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Εισαγωγή 

 Αύξηση συχνότητας εμφάνησης παθήσεων 
της αορτής λόγω βελτίωσης της διάγνωσης 
και της γήρανσης του πληθυσμού. 

 Η ανοικτή χειρουργική μέθοδος, παρόλη την 
πρόοδο των τελευταίων ετών, συνοδεύεται 
απο σημαντική νοσηρότητα, μεγάλες τομές, 
αιμορραγία και επιπλοκές της εξωσωματικής 
κυκλοφορίας. 

 Η ενδοαυλική μέθοδος υπόσχεται 
καλύτερους δείκτες θνητότητας και 
νοσηρότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 



 Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στο 
Δυτικό κόσμο. 

 43.000-47.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο 
στην Αμερική απο παθήσεις της αορτής και των κλάδων της 
και το ποσοστό αυτό αυξάνει. 

 Η φυσική εξέλιξη της εκφυλιστικής νόσου της αορτής είναι 
προοδευτική και οδηγεί και διάταση, διαχωρισμό ή/και ρήξη. 

 5ετής θνητότητα για ανευρύσματα <6cm είναι 16% και για 
ανευρύσματα >6cm είναι 31%. 
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΟΡΤΗ 

 

 

1)    ΟΞΥ ΑΟΡΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

 

2)    ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ           
ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΟΣ ΑΟΡΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 

 Αορτικό έλκος 

 Ενδοτοιχωματικό 
αιμάτωμα 

 Οξύς διαχωρισμός 
της Αορτής 

 Ιατρογενής κάκωση 
της Αορτής 

 Τραυματική ρήξη 
ισθμού(;) 



Ταξινόμηση Οξέως Αορτικού 

Συνδρόμου 



Παθογενετικός μηχανισμός 



Συνηθέστερη ηλικία κατά την 

εμφάνηση 

 Ο οξύς διαχωρισμός 
της Αορτής και το 
ενδοτοιχωματικό 
αιμάτωμα  εμφανί-
ζονται συνήθως κατά 
τη μέση ηλικία. 

 Το αορτικό έλκος 
εμφανίζεται συνήθως 
στην κατιούσα αορτή 
των υπερήλικων ασθε-
νών.  

 



Φυσική εξέλιξη του οξέως 

αορτικού συνδρόμου 



Πρόγνωση του οξέως αορτικού 

συνδρόμου 



Συμπτώματα Οξέως Αορτικού 

Συνδρόμου 
 Οξύ θωρακικό άλγος με 

εντοπισμένο ή μετανα-
στευτικό χαρακτήρα που 
δυνατόν να επεκτείνεται 
στη ράχη και τα κάτω άκρα 

 Συγκοπή 
 Περικαρδιακός 

επιπωματισμός 
 Υπέρταση 
 Ανεπάρκεια Αορτικής 

βαλβίδος 
 Αψηλάφητος σφυγμός 
 Ισχαιμία τελικών οργά-

νων,μυοκαρδιακή ισχαιμία, 
νευρολογικά ευρήματα 



 Κλινική εικόνα – ιστορικό. 

 Ακτινογραφία θώρακος: 60-90% αύξηση μεσοθωρακίου 

 Αορτογραφία : 86-80% ευαισθησία, 
  75-94% ειδικότητα 

 Υπερηχογράφημα: 35-80% ευαισθησία 
 Διοισοφάγειο: 98% ευαισθησία, 
  63-96% ειδικότητα 

 MRI: 95-100% για διαχωρισμούς.            Κυρίως follow-up. 

 Αξονική ελικοειδής πολυτομική τομογραφία:83-95%  ευαι-
σθησία,  87-100% ειδικότητα 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΟΡΤΗΣ 



Προδιαθεσικοί παράγοντες 

 Υπέρταση 

 Κληρονομικότητα 

 Ανύψωση βάρους 

 Εντονο stress 

 Εγκυμοσύνη 

 Παθολογικές νόσοι 
της αορτής 

 Αθηρωματική 
νόσος 



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 



Ανατομικά τμήματα Αορτής 



Καταμετράται η εξωτερική 

διάμετρος της Αορτής 



Προσεκτική παρακολούθηση του 

αορτικού περιγράμματος 



Αύξηση μεγέθους Αορτής 



Αύξηση μεγέθους Αορτής 



Φυσιολογικά μεγέθη Αορτής 



Κρίσημο Μέγεθος Αορτής για 

Επιπλοκές 



Σχέση κινδύνου με σχετικό 

μέγεθος αορτής 



OΞΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟΣ 



 Η συχνότερη απειλητική για τη ζωή νόσος της αορτής. 

