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1. Ιστορική αναδρομή
Η αντιμετώπιση των παθήσεων της θωρακικής
αορτής αποτελεί ένα απαιτητικό πεδίο χειρουργικής
πρόκλησης, επειδή πρέπει να εφαρμοσθούν ιδιαίτερα
πολύπλοκες καρδιοχειρουργικές μέθοδοι και τεχνικές.
Αρχικά, από το 19511, η ανοικτή θωρακοτομή με
εκτομή και αντικατάσταση των ανευρυσμάτων, όπως
προτάθηκε από τους Denton Cooley και Michael
DeBakey, αποτελούσε τη θεραπευτική προσέγγιση εκλογής. Όμως, λόγω της πολυπλοκότητας της
ανοικτής χειρουργικής έγιναν προσπάθειες για λιγότερο επεμβατικές τεχνικές και έκτοτε έχει επιτευχθεί
αξιοσημείωτη πρόοδος. Ορόσημο στη χειρουργική
αντιμετώπιση των αορτικών παθήσεων αποτέλεσε
η εισαγωγή νέων, λιγότερο επεμβατικών μεθόδων,
πού περιλάμβαναν την ενδαγγειακή τοποθέτηση
αορτικών προθέσεων δια μέσω καθετήρων, από
τον Dr. Nikolay Volodos και την ομάδα του, το 1984
στην πρώην Σοβιετική Ένωση. (Εικόνα 1)2
Ωστόσο, το 1994 ανακοινώθηκε στο New
England Journal of Medicine, από τον Dake και
τους συνεργάτες του3, η πρώτη σειρά 13 ασθενών
με ανευρύσματα της κατιούσας θωρακικής αορτής,
οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ενδαγγειακή τοποθέτηση
αυτοεκπτυσσόμενου νάρθηκα (stent) (Eικόνα 2),

Εικόνα 1: Ο Dr Volodos προετοιμάζει την τοποθέτηση του
πρώτου ενδαγγειακού μοσχεύματος.

καλυμμένου με συνθετικό μόσχευμα Dacron Cooley.
Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η «θωρακική ενδαγγειακή
αορτική επιδιόρθωση» (Thoracic ΕndoVascular Aortic
Repair; TEVAR) μπορούσε να πραγματοποιηθεί,
επιτυγχάνοντας πολύ καλά αποτελέσματα. Έκτοτε,
πολυάριθμες μελέτες επαλήθευσαν αυτά τα αποτελέσματα και επεξέτειναν τις ενδείξεις εφαρμογής
της μεθόδου TEVAR.
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Εικόνα 2: Το πρώτο αυτοεκπτυσσόμενο μόσχευμα τύπου stent.

2. Ζώνες πρόσφυσης
Ιδιαίτερη σημασία, για την καλύτερη αποτελεσματικότητα της τεχνικής, έχει η ενδελεχής προεγχειρητική μελέτη της ανατομίας και αρχιτεκτονικής
των αρτηριών εισόδου των καθετήρων, αλλά και
της πάσχουσας αορτής. Η μελέτη αυτή αφορά στο
σχεδιασμό της εγγύς και άπω «ζώνης πρόσφυσης»
(«landing zone») του μοσχεύματος πάνω στο ενδοθήλιο της αορτής. Επιπρόσθετα, η προεγχειρητική μελέτη των ζωνών πρόσφυσης περιλαμβάνει
όλες τις ανατομικές, παθολογοανατομικές αλλά και
γεωμετρικές παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να
επηρεάσουν το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Mε βάση τις «ζώνες πρόσφυσης» διακρίνονται
πέντε ανατομικά επίπεδα στη θωρακική αορτή4 (Εικόνα 3).
Η «ζώνη πρόσφυσης» Ζήτα μηδέν (Ζ0) εκτείνεται από την ανιούσα θωρακική αορτή μέχρι και
την έκφυση της ανώνυμης/βραγχιονοκεφαλικής
αρτηρίας. Η ζώνη ένα (Ζ1) εκτείνεται από το τέλος
της έκφυσης της ανώνυμης/βραγχιονοκεφαλικής
αρτηρίας μέχρι και την έκφυση της αριστερής καρωτίδας. Η ζώνη δύο (Ζ2) εκτείνεται από το τέλος
της έκφυσης της αριστερής καρωτίδος μέχρι και
την έκφυση της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας.
Η ζώνη τρία (Ζ3) εκτείνεται από το τέλος της έκφυσης της αριστερής υποκλειδίου μέχρι το τέλος του
κυρτού μέρους της κατιούσας θωρακικής αορτής.
Τέλος, η ζώνη τέσσερα (Ζ4) αποτελεί την υπόλοιπη
θωρακική αορτή, αρχίζοντας συνήθως κατά το ύψος
του Θ4 σπονδύλου, και υποδιαιρείται σε επιμέρους
ζώνες, νοητά αφοριζόμενες από το επίπεδο των
αντίστοιχων σπονδυλικών δίσκων.

Εικόνα 3: Οι ζώνες πρόσφυσης της θωρακικής αορτής.

