
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 16-11-22 & ώρα 1μμ. 

 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,   
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Διευθυντής: Ι. Καλογερόπουλος, Ακτινολόγος,  
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος 

Προεδρείο: Δ. Έξαρχος, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Τμήμα Αξονικού - Μαγνητικού Τομογράφου 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρύσματος αορτικού τόξου  
με θυριδωτό μόσχευμα με κλάδους για την ανώνυμο αρτηρία  

και την αριστερή κοινή καρωτίδα (branched stent graft)» 

 
Παρουσίαση: Πεταλούδης Παναγιώτης, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ακτινοδιαγνωστικό 
Τμήμα - Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας 

Σχολιασμός: 
1. Λιβεράκου Ευαγγελία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Καρδιοθωρακοχειρουργικό - 

Θωρακοχειρουργικό - Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, 

2. Τομαής Δημήτριος, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., 
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα - Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας 

 
Ασθενής 58 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, παρουσίασε υπερτασική κρίση κατά τη 
διάρκεια της εργασίας του και προσήλθε σε περιφερικό Νοσοκομείο της χώρας για 
καρδιολογικό έλεγχο. 
 
Κατόπιν αρνητικού καρδιολογικού υπερηχογραφικού ελέγχου αλλά τυχαίου ευρήματος στην 
απλή ακτινογραφία θώρακος, έγινε σύσταση για αξονική τομογραφία θώρακος, όπου και 
διαπιστώθηκε ανεύρυσμα αορτικού τόξου με επέκταση στην κατιούσα θωρακική αορτή, στην 
περιοχή έκφυσης της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας. 
 
Μετά από άρνηση του ασθενούς για διενέργεια ανοιχτής χειρουργικής αποκατάστασης και σε 
συνεργασία με την Καρδιοχειρουργική Κλινική, ελήφθη η απόφαση για ενδαγγειακή 
αντιμετώπιση της βλάβης. Έγινε τοποθέτηση θυριδωτού ενδο-μοσχεύματος (branched stent 
graft) με κλάδους για την ανώνυμο αρτηρία και την αριστερή καρωτίδα αρτηρία, με άριστο 



τελικό τόσο αγγειογραφικό όσο και κλινικό αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν 
χρειάστηκε να γίνει καρωτιδο-υποκλείδια παράκαμψη καθώς ο ασθενής δεν παρουσίασε 
νευρολογική συμπτωματολογία ή χωλότητα του αριστερού άνω άκρου μετά την επέμβαση. 
 
Ο ασθενής στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Ανάνηψης Καρδιοχειρουργημένων 
Ασθενών και μετά το πέρας ενός 24ώρου αποσωληνώθηκε και οδηγήθηκε σε απλή κλίνη 
νοσηλείας. Η νοσηλεία του διήρκησε συνολικά 48 ώρες και την τρίτη μετεγχειρητική μέρα 
εξήλθε πλήρως κινητοποιημένος, σιτιζόμενος και απύρετος. Κατά το εξιτήριο εδόθησαν 
οδηγίες από τους καρδιοχειρουργούς για περιποίηση των χειρουργικών τραυμάτων στις 
μηροβουβωνικές πτυχές και την τραχηλική χώρα. 
 
Ο τακτικός απεικονιστικός έλεγχος που προσκομίστηκε ένα μήνα μετά την επέμβαση 
αναδεικνύει πλήρη αποκλεισμό του ανευρύσματος του αορτικού τόξου, φυσιολογική 
βατότητα του ενδομοσχεύματος και των κλάδων αυτού (ανώνυμος αρτηρία, καρωτίδες 
αρτηρίες, αριστερή υποκλείδιος αρτηρία), ενώ δεν παρατηρήθηκε εικόνα ενδοδιαφυγής προς 
τον ανευρυσματικό σάκο. 
 
Ο ασθενής θα επανέλθει με νέα αξονική τομογραφία στους έξι μήνες μετά την επέμβαση, 
στον ένα χρόνο μετά την επέμβαση, ενώ θα παρακολουθείται από τη Μονάδα Επεμβατικής 
Ακτινολογίας και την Καρδιοχειρουργική Κλινική σε ετήσια βάση για τα επόμενα πέντε χρόνια. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 16-11-2022 και ώρα 1μμ., 

αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: 

sseh.evaggelismos@gmail.com. 

Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της 
Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

Χορήγηση e-Πιστοποιητικών Παρακολούθησης με Μόρια 

(απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του e-πιστοποιητικού είναι η 
παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και η συμπλήρωση του 
Εντύπου Αξιολόγησης) 

Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:  
 https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-
epistimonikon-tmimaton/tetarti-2022-2023 

* Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μαγνητοσκοπούνται και το υλικό αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., στο site του Νοσοκομείου, για on demand 
παρακολούθηση. 
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