 5-10 περιπτώσεις/εκατομμύρια πληθυσμού/έτος. 

 50% των διαχωρισμών τύπου Α καταλήγουν τις πρώτες 24 
ώρες. 

 60% των διαχωρισμών τύπου Β καταλήγουν σε 1 μήνα από 
την εμφάνιση. 

 Μόνο 10% των ασθενών με διαχωρισμό τύπου Α και 40% με 
τύπου Β θα είναι ζωντανοί μετά από ένα έτος. 

 Κίνδυνος ρήξης χρόνιου διαχωρισμού τύπου Β = 20% 
κατ’έτος. 

 
 

Hinchliffe R, Halawa M, Holt P, et al (2012). 
J Cardiovasc Surg. 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΟΡΤΗΣ 





Ταξινόμηση Διαχωρισμού 

Αορτής 



Ιστίο: το παθογνωμονικό εύρημα 

του Διαχωρισμού της Αορτής 



Συχνότερα σημεία έναρξης διαχωρισμού 

 65% σε απόσταση τριών εκατοστών από την 
έκφυση των στεφανιαίων 

 10% στο Αορτικό τόξο 

 20% στην κατιούσα θωρακική Αορτή 

 5% «παλλίνδρομος διαχωρισμός» 



 Καμία ένδειξη ενδοαυλικής αντιμετώπισης. 

 Χειρουργική θεραπεία είναι το gold standard με 
προόδους όπως: 

 α) Σύνδεση με εξωσωματική από υποκλείδιο 
αρτηρία. 

 β) Μέτρια συστηματική υποθερμία (23°C). 

 γ) Ορθόδρομη εγκεφαλοπροστασία. 
 δ) Ανοικτή περιφερική αναστόμωση και 

αντιμετώπιση 
  προβλημάτων τόξου στον ίδιο χρόνο. 

 Θνητότητα: 5-20%. 

 Σοβαρή νοσηρότητα: 15-30%. 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ Α 







FROZEN TRUNK 





RC LC 
Selective infusion 

+/- retrograde perfusion 

• Hypothermia (8-10°C) 
• 20-25 cc/Kg single dose  

180 min (3 h) 

ischemia 

Custodiol ®    Administration  

Low  

pressure  

Perfusion 

(5-8 min) 



RA 

Ox 

BIO 

PUMP 

Cerebral Protection: 

Antegrade Selective Cerebral Perfusion 
Axillary artery (direct cannulation) 

400 ml/min 

(5 ml/Kg/min) 

1 lt/min 

>1,5 lt/min 

!: spin/min 

80 Kg pt 
Pmax:  

80 mmHg 

Drawbacks: 
• Two system cerebral perfusion 

• No right radial artery pressure 

Keep good 

pressure in the 

Oxigenator 

flowmeter 

Partial  

clamp 

Advantages: 

• Antegrade flow 

• Only left carotid selective  

       cannulation 

 



Visceral and spinal cord protection 

RA 

Ox 

BIO 

PUMP 

400 ml/min 

(5 ml/Kg/min) 

1 lt/min 

>1,5 lt/min 

!: spin/min 

Pmax:  

80 mmHg 

Keep good 

pressure in the 

Oxigenator 

flowmeter 

Partial  

clamp 

Our technique 







Insertion of the e-vita open graft to 

the descending thoracic aorta 



Παλλίνδρομη έκπτυξη του ακάλυπτου τμήματος του υβριδικού 

μοσχεύματος e-vita open 



Trifurcated arch graft  



Τελικό αποτέλεσμα αντικατάστασης 

ανιούσης αορτής και αορτικού τόξου 







Διαχωρισμός τύπου Β 



Διαχωρισμός τύπου Β  



Ενδοαυλική αντιμετώπιση του διαχωρισμού  



Αξονική τομογραφία μετά από ένα έτος 



Ανεπίπλεκτος Διαχωρισμός τύπου Β  



ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ 

Χειρουργική Θεραπεία 

 Θνητότητα 5-17% 
 Οξέα σύνδρομα >20% 

 Σοβαρή νοσηρότητα 20% 
 Οξέα σύνδρομα  30-50% 
 
 

Coselli JS, Le Maire SA, et al 
(2004). 