3. Τοποθέτηση του ενδοαυλικού μοσχεύματος
Η διεγχειρητική ταυτοποίηση των ζωνών πρόσφυσης αποτελεί το πρώτο στάδιο της επέμβασης
TEVAR. Οι ζώνες πρόσφυσης μπορεί να αναγνωριστούν πριν την τοποθέτηση του μοσχεύματος, με
καθορισμό της ανατομίας της θωρακικής αορτής.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ακρίβεια είτε με έγχυση σκιαγραφικού, μέσω ενός καθετήρα pigtail,
είτε μέσω ενδαγγειακών υπερήχων (Intravascular
Ultrasound: IVUS). Το σύστημα IVUS είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο κυρίως σε πολύπλοκους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.
H τοποθέτηση του ενδαγγειακού μοσχεύματος
γίνεται μέσω ενός εξειδικευμένου καθετήρα, ο οποίος
εισάγεται συνήθως από τη κοινή μηριαία αρτηρία
είτε με ανοιχτή τομή είτε διαδερμικά, με παράλληλη
χρήση συσκευών διαδερμικής σύγκλισης του σημείου της παρακέντησής της.
Η ελευθέρωση του μοσχεύματος από τον καθετήρα
εισαγωγής (Εικόνα 4) πρέπει να γίνεται με έλεγχο της
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Eικόνα 4: Τα στάδια της TEVAR, η εισαγωγή του καθετήρα και η ελευθέρωση του ενδομοσχεύματος.

συστηματικής πίεσης του ασθενούς, η οποία πρέπει
να είναι χαμηλή. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με ενδοφλέβια
χορήγηση αντιυπερτασικών βραδείας δράσεως, όπως
νιτροπρωσικού νατρίου, είτε με τη χρήση διαφλέβιου
εξωτερικού βηματοδότη με τον οποίο επιτυγχάνεται
ταχεία κοιλιακή βηματοδότηση μικρής διάρκειας.
Σε περιπτώσεις εκτεταμένων ανευρυσμάτων της
κατιούσας θωρακικής αορτής ή σε περιπτώσεις θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα για την ελάττωση του ποσοστού της μετεγχειρητικής επιπλοκής της παραπληγίας. Η επιπλοκή της
παραπληγίας μπορεί να αποδοθεί στην ισχαιμία του
νωτιαίου μυελού, ως αποτέλεσμα της θρόμβωσης των
μεσοπλεύριων αρτηριών και ιδιαιτέρα της αρτηρίας του
Adamkiewicz, μετά την τοποθέτηση του ενδαγγειακού
μοσχεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις εκτεταμένων
ανευρυσμάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για παραπληγία (όπως σε ασθενείς με ιστορικό χειρουργηθέντος ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, ασθενείς
με ιατρογενή απόφραξη της αριστερής υποκλείδιου
αρτηρίας, ασθενείς με ιστορικό στεφανιαίας παράκαμψης με χρήση και των δυο μαστικών αρτηριών),
η προληπτική παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού
για 24-48 ώρες με ή χωρίς το συνδυασμό προκλητών
δυναμικών (somatosensory evoked potentials (SSEPs)
μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.
Οι νευρολογικές επιπλοκές της παραπληγίας,
σύμφωνα με τη μελέτη EUROSTAR5, μπορεί να φτά-

σουν στο 2.5%, ενώ των εγκεφαλικών επεισοδίων
σε ποσοστό 3.1%. Μάλιστα, από την ίδια μελέτη
φαίνεται ότι, στους ασθενείς στους οποίους η εγγύς ζώνη πρόσφυσης περιλαμβάνει και την έκφυση
της αριστερής υποκλείδιου αρτηρίας, παρατηρήθηκαν λιγότερες νευρολογικές επιπλοκές, όταν είχε
προηγηθεί υβριδική θεραπεία, που περιλάμβανε και
παράκαμψη της αριστερής υποκλειδίου μέσω της
αριστερής καρωτίδας.

4. Ενδείξεις θωρακικής ενδαγγειακής
αντιμετώπισης (TEVAR)
Η ενδαγγειακή μέθοδος TEVAR μπορεί να έχει
εφαρμογή με συγκεκριμένες ενδείξεις σε διάφορες
παθήσεις της θωρακικής αορτής, σύμφωνα με την
American Society of Thoracic Surgeons6, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1).

4.1. Ανεύρυσμα κατιούσας θωρακικής αορτής
Tα ανευρύσματα της κατιούσας θωρακικής
αορτής αποτελούν μία από τις κυριότερες και συχνότερες ενδείξεις TEVAR.
Ανεύρυσμα στην κατιούσα θωρακική αορτή θεωρείται η αύξηση της διαμέτρου περισσότερο από δύο
φορές, σε σχέση με την παρακείμενη φυσιολογική
διάμετρο της αορτής. Συνήθως, η διάμετρος του προς
διαδερμική αντιμετώπιση ανευρύσματος φθάνει ή
και ξεπερνά τα 5,5 cm. Επιπρόσθετα, σύμφωνα και
με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες του 2014
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Πίνακας 1: Ενδείξεις για τη θωρακική ενδαγγειακή αντιμετώπιση TEVAR.
(Πίνακας 2)7, καθορίζονται τα κριτήρια των ασθενών
που μπορούν να υποβληθούν σε TEVAR, ανάλογα
και με τις εξατομικευμένες συννοσηρότητες (ανατομικές και παθολογοανατομικές), το προσδόκιμο
επιβίωσης αλλά και την καταλληλότητα εφαρμογής
επικουρικών μεθόδων για υβριδικές προσεγγίσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επιλογή της ζώνης πρόσφυσης, η οποία πρέπει να σχεδιάζεται
τόσο προεγχειρητικά, με τη βοήθεια υπολογιστικής
αξονικής αγγειογραφίας της θωρακικής αορτής
με σκιαγραφικό και με τομές λεπτού πάχους 3 mm,
όσο και διεγχειρητικά, αναζητώντας το περισσότερο
φυσιολογικό υπόστρωμα ενδοθηλίου αορτής, το
οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάμετρο τα 40 mm,
αλλά και να έχει μήκος τουλάχιστον 20 mm τόσο
στο εγγύς όσο και στο άπω σημείο πρόσφυσης.

