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ΑΜΞΘΙΖ VS. ΔΜΔΑΓΓΔΘΑΙΖ ΔΥΜΘΙΖ





Απλή ςδραςλική; Ότι ακριβώο…

Ζ βρατςπρόθεπμη, μεπξ- & μακρξπρόθεπμη πςμπερισξρά ρφμ εμδξμξπτεςμάρφμ
εναρράραι από ριο σςπικέο και μηταμικέο ιδιόρηρεο ρφμ μξπτεςμάρφμ και ρηο 
αξρρήο (αμεςρύπμαρξο)



ΔΘΑΛΞΠΤΩΡΔΘΡ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

ΣΟΞΘ ΔΜΔΞΔΘΑΤΣΓΩΜ







Georgakarakos E.I., PhD Thesis, University of Crete, 2009 

Βαπικά πράδια ρηο ςπξλξγιπρικήο πρξπξμξίφπηο



Figueroa et al, J Endovasc Ther 2009

Γεφμερρία Λξμρέλφμ & Ξριακέο Ρςμθήκεο

ατύρηρα ειπόδξς & πίεπη ενόδξς
(boundary conditions)



Λεθξδξλξγία

Mesh generation (98,000 

elements)

ANSYS version 12.1

Blood: Non-Newtonian 

(Carreau Yasuda model)

ANSYS  

CFD

DF                     WSS



Αιμξδςμαμικξί δείκρεο- ενιπώπειο

Mean exposure time:

Arzani et al, Am J Physiol Heart Circ Physiol
2014; 307:H1786-95



Hemodynamic parameters - interpretations

Wall shear stress (WSS) Associated with formation of intraluminal thrombus

Time-averaged wall shear stress (TAWSS) integrating each nodal WSS magnitude over the 

cardiac cycle

Oscillatory shear index (OSI)

Indicates flow reversal: 0  (min) when WSS is 

unidirectional during cardiac cycle, 0.5  (max) 

when equal positive and negative WSS areas 

under the WSS vs. time curve

Relative residence time (RRT)

Measure of residence time of particles near the 

vessel wall. High values present regions with flow 

recirculation compared to regions with near-zero 

RRT

Mean exposure time (MET) Measure of how long particles (platelets) entering 

the AAA from upstream are trapped near the wall

Georgakarakos et al,  JVET 2019; 26: 250-7



ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖ ΛΖΥΑΜΘΙΖ ΩΜ ΑΜΔΣΠΣΡΛΑΩΜ

Dua & Dalman, Vascul Pharmacol. 2010; 53:11-21

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Stress_in_a_continuum.svg




ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

ΓΔΩΛΔΠΘΑ

ΣΟΞΜΔΤΠΘΙΞΡ ΑΣΥΔΜΑΡ

ΚΑΓΞΜΘΑ ΡΙΔΚΖ

ΙΑΛΟΣΚΞΖΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΞΡ



Li & Kleinstreuer, J Biomech, 2006; 39: 2264-73

Γφμίφπη αςτέμα
Γφμίφπη διταπμξύ
Διάμερρξο  
εμδξμξπτεύμαρξο
Κόγξο διαμέρρφμ     
αςτέμα/λαγξμίφμ

Οαράγξμρεο πξς επηρεάζξςμ ρη δύμαμη μεραμάπρεςπηο



Οαράγξμρεο πξς επηρεάζξςμ ρη δύμαμη μεραμάπρεςπηο

Li & Kleinstreuer, J Biomech, 2006; 39: 2264-73

Γφμίφπη αςτέμα
Γφμίφπη διταπμξύ
Διάμερρξο  
εμδξμξπτεύμαρξο
Κόγξο διαμέρρφμ     
αςτέμα/λαγξμίφμ



Αμάπρςνη πκελώμ με lock-stent  
(Treovance, Bolton)