Ann Thorac Surg. 

STS Database: www.sts.org 
(2008). 

Ενδοαυλική Αντιμετώπιση 

 Θνητότητα 5-11% 
 Εγκεφαλικό 3,7-13,3% 
 Ενδοδιαφυγές που απαιτούν 
 επανεπέμβαση με άλλο STENT 
 ή χειρουργείο 11-46% 
 Παραπληγία 3,6-4,4% 
 Αγγειακά προβλήματα προσπέλασης 
 (μηριαία) 3-8,9% 
 Επικάλυψη αρ. υποκλειδίου που 
 χρειάστηκε επείγουσα παράκαμψη 
 με καρωτιδο-υποκλείδιο μόσχευμα 4-15% 
 Νεφρική ανεπάρκεια 1-5,5% 
 Μετανάστευση μοσχεύματος 2-7% 
 Αλλοίωση μοσχεύματος και ρήξη 1-3% 
 
 

Fattori R, Nienaber, et al (2006). 
J Thorac Cardiovasc Surg. The Talent Registry. 

Greenberg RK, Lu Q, et al (2008). 
Circulation. Contemporary analysis of descending 

thoracic 
and thoracoabdominal aneurysm repair: 

a comparison of endovascular and open techniques. 



Ενδοτοιχωματικό Αιμάτωμα 

 Αποτελεί άλλη εκδήλωση του διαχωρισμού; 

 Πόσο επικίνδυνη οντότητα είναι; 



Χαρακτηριστικά του 

Ενδοτοιχωματικού Αιματώματος 





Φυσική εξέλιξη αναντιμετώπιστου 

ενδοτοιχωματικού αιματώματος 



Χειρουργική αντιμετώπιση στην ανιούσα-τόξο 

και συντηρητική/ενδοαυλική θεραπεία στην 

κατιούσα Αορτή 



Αορτικό Έλκος 



Διαφοροδιάγνωση απο το απλό έλκος 



Χαρακτηριστικά του διατιτραίνοντος 

έλκους της Αορτής 

 2.2-7.6% του ΟΑΣ 
 Εντόπιση κυρίως στην κατιούσα θωρακική και κοιλιακή 

Αορτή 
 Συνήθως εντοπισμένη αλλοίωση που εμφανίζεται σαν τοπική 

λύση της συνέχειας του αορτικού τοιχώματος που μπορεί να 
συνοδεύεται απο μικρής έκτασης περιαορτικό αιμάτωμα. 

 Αν συνοδεύεται απο διαχωρισμό αυτός είναι βραχύς με παχύ 
και σχετικά ακίνητο flap  που συνήθως είναι ασβεστωμένο. 

 



Φυσική εξέλιξη διατιτραίνοντος έλκους  

 Πόνος=χειρουργείο ή ενδοαυλική αντιμετώπιση 
(TEVAR) 

 40% διαχωρισμός-ρήξη-θάνατος 

 48% περιορισμένος διαχωρισμός 

 8% εξελισσόμενος διαχωρισμός 



Ρήξη έλκους θωρακικής αορτής 



Ενδοαυλική θεραπεία ρήξης έλκους 

θωρακικής αορτής 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝΤΩΝ ΕΛΚΩΝ / ΕΝΔΟ-ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 

RESULTS OF ENDOVASCULAR REPAIR OF 
PENETRATING ATHEROMATOUS 

ULCER/INTRAMURAL HEMATOMA 

Schoder 
2008 

Demers 
2010 

Technical success 100% 100% 

Mortality 0% 
12% (15% at 1 

year) 

Compilation rate 12,5% 19% 

Paraplegia 12,5% 0% 

Endoleak 12,5% 8% 

Mean follow-up 14,1 months 51±37 months 



ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ 

ΑΟΡΤΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΣ 

Τραυματική ρήξη της αορτής είναι η 
μερική ή ολική διάσταση των 

τοιχωμάτων της αορτής σαν αποτέλεσμα 
θωρακικού τραύματος. Αποτελεί τη 

δεύτερη σειρά συχνότητας αιτία 
θανάτου μετά από τροχαίο ατύχημα και 
χωρίς έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 
μόνο 5% των ασθενών επιβιώνουν. 