Η απόσταση των 20 mm είναι σημαντική, ώστε να
αγκυροβολήσει και να προσκολληθεί με ασφάλεια
το μόσχευμα πάνω στο αορτικό ενδοθήλιο και να
αποφευχθεί η επιπλοκή της διαφυγής αίματος στα
άκρα του μοσχεύματος.
Παράλληλα, η επιλογή της διαμέτρου του μοσχεύματος μπορεί να είναι διαφορετική στις δύο
άκρες του, διαμορφώνοντας ένα κωνικό μόσχευμα.
Όμως, μπορεί να είναι και ίδια, όταν επιλέγεται ένα
κυλινδρικό μόσχευμα, αντίστοιχα με τις διαμέτρους
της αορτής στα σημεία πρόσφυσης. Επίσης, όπως
προτείνεται και από τις κατευθυντήριες οδηγίες, η
διάμετρος του μοσχεύματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έως 15% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διάμετρο της αορτής στα επίπεδα των ζωνών
πρόσφυσης. Τέλος, σε περιπτώσεις με διαχωρισμό
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Πίνακας 2: Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση
TEVAR 7
της κατιούσας θωρακικής αορτής, η διάμετρος του
μοσχεύματος δεν πρέπει να ξεπερνά τη διάμετρο
της αορτής στις θέσεις πρόσφυσης.
Το 2005, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες οδήγησαν τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ στην έγκριση
χρησιμοποίησης των διαφόρων τύπων ενδαυλικών
θωρακικών μοσχευμάτων με πρόθεση (stent), όπως
το W. L. Gore «TAG endograft system» (Flagstaff,
AZ), ενώ το 2008 εγκρίθηκε το «Cook Zenith TX2»
(Bloomington, IN)8 και το «Medtronic Talent (Santa
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Rosa, CA) endograft) system». Και οι τρεις συσκευές
μπορούν να εφαρμοσθούν στη διαδερμική ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων την κατιούσας αορτής χωρίς ανοικτό χειρουργείο. Όμως,
ασθενείς με νόσους του συνδετικού ιστού, όπως το
σύνδρομο Marfan, που φέρουν αυξημένο κίνδυνο
για την εμφάνιση παθήσεων της θωρακικής αορτής,
έχουν εξαιρεθεί από τον «υπό μελέτη» πληθυσμό των
μελετών που οδήγησαν στην έγκριση των συσκευών
αυτών και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ενδείξεις.
Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 5) φαίνεται ενδεικτικά η αγγειογραφία ενός ανευρύσματος κατιούσας
θωρακικής αορτής, πριν και αμέσως μετά την έκπτυξη
της ενδοπρόθεσης, σε άνδρα ασθενή, 61 ετών, που
αντιμετωπίσθηκε ενδαγγειακά με τη μέθοδο TEVAR
στην κλινική μας, στην Ευρωκλινική Αθηνών.
Αξιοσημείωτα είναι και τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης (2019) αναδρομικής μελέτης, του περιοδικού
Journal of the American College of the Cardiology9,
κατά την οποία η μέση επιβίωση ασθενών που υποβλήθηκαν σε TEVAR ξεπερνούσε το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ανοικτό
χειρουργείο, καταδεικνύοντας την υπεροχή της τεχνικής
αυτής, σε περιπτώσεις ανευρυσμάτων της κατιούσας
θωρακικής αορτής, αλλά και προτείνοντας ως ένδειξη
πρώτης επιλογής την τεχνική TEVAR στους Αμερικανούς ασφαλισμένους (Medicare beneficiaries) με
ανεύρυσμα κατιούσας θωρακικής αορτής.