Αιμξδςμαμικέο παραρηρήπειο και βελρίφπη εμδξμξπτεςμάρφμ

Georgakarakos et al, Int Angiol; 2014: 480-4



Λέγιπρη δύμαμη: πρξ διταπμό

Howell et al, JEVT, 2007; 14:138-43



Molony et al, EJVES, 2010; 40:332-9

Διεύθςμπη δςμάμεφμ:
Ορξπθιξπλάγια παρά κάθερη 



Ioannidis et al, Ann Vasc Surg, 2021; 74:400-9



Δπίδραπη ρηο καμπςλόρηραο ρξς πώμαρξο ρξς εμδξμξπτεύμαρξο



Δπίδραπη ρηο καμπςλόρηραο ρξς πώμαρξο ρξς endograft

Ζ καμπςλόρηρα ρξς εμδξμξπτεύμαρξο αςνάμει ρημ μεραμαπρεςρική δύμαμη



Ζ διαμόρσφπη ρξς αςτέμα / λαγξμίφμ
επηρεάζει ρξ μέγεθξο και διεύθςμπη
ρφμ μεραμαπρεςρικώμ δςμάμεφμ

>>

Δςθύο αςτέμαο ή/και εςθεία λαγόμια πτερίζξμραι με ελάρρφπη ρφμ 
μεραμαπρεςρικώμ δςμάμεφμ

Δπίδραπη ρηο γφμίφπηο αςτέμα και λαγξμίφμ







1. Διασξρερικέο γεφμερρίεο επάγξςμ διασξρερικέο αιμξ-ρεξλξγικέο πςμπερισξρέο (WSS, ρατύρηρα, 
ελικόρηρα)

2. Ιξμρό main body & πκληρό ςλικό (Endurant) επάγει ↓ WSS και ρατύρηρα αλλά ↑ ελικόρηρα
3. Nellix ρξ ςυηλόρερξ WSS
4. Δλικόρηρα ↑ πε Endurant & Excluder αλλά ↓ πε AFX & Nellix
5. AFX & Excluder: ίδιεο αιμξδςμαμικέο πςμπερισξρέο (απόρξκξ PTFE??)



ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

REMODELLING

ΛΖΥΑΜΘΙΔΡ ΘΔΘΞΖΔΡ

ΔΣΜΑΛΔΘΡ

ΑΡΔΘΡ

ΓΔΩΛΔΠΘΑ



Molony et al, J Βιοmed Eng Online, 2009; 8:24

PWS (μέγιπρη ρξιτφμαρική ράπη): αμακαραμξμή από ρξ πάκξ 
πρξο αςτέμα & λαγόμια

Pre-op

Post-op



Λερεγτειρηρική Ρςμπερισξρά ρξς AAA

Molony et al, J Βιοmed Eng Online, 2009; 8:24

PWS ελαρρώμεραι

AAA εμδξρικόρηρα ελαρρώμεραι

Λερεγτειρηρικό remodeling 
ξδηγεί πε αμακαραμξμή ράπεφμ

Ξςραία μεραμάπρεςπη…

6 μήνεσΆμεςα μετεγχειρητικάΠροεγχ.



Kraemer et al, JEVT, 2001; 8:34-8

Raptis et al, CMBBE, 2017; 20:242-9

Remodelling:
Αλλαγή πρξμ αμεςρςπμαρικό 

πάκξ σέρμει αλλαγέο πρξ 
εμδξμόπτεςμα

Δλάρρφπη γφμίφπηο αςτέμα 
ΙΑΘ λαγξμίφμ

Ιαμπςλόρηρα endograft

Αμαδιαμξμή δςμάμεφμ πρξ 
εμδξμόπτεςμα



Remodelling: ελάρρφπη γφμίφπηο αςτέμα ΙΑΘ λαγξμίφμ



Δλάρρφπη γφμίφπηο αςτέμα λόγφ remodelling



Δλάρρφπη ελίκφπηο λαγξμίφμ λόγφ remodelling



Υψηλό PWS ςτον Αυχένα του ΑΚΑ

Υψηλέσ Οπιςθέλκουςεσ Δυνάμεισ

Διάταςη του Αυχένα

ΔΝEΚΘΝΖ Ζο ΑΘΛΞΔΣΜΑΛΘΙHο ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠAο ΞΣ ΑΜΔΣΠΣΡΛΑΞΡ

Χαμηλέσ Τάςεισ Σάκου 

Ανακατανομή Τοιχωματικϊν Τάςεων ςτο ΑΚΑ

Συρίκνωςη Σάκου 

Μετανάςτευςη 



Georgakarakos et al, Vasc Med 2012

ΡΑΙΞΡ +ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑ= ΡΣΕΔΣΓΛΔΜΞ ΡΣΡΖΛΑ !!