Τί νεώτερο 

Τα θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη βιβλιογραφία 
σχετικά με τη ρήξη της θωρακικής αορτής είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Ανάδειξη της ελικοειδούς αξονικής τομογραφίας σαν τη 

διαγνωστική μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση και 

παρακολούθηση των κακώσεων της αορτής. 

2. Τροποποίηση της ένδειξης για χειρουργική παρέμβαση 

σε συνάρτηση με τις συνοδές κακώσεις. 

3. Σκόπιμη καθυστέρηση της επέμβασης σε επιλεγμένους 

ασθενείς. 

4. Η διαδερμική ενδοαυλική τοποθέτηση μοσχευμάτων 

(stent grafts) είναι πλέον η μέθοδος εκλογής στην 

αντιμετώπιση της τραυματικής ρήξης της αορτής. 



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  (ΙV) 

Συνοδές κακώσεις της τραυματικής ρήξης αορτής 

1. 51% συνυπάρχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 
2. 46% κατάγματα στέρνου. 
3. 38% θλάση πνεύμονος. 
4. 20-35% κατάγματα μακρών οστών. 
5. 4% θλάση καρδιάς. 
6. 14% ρήξη σπληνός. 
7. 22% ρήξη ήπατος. 
8. 12% σπονδυλικής στήλης. 
9. 31% πυέλου. 
10. 7% εντέρων. 

Η τραυματική ρήξη αορτής αποτελούσε τη 
σοβαρότερη κάκωση 

που ανέβαζε το δείκτη τραύματος στο 42,1 

Fabian TC, et al. Prospective Study of blunt aortic injury: 
Multicenter Trial of the American Association for Surgery of 

Trauma. 
J Trauma 1997; 42:374. 



 <5% των ασθενών επιβιώνουν χωρίς θεραπεία και 
αναπτύσσουν χρόνιο ψευδές ανεύρυσμα. 

 Χρόνιο: >2 εβδομάδες από την κάκωση. 

 6-23% επιβιώνει για 1 ώρα και διακομίζεται σε 
ειδικό κέντρο. 

 Πιθανότητα επιβίωσης: μετά την είσοδο σε 
Νοσοκομείο 73%, μετά από 24 ώρες 89%, και την 
5η ημέρα 96%. 

 Κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου του ψευδούς 
ανευρύσματος: 41% στην 5ετία. 

 
Gleason GT, Bavaria EJ, 2003. 

Clark DE, Zeiger, et al. J Trauma 2000. 

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

Νεκροτομικές Μελέτες 

36-54% ισθμός, 8-20% ανιούσα, 8-
18% αορτικό τόξο, 11-21% θωρακική 

αορτή. 

Κλινικές Μελέτες 

84-100% ισθμός, 3-10% ανιούσα ή 
κατιούσα, ρήξη τόξου σπανιότατα.(21 

περιπτώσεις παγκόσμια) 



Σχηματική παράσταση των δυνάμεων αδράνειας που αναπτύσσονται στις μεγάλες 

μεταβολές της ταχύτητας του σώματος και των κακώσεων που προκαλούν αυτές στο 

αορτικό τοίχωμα. 

(PN Symbas: Trauma to the Heart and Great Vassels, Grune and Stratton Inc, 1978). 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Α/α θώρακος. 

2. Αξονική Τομογραφία (ελικοειδής, με 
έγχυση σκιαγραφικού). 

3. Αγγειογραφία. 

4. Διοισοφάγειο Υπερηχογράφημα. 

5. Μαγνητική Τομογραφία. 

6. Ενδαγγειακό Υπερηχογράφημα. 

7. Θωρακοσκόπηση. 





ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ευρεία δυνατότητα εφαρμογής σε πολλά 
κέντρα. 

2. Ταχύτητα διεξαγωγής (λίγα λεπτά της 
ώρας). 

3. Υψηλή ευαισθησία (100% και ειδικότητα 
50-89%). 