Eικόνα 5: Αποκατάσταση ανευρύσματος κατιούσας θωρακικής αορτής με τη χρήση TEVAR (Αρχείο Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών).
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4.2. Επιπλεγμένος αορτικός διαχωρισμός
τύπου Β (cTBAD)
Ο διαχωρισμός τύπου Β κατά Stanford περιλαμβάνει τις περιπτώσεις διαχωρισμών, όπου η αρχική
ρήξη του αορτικού ενδοθηλίου (intimal tear) εντοπίζεται ανατομικά μετά την έκφυση της αριστερής
υποκλειδίου αρτηρίας. Ο διαχωρισμός, όπως επεκτείνεται περιφερικά, μπορεί να είναι επιπλεγμένος
όταν υπάρχει ρήξη στην υπεζοκωτική κοιλότητα ή
όταν η αιματική ροή περιορίζεται ή αποφράσσεται
στα στόμια έκφυσης των αρτηριών της κατιούσας
θωρακικής και κοιλιακής αορτής, με αποτέλεσμα
επιπλοκές ισχαιμίας των σύστοιχων οργάνων, ή να
είναι μη επιπλεγμένος, όταν οι περιφερικοί κλάδοι
αρδεύονται ικανοποιητικά από τον αληθή αυλό.
Συνήθως, στις «μη επιπλεγμένες» περιπτώσεις
διαχωρισμών τύπου Β προτιμάται η συντηρητική
αντιμετώπιση, επειδή οι ασθενείς αυτοί, όταν υποβάλλονται σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση, εμφανίζουν υψηλό ποσοστό επιπλοκών, ενώ η διαδερμική
προσπέλαση έχει ένδειξη IIb (Πίνακας 1).
Όταν, όμως, προεγχειρητικά υπάρχουν επιπλοκές
ισχαιμίας από το διαχωρισμό, τότε τις περισσότερες
φορές η συντηρητική αγωγή δεν ενδείκνυται και η
επεμβατική θεραπεία είναι αναπόφευκτη παρά τον
υψηλό κίνδυνο για μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Eπιπλεγμένος μπορεί να θεωρηθεί διαχωρισμός
τύπου Β, όταν διαγιγνώσκεται σε ασθενείς με:
α. υποάρδευση και ισχαιμία παρακείμενων ζωτικών
οργάνων,
β. κίνδυνο για επαπειλούμενη ρήξη,
γ. διάμετρο της διαχωρισθείσας αορτής ≥45 mm,
δ. ταχεία αύξηση της διαμέτρου της διαχωρισθείσας αορτής, και

ε.

επιμένοντα πόνο ή υπέρταση παρά τη μέγιστη
δυνατή αγωγή,
στ. σύνδρομο ισχαιμίας (malperfusion syndrome).
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση των ενδαγγειακών μοσχευμάτων TEVAR δοκιμάσθηκε ως εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση με ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Μάλιστα, μία μελέτη μετα-ανάλυσης10
συνέκρινε 2.531 ασθενείς με επιπλεγμένο τύπου Β
αορτικό διαχωρισμό που αντιμετωπίσθηκαν με
TEVAR και 1.276 ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν
με ανοικτό χειρουργείο. Για τους ασθενείς με επιπλεγμένο διαχωρισμό τύπου Β που υποβλήθηκαν σε
TEVAR, η πρώιμη θνητότητα εντός 30 ημερών ήταν
7.3%, ενώ για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
ανοικτό χειρουργείο ήταν 19%. Επίσης, οι συνολικές
νευρολογικές επιπλοκές ήταν 7.3% και 9.8% αντίστοιχα. Αντίθετα, για 2.347 ασθενείς με μη επιπλεγμένο
διαχωρισμό τύπου Β, που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά, η πρώιμη θνητότητα ήταν 2.4% και οι
συνολικές νευρολογικές επιπλοκές ήταν 2%.
Επίσης, και από μία πρόσφατη (2019) πολυκεντρική μελέτη από τη Γερμανία, φαίνεται ότι σε
περιπτώσεις διαχωρισμών τύπου Β η ενδαγγειακή
θεραπεία με TEVAR πλεονεκτεί έναντι του ανοικτού
χειρουργείου11. Εκτός από τις περιπτώσεις οξέως
διαχωρισμού η ενδαγγειακή θεραπεία μπορεί να
εφαρμοσθεί και σε ασθενείς με υποξύ ή και χρόνιο
διαχωρισμό με ένδειξη ΙΙb.
Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6) φαίνεται ενδεικτικά η αξονική αγγειογραφία ασθενούς με οξύ
αορτικό διαχωρισμό τύπου Β, επιπλεγμένο με αριστερό αιμοθώρακα, πριν και μετά την επιτυχή ενδαγγειακή αντιμετώπιση με τη μέθοδο TEVAR στην
κλινική μας, στην Ευρωκλινική Αθηνών.

Eικόνα 6: Αξονική τομογραφία ασθενούς με οξύ αορτικό διαχωρισμό τύπου Β, επιπλεγμένο με αριστερό
αιμοθώρακα, πριν και μετά την αντιμετώπιση με TEVAR, στην κλινική μας.
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Εικόνα 7. Διαχωρισμός τύπου Β, πριν και μετά τη διαδερμική αποκατάστασή του,
με ταυτόχρονη παράκαμψη της αριστερής καρωτίδας με την αριστερή υποκλείδιο,
με ευθύ σωληνωτό συνθετικό μόσχευμα και παράλληλη ιατρογενή απόφραξη της
έκφυσης της αριστερής υποκλειδίου (Αρχείο Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών).

4.3. Μη επιπλεγμένος αορτικός διαχωρισμός
τύπου Β
Όμως, σήμερα, ακόμη και οι ασθενείς με μη
επιπλεγμένο διαχωρισμό τύπου Β μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς, στην κλινική μας, με τοποθέτηση του μοσχεύματος στη Ζώνη 2, με ταυτόχρονη
παράκαμψη (By Pass) της αριστερής κοινής καρωτίδας με την αριστερή υποκλείδιο, με ευθύ σωληνωτό συνθετικό μόσχευμα και παράλληλη ιατρογενή
απόφραξη της έκφυσης της αριστερής υποκλειδίου
με τοποθέτηση ενδαγγειακού νάρθηκα (Εικόνα 7).