μορφολογικές αλλαγές

Safe…but not too safe!
Simple…but not too simple!



ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

ΣΟΞΜΔΤΠΘΙΞΡ ΑΣΥΔΜΑΡ

ΙΔΜΠΘΙΖ ΟΠΞΡΤΣΡΖ

ΙΑΑΜΞΛΖ ΔΣΜΑΛΔΩΜ

ΒΔΚΘΩΡΔΘΡ & ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΔΘΡ



Ζ γφμίφπη ρξς αςτέμα επιδρά πρημ : 1) εμαπόθεπη ρξς stent

2) καραμξμή δςμάμεφμ

De Bock  et al,  Med Eng Phys 2014; 36: 1567-76

Μακπύρ αςσέναρ
Βπασύρ αςσέναρ

Βρατύο αςτέμαο ± Λεγάλη γφμίφπη→ αμάγκη για μεγάλξ oversizing ώπρε→
καλύρερη πρόπσςπη (apposition)

Συηλό oversizing → μεγάλεο ακριμικέο δςμάμειο



20° 40° 60° 80 °

Υαμηλό oversizing (i.e., 10%) εςθύμεραι 

για πημαμρική απςμμερρία ρφμ 

δςμάμεφμ πρξμ αςτέμα

Ζ γφμίφπη ρξς αςτέμα επιδρά πρημ : 1) εμαπόθεπη ρξς stent

2) καραμξμή δςμάμεφμ

De Bock  et al,  Med Eng Phys 2014; 36: 1567-76

Συηλό oversizing → μεγάλεο ακριμικέο δςμάμειο



Η ευαπμξγή δακστλίωμ οξλτμεπξύρ για ςυπάγιςη & 
αοξτςία ευαπμξγήρ ακσιμικήρ δύμαμηρ αοό Nitinol
ςσξμ τοξμευπικό ατφέμα ξδηγεί ακόμη και ςε 
ςτππίκμωςη σηρ διαμέσπξτ!

(De Donato et al., JVS 2016; 63:8-15)



Αιμξδςμαμικέο παραρηρήπειο και βελρίφπη εμδξμξπτεςμάρφμ – Οαράδειγμα ΘΘ

Αμάπρςνη Nitinol-free πρόπσςπηο
(Ovation)

Θδαμικά πε ξριακξύο αςτέμεο
(πτ. κξμρξύο ή εςρείο ≤30mm) ?



Ολεκρόο πκελερόο Nitinol – NO MAIN BODY!! 
(Altura - Lombard)



Chromium-cobalt εμδξπκελερόο πε AFX



Ρύπρημα εμδξπσράγιπηο πε Nellix
Μξ Main-body!

(Boersen et al., JEVT 2017; 24:677-87)



ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

ΚΑΓΞΜΘΑ ΡΙΔΚΖ

ΟΔΠΘΤΔΠΘΙΖ ΟΠΞΡΤΣΡΖ

ΙΑΑΜΞΛΖ ΔΣΜΑΛΔΩΜ

ΛΖΥΑΜΘΡΛΞΘ

ΔΜΔΞΔΘΑΤΣΓΔΡ

Ξ ΠΞΚΞΡ & Ζ ΡΣΡΥΔΘΡΖ Ζο ΓΔΩΛΔΠΘΑΡ

ΒΔΚΘΩΡΔΘΡ & ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΔΘΡ



Liffman et al, JEVT 2001;8:358-´71

(!) Ζ καμπςλόρηρα ρφμ λαγξμίφμ δημιξςργεί 
επιπρόπθερεο δςμάμειο μεραμάπρεςπηο πρα άκρα





What about iliacs??

Δςμάμειο πςγκρίπιμεο ρξς ςπξλξίπξς 
εμδξμξπτεύμαρξο αμ η γφμίφπη είμαι μεγάλη!!



What about iliacs??