4. Λογικό κόστος. 

5. Ευκολία διεκπεραίωσης καθώς και ανάδειξης 
κακώσεων άλλων οργάνων και κοιλίας. 



ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Υψηλότερη ειδικότητα 
(100%). 

 Δείχνει ανατομία μεγάλων 
αγγείων. 

 Επιβεβλημένη σε 
διατιτραί-νοντα τραύματα. 

 Βοηθάει στη χάραξη της 
στρα-τηγικής της 
επέμβασης καλύ-τερα από 
CT. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Απαιτεί έμπειρους 
ειδικούς. 

 Χρειάζονται ειδικές 
ακτινολογικές 
εγκαταστάσεις. 

 Χρονοβόρα. 

 Κακό monitoring. 

 10% θνητότητα. 

Sturn JT et al (1985). Am J Emerg Med. 



Αγγειογραφία τραυματικής ρήξης ισθμού αορτής στην οποία φαίνεται η εξαγγείωση 

του σκιαγραφικού, η διπλή παρυφή του έσω χιτώνα της αορτής, καθώς και η έκφυση 

της αριστερής κοινής καρωτίδος από την ανώνυμη. 



ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1. Συνυπάρχουσα σοβαρή 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

2. Σήψη ή βαριά μολυσμένα τραύματα. 

3. Μεγάλης έκτασης έγκαυμα. 

4. Σοβαρό πολυσυστηματικό τραύμα με 
μικρή πιθανότητα επιβίωσης μη 
σχετιζόμενη με τη ρήξη της αορτής. 



81 ασθενείς 

 >50% ανέφικτη η επέμβαση λόγω 
βαρύτητας. 

 8,6% πρώιμος θάνατος. 

 4,9% εγκεφαλικό. 

 3,7% παραπληγία. 

 6,2% απόφραξη υποκλειδίου αρτηρίας. 

 7,4% υποτροπή ανευρύσματος. 
 

Thompson CS et al. J Trauma 2004. 

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

(STENT GRAFT) 



Βιβλιογραφία 1996-2010 

 118 ανακοινώσεις σχετικές με τη 
χρήση stent grafts στην τρ. ρήξη της 
αορτής. 

 38 original papers 

 45 αφορούν γενικότερα την 
ενδοαυλική αντιμετώπηση παθήσεων 
της αορτής και η τρ. Ρήξη είναι μικρό 
τμήμα του συνόλου. 

 35 case reports 

 



Βιβλιογραφία stent-graft  

 Neschis DG, Moaine S, Gutta R et al: Twenty consecutive cases of endograft repair of 
traumatic aortic disruption: J Vasc Surg. 2007 

 Steinguber IE, Czemak BV, Chemeli A: Placement of endovascular stent-grafts for 
emergency repair of acute traumatic aortic rupture: a single center experience: Eur 
Radiol 2006, Non 

 Murcheix B, Dambrin C et al: Endovascular repair of the aortic isthmus: mid term 
results: J Thorac Cardiovasc Surg 2006 

 Pratesi C , Dorigo W, Troisi A et al: Acute traumatic rupture of descending thoracic 
aorta: Am J Surg 2006 

 Kaya A , Heijman RH, Overtoom TS et al: Thoracic stent grafting for acute  aortic 
pathology: Ann Thorac Surg. 2006 

 Stone DH, Brewster DC, Kwolek JH: Stent-graft versus open repair of the thoracic 
aorta mid term results J Vasc Surg Dec 2006 

 P Dedeilias, I Kaskarellis, M Argiriou, J Kokotsakis, C. Bolos et al: 16th World 
Congress of Cardiothoracic Surgery, August 2006, Ottawa,Canada 

 K.Spiliotopoulos, J. Kokotsakis, M. Argiriou, P. Dedeilias D. Farsaris, C. Charitos, T. 
Diamantis : Endovascular repeir of blunt thoracic aortic injury: 11-year outcomes and 
postoperative surveillance experience . J Thorac Cardiovasc Surg 2014 Dec;148(6) 

 

 

 

 

      