4.4. Εστιακό μονήρες έλκος της αορτής –
Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα
Αξιοσημείωτη είναι και η χρήση της TEVAR στην
ομάδα των ασθενών με μονήρες διαβρωτικό έλκος
ή ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα στη θωρακική αορτή
(Εικόνα 8). Η ομάδα αυτή παρουσιάζει σαφώς αφοριζόμενες περιοχές, όπου η λύση της ακεραιότητας
του ενδοθηλίου είναι ικανή να οδηγήσει σε θανατηφόρες αιμορραγίες. Η επικάλυψη του έλκους ή του
αιματώματος με τη χρήση ενδοαυλικού μοσχεύματος
με πρόθεση (stent) μπορεί να πραγματοποιηθεί με
πολύ καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι ασθενείς με
διαβρωτικό έλκος συνήθως εμφανίζουν και περιφε-

Eικόνα 8: Αορτογραφία ασθενούς με μονήρες
διηθητικό έλκος της αορτής.

ρική αγγειοπάθεια, η οποία μπορεί να περιορίσει
τη χρησιμότητα της TEVAR.12
Επίσης, δεν ενδείκνυται, όταν συνυπάρχουν
πολλαπλά διηθητικά έλκη θωρακικής αορτής. Η
ένδειξη για διαδερμική θεραπεία είναι IIa για τους
συμπτωματικούς ασθενείς, ενώ αντενδείκνυται στους
ασυμπτωματικούς ασθενείς (τάξη ΙΙΙ).

4.5 Αορτικό τραύμα
H TEVAR έχει καθιερωθεί για την αντιμετώπιση
ασθενών μετά από τραύματα, που περιλαμβάνουν
και την κατιούσα θωρακική αορτή, προερχόμενα

14
από θωρακικές κακώσεις ή ουλές του έσω χιτώνα
της αορτής, συνήθως στο επίπεδο του ισθμού, οι
οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε ψευδοανευρύσματα ή ρήξη αορτής. Η αποτελεσματικότητα της
διαδερμικής θεραπείας του αορτικού τραύματος έχει
ένδειξη Ιβ, έχοντας καταγραφεί στη βιβλιογραφία η
βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των ενδαγγειακών μοσχευμάτων στη μείωση της θνητότητας,
αλλά και των επιπλοκών της παραπληγίας και των
εγκεφαλικών.13

4.6. Αντιμετώπιση παθήσεων αορτικού τόξου
Επιπλέον, οι περιπτώσεις ανευρυσμάτων αορτικού τόξου, όταν δεν υπάρχουν συννοσηρότητες,
δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ενδαγγειακά (τάξη
ΙΙΙ), αλλά με ανοικτή χειρουργική ή υβριδική μέθοδο.
Στην περίπτωση που οι ασθενείς εμφανίζουν συννοσηρότητες, οι οποίες αυξάνουν το χειρουργικό
κίνδυνο, τότε έχει θέση και η ενδαγγειακή θεραπεία
με TEVAR (τάξη ΙΙb) (Πίνακας 1).
Οι παθήσεις του αορτικού τόξου αποτελούν
αντικείμενο νεότερης έρευνας της «υβριδικής θεραπείας», η οποία περιλαμβάνει ανοικτό χειρουργείο
και ταυτόχρονη τοποθέτηση ενδαγγειακού μοσχεύματος (Eικόνα 9).
Στο πλαίσιο αυτό, μία μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Annals of Thoracic Surgery15,
κατέδειξε ότι, στην αντιμετώπιση παθήσεων του
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αορτικού τόξου, η υβριδική θεραπεία παρουσίασε βραχυπρόθεσμα παρόμοια αποτελέσματα
με την ολική αντικατάσταση του αορτικού τόξου.
Ωστόσο, σε βάθος 5 χρόνων, τα αποτελέσματα της
ολικής αντικατάστασης του αορτικού τόξου ήταν
ανώτερα. Έτσι, στις παθήσεις του αορτικού τόξου
χωρίς συννοσηρότητες οι τεχνικές ανοιχτής ολικής
αντικατάστασης παραμένουν θεραπεία εκλογής,
ενώ η χρήση της υβριδικής θεραπείας περιορίζεται
για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών υψηλότερου
κινδύνου με σημαντικές συννοσηρότητες.
Τέλος, η υβριδική θεραπεία των ανευρυσμάτων
της αορτής μπορεί να εφαρμοσθεί με διάφορες
παραλλαγές, όπως φαίνεται και στην παρακάτω
εικόνα (Εικόνα 10).

4.7 Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα
Τα θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα με συννοσηρότητες δύναται να αντιμετωπιστούν ενδαγγειακά
(τάξη ΙΙb), ενώ όταν δεν υπάρχουν συννοσηρότητες μπορούν να αντιμετωπισθούν και με ανοικτή
χειρουργική θεραπεία. Στη σύγχρονη εποχή, καταστρώνονται ιδιαίτερες έρευνες, έτσι ώστε να καταστεί
τελικά εφικτό, κάθε μόσχευμα να παρασκευάζεται με
τρισδιάστατο εκτυπωτή. Πρόκειται για μοσχεύματα με
εξατομικευμένες διαστάσεις, ειδικές για κάθε ασθενή, σύμφωνα με τις ανατομικές παραμέτρους της
αορτής, αλλά και των κλάδων της, για την επίτευξη
των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Eικόνα 9: Τεχνική υβριδικής θεραπείας: Frozen Elephant Trunk. (Α): Εισαγωγή υβριδικού μοσχεύματος. (Β) Έκπτυξη
μοσχεύματος stent και ανακατασκευή του αορτικού τόξου με διαφορετικό μη εκπτυσσόμενο μόσχευμα.14
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Eικόνα 10: Παραλλαγές «υβριδικής θεραπείας» για την αντιμετώπιση αορτικών ανευρυσμάτων.