16mm

12mm

tapered

Bell-bottom

27mm

Όπξ μεγαλύρερη περισερική διάμερρξο ρόπξ 
μεγαλύρερεο δςμάμειο πρα λαγόμια πκέλη!





ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

ΚΑΓΞΜΘΑ ΡΙΔΚΖ

ΤΑΘΜΞΛΔΜΑ ΠΞΖΡ

ΔΘΑΛΖΘΙΔΡ ΑΡΔΘΡ

ΛΖΥΑΜΘΡΛΞΘ ΔΟΘΟΚΞΙΩΜ



Η γεωμεσπία εοηπεάζει σημ κασαμξμή σαφτσήσωμ και διασμησικώμ σάςεωμ ςσα ςκέλη…



Δλίκφπη

Γφμίφπη

Ορξρειμόμεμξο μηταμιπμόο επίδραπηο ρηο ελίκφπηο λαγξμίφμ

Λη ιδαμική απόθεπη ρξς περισερικξύ άκρξς ρξς stent πε ελικφμέμξ αγγείξ 

ξδηγεί πε ρραςμαριπμξύο ρξς εμδξθηλίξς λόγφ διασξρερικήο κιμηρικόρηραο 

ρξς stent και ρξς αγγείξς καρά ρη διάρκεια ρξς καρδιακξύ κύκλξς       

Λςξεμδξθηλιακή ςπερπλαπία         Ρρέμφπη        Απόσρανη    

Georgakarakos et al, JVET 2015



Georgakarakos et al, JVET 2015

Η ςσέμωςη ςσα λαγόμια ςκέλη οπξκαλεί μεσαβξλέρ ςσημ κασαμξμή 
οιέςεωμ και διασμησικώμ σάςεωμ οπξδιαθέσξμσαρ ςε αοόυπανη…



Ρύμξυη ρηο επίδραπηο ρφμ γεφμερρικώμ παραγόμρφμ πρα εμδξμξπτεύμαρα

Cardiovasc Intervent Radiol. 2014;37(6):1420-9.

Ρςμπεράπμαρα-I



1. CFD: τρήπιμα δεδξμέμα για ρημ καραμόηπη ρφμ παθξσςπιξλξγικώμ
πρξιτείφμ & απξπασήμιπη ρηο πςμπερισξράο ρφμ 
εμδξμξπτεςμάρφμ

2. Ξ πςμδςαπμόο ρφμ γεφμερρικώμ πρξιτείφμ είμαι τρηπιμόρερξο από 
ρη μελέρη μεμξμφμέμφμ παραμέρρφμ

3. Ιαμέμα μόπτεςμα δεμ είμαι ιδαμικό; Ιάθε ΑΙΑ έτει μξμαδική 
αμαρξμία πξς ενςπηρερείραι καλύρερα από πςγκεκριμέμα 
εμδξμξπτεύμαρα παρά από κάπξια άλλα

4. Ζ αιμξδςμαμική θεώρηπη μπξρεί μα βξηθήπει πρη βελρίφπη ρφμ 
ταρακρηριπρικώμ ρφμ stent για καλύρερα κλιμικά απξρελέπμαρα

5. Ξι κλιμικέο μελέρεο είμαι απαραίρηρεο για ρημ πιπρξπξίηπη και 
επαλήθεςπη ρφμ εργαπρηριακώμ πςμπεραπμάρφμ

Ρςμπεράπμαρα-I



ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

CURRENT HOT ISSUES 

ΔΥΗΠΘΙΞΘ ΣΟΞΜΔΤΠΘΙΞΘ ΑΣΥΔΜΔΡ: FEVAR, CHEVAR ή ΜΔΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΑ ?

ΡΣΛΛΔΞΥΖ ΚΑΓΞΜΘΩΜ ΑΜΔΣΠΣΡΛΑΩΜ: IBD ή BELL-BOTTOM TECHNIQUE?

FAILING EVAR: COMPLICATED ή CUSTOM-MADE ΚΣΡΔΘΡ ?