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΡΗΞΗ 

ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ 

RESULTS OF ENDOVASCULAR REPAIR 
OF THORACIC AORTIC TRAUMA 

Bartone 
2002 

Sam 
2003 

Amabile 
2004 

Wellons 
2004 

Demers 
2004 

Traumatic 
Pathology 

Traumatic aortic 
pseudoaneurysm/

- 
Immediate 

Traumatic aortic 
pseudoaneurysm

/- 
Delayed 

(>2 weeks) 

Blunt 
traumatic 

aortic 
transectio

n 

Blunt 
traumati
c aortic 
rupture 

Blunt 
traumatic 

aortic 
disruption 

Chronic 
aneurysm 
secondary 
to trauma 

Technical 
success 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mortality 0% 0% 0% 0% 11% 7% 

Complicati
on rate 10% 0% 0% 22% 27% 

Paraplegia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Endoleak 0% 0% 0% 0% 11% 87% 

Mean 
follow-up 

14,8±7,8 months NA 15,1 
months 12 months 

55±20 
months 















ACUTE TRAUMATIC AORTIC 

INJURY 

Institutional experience 

Mean follow-up time : 30 ± 
21months 

 

56,2% > 24months 

 

 

 

 

5,00 / 15,6%

13,00 / 40,6%

12,00 / 37,5%

2,00 / 6,3%
more than 48 months

24 - 48 months

up to 24 months

death



ACUTE TRAUMATIC AORTIC 

INJURY 

Institutional experience 

 Follow-up was performed by CTA with 
contrast medium every year.There 
were no complications encountered 

 

 

 

 

 

 

Endoleaks 

Migration, 

Collapse 

Infection  

None (0%) 



2-years follow-up 



5-years follow-up 



Στις περισσότερες περιπτώσεις η διόρθωση της ρήξης του ισθμού της αορτής 

γίνεται με την παρεμβολή ενός συνθετικού μοσχεύματος μήκους 3-6 cm. 





Συνθήκες ενδοαυλικής 

επέμβασης 
 Τα εργαστήρια επεμβατικής ακτινολογίας είναι ο πλέον 

ακατάλληλος χώρος για τη διενέργεια τέτοιων 
επεμβάσεων. 

 Οι υβριδικές χειρουργικές αίθουσες που είναι 
εξοπλισμένες με:σύγχρονο C-arm υψηλής ευκρίνειας,  
διοισοφάγειο υπερηχογράφημα και δυνατότητες 
χειρουργικής επέμβασης, αποτελούν τους 
κατάλληλους χώρους για τη διεξαγωγή αυτών των 
επεμβάσεων. 

 Οι επεμβάσεις διεξάγονται υπο γενική 
αναισθησία,ενδελεχές monitoring από ομάδα 
αποτελούμενη απο:  χειρουργική ομάδα, 
αναισθησιολόγο, επεμβατικό ακτινολόγο, διαθέσιμη 
μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας με τεχνικό 
εξωσωματικής και νοσηλευτές χειρουργείου σε 
επιφυλακή. 



Evaggelismos hospital experience 

 145 patients with a acute type A dissection have been 
treated over the last 5 years. In hospital mortality:12%  

 >300 TEVAR . Cases include traumatic aortic rupture 
selective cases of type B aortic dissection, rupture 
atherosclerotic ulcer of the descending aorta or as 
supplementary therapy of arch replacement over the last 
10 years with excellent results. (Interventional radiology 
department) 

 18 cases of arch replacement + TEVAR (no death) 

 5 cases of arch debranching+TEVAR (Type I hybrid-1 
death) 

 4 debranching+EVAR for thoracoabdominal aorta… 

 Necessary :  TEAM WORK 



Εμπειρία Ευαγγελισμού στην τρ. 

Ρήξη αορτής 

 2002-Μάρτιο 2015 

 117 ασθενείς με τρ. Ρήξη Αορτής. 

 Μ. ηλικία 48 ± 16 έτη. 98%♂,τρ. Score:48 
±19 

 115 ασθ.:επιτυχείς τοποθετήσεις 
ενδοαυλικών stent-grafts.(118 stents 
συνολικά) 

 1 θάνατος απο ρήξη κ.κοίλης φλέβας. 

 1 αδυναμία ενδ.stent-graft :μικρή μ. Αρτ. 

 1 ανοικτή επέμβαση  για ελεύθερη ρήξη. 

 1 ασθενής παραπληγία 
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