5. Αντενδείξεις για θωρακική ενδαγγειακή
αντιμετώπιση
Κατά τις προεγχειρητικές εξετάσεις του ασθενούς,
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και έλεγχος όλων των
ανατομικών και παθολογοανατομιών παραμέτρων
της αορτής, ώστε να τεθεί η ένδειξη υποψηφιότητας
ενδαγγειακής θεραπείας (TEVAR).
Ένας ασθενής με πάθηση της θωρακικής αορτής
δεν είναι καλός υποψήφιος για τοποθέτηση συσκευών TEVAR, όταν: 16
α) πρόκειται περί ατρακτοειδούς ή σακοειδούς ανευρύσματος ή διαβρωτικού αορτικού έλκους και
τόσο η εγγύς όσο και η άπω ζώνη πρόσφυσης
έχουν αορτική διάμετρο όχι μικρότερη από 18
mm αλλά και όχι μεγαλύτερη από 42 mm.
β) πρόκειται για αορτικό διαχωρισμό στον οποίο
τόσο η εγγύς όσο και η άπω ζώνη πρόσφυσης
έχουν αορτική διάμετρο μικρότερη από 18mm
ή μεγαλύτερη από 42 mm.
γ) πρόκειται για αμβλύ αορτικό τραυματισμό,
στον οποίο τόσο η εγγύς όσο και η άπω ζώνη
πρόσφυσης έχουν αορτική διάμετρο μικρότερη
από 20 mm ή μεγαλύτερη από 44 mm.
δ) πρόκειται περί ατρακτοειδούς ή σακοειδούς
ανευρύσματος ή διαβρωτικού αορτικού έλκους

ή για αμβλύ αορτικό τραυματισμό, στον οποίο
τόσο η εγγύς όσο και η άπω ζώνη πρόσφυσης
έχουν φυσιολογικό μήκος αορτικού τοιχώματος
μικρότερο από 20 mm.
ε) η ανατομική μορφολογία των λαγόνιων/μηριαίων αγγείων δεν είναι συμβατή για τη διέλευση των καθετήρων, λόγω σοβαρού βαθμού
αθηροσκληρυντικών βλαβών. Εναλλακτικά, σε
πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να
εισαχθούν οι καθετήρες οπισθοπεριτοναϊκά διά
μέσου των λαγονίων αρτηριών.
στ) υπάρχει απόφραξη αρτηριακών κλάδων της
αορτής όπως κοιλιακή, υποκλείδιες ή καρωτίδες αρτηρίες. Όμως, το εμπόδιο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί μέσω τεχνικών δημιουργίας
νέων θέσεων πρόσφυσης (υβριδικές τεχνικές)
ή λαμβάνοντας υπόψιν τη χρήση διχαλωτών
μοσχευμάτων stent.

6. Επιπλοκές της θωρακικής ενδαγγειακής
αντιμετώπισης
Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση των αορτικών παθήσεων μπορεί να συνοδεύεται και από επιπλοκές,
οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι: αποφρακτικό
εγκεφαλικό επεισόδιο, παραπάρεση ή παραπληγία (2-15%), περιφερική ισχαιμία, ενδοδιαρροές και
πρόωρο θάνατο.5, 17

6.1 Εγκεφαλικό επεισόδιο
Στη μελέτη EUROSTAR,5 η εμφάνιση εγκεφαλικού
επεισοδίου (3.1%) συσχετίστηκε με την τοποθέτηση
των οδηγών συρμάτων στο αορτικό τόξο, την κάλυψη
με το μόσχευμα της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας
και με την αυξημένη χρονική διάρκεια της επέμβασης.
Αναλυτικότερα, κατά τη μεταφορά των ενδομοσχευμάτων στη θέση που έχει προγραμματιστεί, μπορεί να
προκληθεί αποκόλληση θρόμβου ή αθηρωματικής
πλάκας, η οποία στη συνέχεια να προκαλέσει εμβολή
στην εγκεφαλική κυκλοφορία, στην αιμάτωση των
κοιλιακών οργάνων ή των κάτω άκρων.

6.2 Παραπληγία
Επίσης, η παραπληγία (2.5%)5 μπορεί να αποδοθεί
στην ισχαιμία του νωτιαίου μυελού (ΙΝΜ), ως αποτέλεσμα της θρόμβωσης των μεσοπλεύριων αρτηριών
και ιδιαίτερα της αρτηρίας του Adamkiewicz, ύστερα
από την τοποθέτηση του ενδαγγειακού μοσχεύματος.
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Η ΙΝΜ μπορεί να περιορισθεί, εφαρμόζοντας
πρωτόκολλο πρόληψης ΙΝΜ, το οποίο περιλαμβάνει:
α) τη συνεχή αναρρόφηση εγκεφαλονωτιαίου υγρού
για 24-48 ώρες με ή χωρίς το συνδυασμό προκλητών δυναμικών (somatosensory evoked potentials
(SSEPs)18 (ιδιαίτερα σε ομάδες ασθενών που κρίθηκαν ως υψηλού κινδύνου, όπως ασθενείς με
εκτεταμένη νόσο στη θωρακική αορτή, με ιστορικό
προηγηθείσης επέμβασης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, ασθενείς με ιατρογενή απόφραξη
της αριστερής υποκλείδιου αρτηρίας, ασθενείς
με ιστορικό στεφανιαίας παράκαμψης με χρήση
και των δυο μαστικών αρτηριών).
β) τη διατήρηση προκαθορισμένων επιπέδων αρτηριακής πίεσης (μέση συστολική πίεση <90
mmHg),
γ) επίπεδα αιμοσφαιρίνης >9 g/dL,
δ) την προσθήκη επιπλέον φαρμακευτικής αγωγής,
προεγχειρητικά (πχ. στεροειδή ή ναλοξόνη) σε
ασθενείς με υψηλό ρίσκο για την εμφάνιση ΙΝΜ.19