Resch et al, EJVES, 2012 

Management of Complex Aneurysms involves:

 Fenestrations, stent-grafts, branches

Λελέρη πύμθερφμ μξπτεςμάρφμ (FEVAR)



Conway et al, J Endovasc Ther, 2010

Απξκλίπειο από ρξμ αρτικό πτεδιαπμό εναιρίαο:

Διάσξρεο θέπειο ρφμ μεσρικώμ αρρηριώμ

 κάρφθεμ για Ηφρακξκξιλιακά IV

 άμφθεμ για θφρακξκξιλιακά II & III

Λελέρη πύμθερφμ μξπτεςμάρφμ (FEVAR)



Απξκλίπειο από ρξμ αρτικό πτεδιαπμό εναιρίαο: 

Λεραβξλέο καρά ρξ remodelling
 Λεραμάπρεςπη
 Γφμίφπη
 Δμδξδιασςγέο

Ρςμετιζόμεμη κίμηπη ρφμ μεσρικώμ αρρηριώμ
 Αλλαγή θέπηο ρφμ μεσρικώμ κλάδφμ και stents

Georgakarakos et al, Vasc Med 2012

Mastracci et al, J Vasc Surg, 2013

Λελέρη πύμθερφμ μξπτεςμάρφμ (FEVAR)



6mm

24 mm

12mm

Δςμάμειο μεραμάπρεςπηο

Δύρξο διαρμηρικήο ράπηο

Ιαραμξμή διαρμηρικήο ράπηο

ΔΠΩΖΛΑ:
Οώο επιδρά η γεφμερρία ρφμ μεσρικώμ 

κλάδφμ πε:

Λελέρη πύμθερφμ μξπτεςμάρφμ (FEVAR)



Azzaoui et al, Ann Vasc Surg 2011

Conway et al, J Endovasc Ther, 2010

Multiple take-off angles



Δκρίμηπη ρηο διαρμηρικήο ράπηο



Δκρίμηπη ρηο διαρμηρικήο ράπηο



Take-off 

angle

Shear stress (Pa)

Min Branch

Max 

Branch

Post-mating 

renal

Transition 

zone

4° 0,139 10,986 1,938 14,09

38° 0,1 11,4 1,975 16,467

90° 2,297 8,291 2,297 12,447

142° 0,117 10,76 1,955 16,083

176° 0,01 10,258 2,238 15,336

max. stress πριο ζώμεο μεράπρφπηο

Δκρίμηπη ρηο διαρμηρικήο ράπηο



Ιαμία επίδραπη ρηο γφμίφπηο ρξς μεσρικξύ 
κλάδξς πρη μεραμαπρεςρική δύμαμη (5.5N)

Υαμηλόρερη ριμή stress πριο 90° (12.5 Pa)



Δκρίμηπη ρηο διαρμηρικήο ράπηο πε ξριζόμριεο γφμίεο ρξς pFEVAR



Δκρίμηπη ρηο διαρμηρικήο ράπηο πριο ξριζόμριεο γφμίεο ρξς pFEVAR

Ιαμία επίδραπη ρηο ξριζόμριαο γφμίφπηο πριο 
διαρμηρικέο ράπειο καρά μήκξο ρξς renal branch

Λέγιπρη διαβάθμιπη διαρμηρικήο ράπηο πρη 
ζώμη μεράπρφπηο stent-αγγείξς



Kandail et al, J Endovasc Ther 2015, 22:578-90



Kandail et al, J Endovasc Ther 2015, 22:578-90

Οαρόμξια απξρελέπμαρα με ρημ πρξηγξύμεμη μελέρη 
(EJVES 2014)



Tricarico et al., JEVT; 2017, 24:880-8

Ορξππάθεια αμάδεινηο αμαρξμικώμ 
(cross sectional area) ή αιμξδςμαμικώμ
δεικρώμ (Wall Shear Stress) 
πρξγμφπρικώμ για θρόμβφπη chimneys



Moulakakis et al., VES; 2019, 53:572-82

Δλάρρφπη μεσρικήο παρξτήο 43%-53% πε
chimneys ≠ 15% πε αμσόρερεο ριο 
μεσρικέο ρoς FEVAR

…and the quest 
continues!