6.3 Απόφραξη αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας
Η απόφραξη της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας20 μπορεί να έχει τις παρακάτω επιπλοκές:
α) Ισχαιμία του αριστερού άνω άκρου, η οποία
μπορεί να παρατηρηθεί σε ποσοστό περίπου
10% των περιπτώσεων, στις οποίες το ενδαγγειακό μόσχευμα εφάπτεται και αποφράσσει το
στόμιο της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας.
β) Εγκεφαλική ισχαιμία του αριστερού εγκεφαλικού
ημισφαιρίου ή και εγκεφαλικό επεισόδιο από
ισχαιμική απόφραξη της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας.
γ) Σε συνδυασμό με στεφανιαία νόσο αυξάνεται
η πιθανότητα εμφάνισης παραπληγίας, λόγω
περιορισμού της παράπλευρης κυκλοφορίας.
Οι επιπλοκές αυτές μπορεί να αντιμετωπιστούν
με αποκατάσταση της αιματικής ροής, εφαρμόζοντας παράκαμψη είτε απευθείας είτε με συνθετικό
μόσχευμα μεταξύ αριστερής καρωτίδας και αριστερής
υποκλειδίου (Εικόνα 7). Επίσης, τα νεότερα μοσχεύματα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και διακλάδωση
για την αριστερή υποκλείδιο αρτηρία. (Εικόνα 11)

6.4 Αγγειακές επιπλοκές
Η διέλευση των καθετήρων και των μοσχευμάτων μέσα από τις μηριαίες ή τις λαγόνιες αρτηρίες

Eικόνα 11: Μόσχευμα TEVAR με διακλάδωση για την αριστερή
υποκλείδιο αρτηρία.

μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, διαχωρισμό ή
και ρήξη. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο τελικός έλεγχος
πριν την αφαίρεση του οδηγού σύρματος. Η έγκαιρη
αναγνώριση και διάγνωση αυτών των επιπλοκών και
η άμεση αντιμετώπισή τους είτε με διάταση με μπαλόνι είτε με τοποθέτηση κεκαλυμμένης περιφερικής
ενδοπρόθεσης είναι καθοριστική. Είναι εύλογη και
η ένδειξη, ότι αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από καρδιοχειρουργούς με εμπειρία
στις ανοικτές επιδιορθωτικές τεχνικές.

6.5 Ενδοδιαρροές
Οι ενδοδιαρροές7 παρατηρούνται, όταν το ενδαγγειακό μόσχευμα δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως
με το αορτικό τοίχωμα και το ανεύρυσμα δεν έχει
απομονωθεί πλήρως από την αιματική κυκλοφορία.
Οι ενδοδιαρροές (Εικόνα 12) αυτές ταξινομούνται ως:
α) Τύπου Ι: όταν υπάρχει ατελής επισφράγιση στα
άκρα του ενδαγγειακού μοσχεύματος. (Τύπου
Ιa: όταν η διαρροή βρίσκεται στο εγγύς σημείο
πρόσφυσης, Τύπου Ib: όταν η διαρροή βρίσκεται
στο άπω σημείο πρόσφυσης).
β)

Τύπου ΙΙ: όταν o ανευρυσματικός σάκος γεμίζει
από αίμα είτε από ένα μονήρες αγγείο (Τύπου
ΙΙa) είτε από πολλαπλά αγγεία (Τύπου IIb).
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7. Εξετάσεις παρακολούθησης

Eικόνα 12: Οι διαφόρων τύπων ενδοδιαρροές των ενδομοσχευμάτων. 7

γ)

Τύπου ΙΙΙ: όταν υπάρχει διαρροή λόγω μηχανικής βλάβης του ενδαγγειακού μοσχεύματος
από ατελή επαφή των αλληλεπικαλυπτόμενων
μοσχευμάτων.

δ)

Τύπου IV: ενδοδιαρροές παρατηρήθηκαν με τα
πρώιμα μοσχεύματα, από τα οποία γίνεται διαρροή από τα τοιχώματα του μοσχεύματος, λόγω
πόρων από το υλικό κατασκευής, οδηγώντας
σε αύξηση της τάσης του ανευρύσματος. Το
πρόβλημα αυτό σπανίως παρατηρείται με τα
νεότερα μοσχεύματα.

ε)

Τύπου V: όταν, παρά την τοποθέτηση του ενδαγγειακού μοσχεύματος, υπάρχει αύξηση
της διαμέτρου του ανευρύσματος, χωρίς να
υπάρχουν νέες ενδείξεις διαρροής.