1. Ξι γφμίεο ρφμ μεσρικώμ κλάδφμ δεμ επηρεάζξςμ ριο δςμάμειο 
μεραμάπρεςπηο πρα εμδξμξπτεύμαρα FEVAR ή BRANCHED.

2. Ξι μεραμαπρεςρικέο δςμάμειο επηρεάζξμραι από ρημ πλάγια γφμία ρξς 
εμδξμξπτεύμαρξο.

3. Ζ επάρκεια ρηο μεσρικήο παρξτήο δεμ επηρεάζεραι από ρη διαμόρσφπη ρφμ 
μεσρικώμ κλάδφμ (ξρθόδρξμα branches vs. αμάδρξμα branches vs. Ηςριδφρά 
branches). Δμρξύρξιο ΟΞΡΞΘΙΑ η μεσρική παρξτή: FEVAR>ξρθόδρξμα
branches  > αμάδρξμα branches (αλλά μικρέο διασξρέο!)

4. Ξι γφμίεο ρφμ μεσρικώμ κλάδφμ (take-off angles) μπξρξύμ μα επηρεάπξςμ ριο 
ριμέο και ρημ καραμξμή ρξς stress πρα ρμήμαρα ειπαγφγήο πριο μεσρικέο 
αρρηρίεο.

5. ξ μέγεθξο ρηο περιδίμηπηο (recirculation) πρξςο μεσρικξύο κλάδξςο εναρράραι 
πημαμρικά από ρη γφμία ρξς μεσρικξύ κλάδξς

Ρςμπεράπμαρα-II



6. Ζ ζώμη μεράβαπηο αμάμεπα πρξ ρμήμα ειπαγφγήο (mating segment) ρξς 
κλάδξς και ρημ αρρηρία ςπόκειραι πρξ ςυηλόρερξ stress.

7. Ζ μεσρική παρξτή σαίμεραι μα ςπερέτει πε FEVAR απ’όρι ChEVAR

8. α πςγκρίπιμα, πάμρφο, πρόρςπα δςμάμεφμ και ράπεφμ μερανύ ρφμ 
διασόρφμ γφμιώμ ρφμ μεσρικώμ stent θα μπξρξύπαμ μα δικαιξλξγήπξςμ ρημ 
επιρςτή αμριμερώπιπη πξλλώμ παραμεσρικώμ αμεςρςπμάρφμ με μόλιο 2 
πτέδια off-the-shelf fenestrated μξπτεςμάρφμ (Sobokinsky et al., JEVT 2012; 
19: 165-72) 

Ρςμπεράπμαρα-II



ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

ΛΖΥΑΜΘΙΔΡ ΘΔΘΞΖΔΡ ΩΜ STENT

ΔΠΓΑΡΖΠΘΑΙΖ ΟΠΞΡΔΓΓΘΡΖ (IN VITRO)

ΛΖΥΑΜΘΙΔΡ ΟΑΠΑΛΔΠΞΘ



Δξμικέο -Ληταμικέο ιδιόρηρεο ρφμ διασόρφμ stents



Δνέραπη μηταμικήο πςμπερισξράο ρφμ διασόρφμ 
stent-grafts πρημ παραμόρσφπη



stent: Λέγιπρξ Von Mises stress

Λέγιπρη επιμήκηο παραμόρσφπη 
μξπτεύμαρξο

Λέγιπρη περιμερρική  παραμόρσφπη 
μξπτεύμαρξο

Πςθμόο μείφπηο διαμέρρξς (flexibility



ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΩΜ

ΙΔΜΠΘΙΖ ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑ

ΠΞΟΞΘ ΔΟΘΔΠΑΡΖΡ

ΛΖΥΑΜΘΙΔΡ ΟΑΠΑΛΔΠΞΘ



Δπηρεάζει η EVAR ρημ κεμρρική αιμξδςμαμική;



Post-EVAR

Ζ ρατύρηρα μεράδξπηο ρξς πσςγμικξύ 

κύμαρξο (PWV) αςνάμει μερά από EVAR…



Διασξρερικά ςλικά και δξμικξί πτεδιαπμξί ρφμ εμδξμξπτεςμάρφμ μπξρεί 

μα επάγξςμ διασξρερικέο αιμξδςμαμικέο απξκρίπειο



Takeda et al,  Circul J 2014; 78: 322-8

…  ήδη άμεπα μερεγτειρηρικά (από ρημ πρώρη εβδξμάδα)!!!