Η συχνότητα των ενδοδιαρροών φτάνει τον πρώτο χρόνο στο 6%, αλλά φαίνεται να αυξάνεται στο
9% το δεύτερο χρόνο, κατά τη μελέτη EUROSTAR. Γι’
αυτό, μετεγχειρητικά απαιτείται συνεχής περιοδικός
έλεγχος των ασθενών με αξονικές τομογραφίες.

Ακόμη και αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, με
την πάροδο του χρόνου μπορεί να εμφανιστούν
προβλήματα από την τοποθέτηση των μοσχευμάτων
stent (όπως είναι η ύπαρξη ενδοδιαρροών διαφόρων τύπων) ή και την επέκταση της ανευρυσματικής
νόσου, προσβάλλοντας νέα τμήματα της αορτής.
Για την έγκαιρη ανίχνευσή τους, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας7, η αξονική τομογραφία θώρακα
και κοιλιακής χώρας θεωρείται μέθοδος εκλογής
για μετεγχειρητική παρακολούθηση.
Σε νεότερους ασθενείς, με νεότερα μοσχεύματα
TEVAR είναι δυνατή και η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI), για να μην εκτίθενται σε μεγάλες
δόσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 13 και 14) φαίνεται η ανάπτυξη ενός νέου ανευρύσματος στην
κατιούσα θωρακική αορτή, 15 έτη μετά από χειρουργική αντικατάσταση ανευρύσματος της ανιούσης
αορτής και αορτικής βαλβίδας, με επανεμφύτευση
των στεφανιαίων κατά την επέμβαση Bentall, στην
κλινική μας. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ενδαγγει-

Πίνακας 3: Ενδείξεις για εξετάσεις παρακολούθησης ύστερα από TEVAR.
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ΕΙΚΟΝΑ 13 και 14: TEVAR ανευρύσματος κατιούσας θωρακικής αορτής σε ασθενή που είχε υποβληθεί σε επιτυχή αντικατάσταση ανευρύσματος ανιούσας αορτής και αορτικής βαλβίδας (εγχείρηση κατά Bentall προ 15 ετών) στην Καρδιοχειρουργική
Κλινική μας, στην Ευρωκλινική Αθηνών. (CT και αγγειογραφία, αντίστοιχα)

ακή θωρακική αορτική επιδιόρθωση (TEVAR) και

έκτου μήνα και δωδέκατου μήνα από την ημέρα

αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς επίσης στην κλινική μας,

της επέμβασης με αξονικές τομογραφίες, ώστε να

στην Ευρωκλινική Αθηνών.

εκτιμηθεί η ακεραιότητα του μοσχεύματος (για τον

Επιπρόσθετα, και από τις συστάσεις της Αμε-

αποκλεισμό ενδοδιαρροών), καθώς και την αναδια-

ρικανικής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας (Πίνακας

μόρφωση του παρακείμενου ανευρυσματικού ιστού

3 και 4), οι παθήσεις της θωρακικής αορτής που

της αορτής. Μετά τους πρώτους δώδεκα μήνες, η

αντιμετωπίσθηκαν με TEVAR ή ανοικτό χειρουργείο

παρακολούθηση γίνεται τυπικά κάθε χρόνο. Για την

πρέπει να επανελέγχονται εντός του πρώτου μήνα,

εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσμα-

Πίνακας 4: Συστάσεις μετεγχειρητικής παρακολούθησης της Αμερικανικής
Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας
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τος είναι αναγκαία η τήρηση από τον ασθενή των

Β, διαβρωτικών αορτικών ελκών και τραυμάτων της

συνεδριών παρακολούθησης (Πίνακας 4).

αορτής, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση στη νο-

8. Συμπεράσματα
Τα πλεονεκτήματα της Θωρακικής Ενδαγγειακής
Αορτικής Επιδιόρθωσης (TEVAR), στην επιβίωση των
ασθενών με παθήσεις της αορτής, έχουν οδηγήσει
στην καθιέρωσή της στη σύγχρονη θεραπευτική φαρέτρα, σε σύγκριση με τις παλαιότερες μεθόδους
του ανοικτού χειρουργείου. Ακόμη, συνεχίζει να εξελίσσεται και με την πάροδο του χρόνου, κερδίζοντας
ολοένα και περισσότερο έδαφος στη θεραπεία των
ανευρυσμάτων της κατιούσας θωρακικής αορτής,
αλλά και επιλεγμένων αορτικών διαχωρισμών τύπου

σηρότητα και θνητότητα, συγκριτικά με τις επεμβάσεις
ανοικτού χειρουργείου. Τα εξατομικευμένα διακλαδισμένα μοσχεύματα, τα βελτιωμένα υλικά κατασκευής,
το μειωμένο μέγεθος των μοσχευμάτων αλλά και των
καθετήρων αναβαθμίζουν συνεχώς την ποιότητα της
εφαρμογής της μεθόδου TEVAR, αλλά και επεκτείνουν
τις ενδείξεις σε περισσότερες υποομάδες ασθενών
που μπορούν να υποβληθούν σε αυτή. Τέλος, στις
παθήσεις του αορτικού τόξου δεν φαίνεται να πλεονεκτεί σε βάθος χρόνου αν και νεότερες μελέτες
ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα. ■
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