Takeda et al,  Circul J 2014; 78: 322-8

…  εμώ μακρξτρόμια επηρεάζεραι ΙΑΘ η καρδιακή λειρξςργία (??)



Marketou et al, JEVT; 2021: 352-9

Οαρά ρξ μεγάλξ δείγμα απθεμώμ (74) ξριακή μόμξ 
αύνηπη ρξς PWV από 10.2±3.1 πε 11.1±4.9 μερά από 1mo 
και πραθερό πε 6mo.

Αδύμαμη πςπτέριπη ρξς PWV με GMS ή Δ/e’

Λερεγτειρηρικέο αλλαγέο πε PWV πξικίλεο (↓, ↑ ή πραθερό) 

Αποκλίσεις!!



Αμέκδξρα απξρελέπμαρα πε 14 απθεμείο (Mobilograph)



Ξι μεραβξλέο αιμξδςμαμικώμ παραγόμρφμ όπφο η πίεπη εμίπτςπηο (AP), πςμρελεπρήο 
εμίπτςπηο (ΑΘ@75) και πςμρελεπρήο αμάκλαπηο (RM) δεμ ακξλξςθξύμ πάμρα ριο μεραβξλέο PWV!!



Ευαπμογέρ σςμπεπασμάτων ςπολογιστικήρ πποσομοίωσηρ στην 

κλινική ππάξη

1. Αμάπρςνη ανιόπιπρφμ software για ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΖ ΙΚΘΜΘΙΖ ΟΠΑΝΖ user –friendly! 

2. Δκρίμηπη ΓΠΖΓΞΠΩΜ software για εκρίμηπη μεραμαπρεςρικώμ δςμάμεφμ και άλλφμ 

αιμξδςμαμικώμ παραμέρρφμ αμάλξγα με μόπτεςμα και εναρξμικεςμέμη γεφμερρία

3. Δσαρμξγή πςμπεραπμάρφμ πε ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΑ ΙΚΘΜΘΙΑ ΔΘΚΚΖΛΑΑ ΔΟΘΚΞΓΖΡ 

ΔΜΔΞΛΞΡΥΔΣΛΑΞΡ



The Holy Grail of Vascular Surgery: 

Estimation of AAA rupture risk

Δκρίμηπη κιμδύμξς ρήνηο πε μικρά AΙA– Οαράδειγμα 

Georgakarakos et al,   EJVES; 2014: 288-95



Δκρίμηπη κιμδύμξς ρήνηο πε μικρά AΙA– Οαράδειγμα Θ

Down-sizing of an AAA 5.5 to 4.5cm !
Estimation of rupture risk in small 
AAA: which at risk?

Georgakarakos et al,   JEVT; 2014: 565-7



Ann Biomed Engin 2020; 48: 2449-65



Bioengineering 2022; 9: 447





Αιμξδςμαμικέο παραρηρήπειο πρη τρήπη
ςβριδικώμ πςμδςαπμώμ εμδξμξπτεςμάρφμ

Bos et al., Vascular;. 2010; 18: 136-40

Georgiadis et al.,  In t J Artif Organs 2013; 36: 28-38

=+

Zenith main body

Υρήπη εύκαμπρφμ πκελώμ πε μεγάλεο ελικώπειο
(Gore, Excluder) πε ςβριδικξύο πτεδιαπμξύο



ΣΟΑΠΥΞΣΜ ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΟΞΣ ΔΔΜ ΛΟΞΠΞΣΜ ΜΑ ΟΠΞΡΔΓΓΘΡΞΣΜ / ΔΙΘΛΖΗΞΣΜ ΟΑΠΑ 
ΛΞΜΞ ΛΔ ΣΟΞΚΞΓΘΡΘΙΔΡ ΛΔΗΞΔΞΣΡ ΟΠΞΡΞΛΔΘΩΡΖΡ:

ΔΟΘΚΞΓΔΡ???

Treo custom-short body

Altura (no main-body)

Gore (repositionable)




