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Ιστορική Αναδρομή 

Ο Γεώργιος  II της Αγγλίας το 1760, ήταν ο πρώτος ασθενής που επιβεβαιώθηκε 

νεκροτομικά ότι κατέληξε από οξύ διαχωρισμό τύπου Α με συνοδό καρδιακό επιπωματισμό. 

Ο  Rene Laennec , το 1819 ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τον όρο διαχωριστικό ανεύρυσμα. 

 

Παθοφυσιολογία 

Κατά τον διαχωρισμό, πραγματοποιείται  ρήξη του ενδοθηλίου (intimal tear), με επακόλουθο 

την είσοδο αίματος στο μέσο χιτώνα και την δημιουργία αληθούς και ψευδούς αυλού 

(Γράφημα 1). Η επέκταση του διαχωρισμού γίνεται τόσο ορθόδρομα όσο και παλίνδρομα. 

 

 

 

Γράφημα 1. Παθοφυσιολογία της δημιουργίας διαχωρισμού της αορτής. 

 

 

 



Ταξινόμηση του  Οξέος Διαχωρισμού 

 Κατά DeBakey: 

-Type I: ξεκινά από την ανιούσα αορτή και επεκτείνεται μέχρι το διχασμό των 

λαγονίων αρτηριών. 

- Type II: περιορίζεται μόνο στην ανιούσα αορτή 

- Type III: ξεκινά από την κατιούσα θωρακική αορτή και επεκτείνεται μέχρι το 

διχασμό των λαγονίων αρτηριών. 

 Κατά Stanford: 

- Type A: συμπεριλαμβάνεται ο Type I και ο Type II διαχωρισμός  κατά DeBakey.   

- Type Β: είναι ταυτόσημος με τον Type III διαχωρισμό  κατά DeBakey.   

 

 

 

 

                        60%                                         15-10 %                            25-30 % 

Γράφημα 2. Ταξινόμηση του οξέος διαχωρισμού της αορτής 

 

Ο  διαχωρισμός χαρακτηρίζεται ως οξύς, αν έχει συμβεί εντός δύο εβδομάδων και χρόνιος 

αφού παρέλθει το χρονικό αυτό  διάστημα . Ο υποξύς διαχωρισμός έχει διάρκεια από 2 έως 6 

εβδομάδες. 

              

 

 



Συμπτωματολογία  

Στην περίπτωση του οξέως διαχωρισμού  η   συνήθης συμπτωματολογία είναι η ακόλουθη :   

 

Πίνακας 1. Συμπτωματολογία του οξέος διαχωρισμού 

 
 
 

Το Αορτικό Παράδοξο 

Αν και μέχρι πρόσφατα ήταν διαδεδομένη η άποψη ότι ο οξύς διαχωρισμός αφορά κυρίως 

ανευρυσματικές  ή μεγάλης διαμέτρου αορτές, νεότερα δεδομένα καταρρίπτουν αυτήν την 

άποψη. Πρόκειται για το λεγόμενο «Αορτικό Παράδοξο» , όπως περιγράφηκε από τον J. 

Elefteriades (Γράφημα 3) . 

Συγκεκριμένα : 

•  Το 97% των ασθενών, αμέσως πριν τον οξύ διαχωρισμό τύπου Α, έχουν διάμετρο 

ανιούσης αορτής  μικρότερη από 5,5 cm . 

• Το 92% των ασθενών, αμέσως πριν τον οξύ διαχωρισμό τύπου Α, έχουν διάμετρο 

ανιούσης μικρότερη από 5,0 cm. 

Γνωρίζουμε ότι αμέσως πριν το διαχωρισμό, η διάμετρος της αορτής είναι μικρότερη  κατά 

30 % .  

 
 



 
Γράφημα 3. Κατανομή της διαμέτρου του αορτικού αυλού σε διαχωρισμό τύπου Α. 
 
 

Σύνδρομο υποάρδευσης 

Η διαταραχή αιματώσεως στα σπλαχνικά ή περιφερικά αγγεία (malperfusion syndrome) με 

επακόλουθη ισχαιμία αποτελεί επιπλοκή με μεγάλη νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Δύο είναι οι κύριοι τύποι διαταραχής της κυκλοφορίας στους αρτηριακούς κλάδους μετά τον 

διαχωρισμό της αορτή (Γράφημα 4): 

Α) Στατική απόφραξη του στομίου της αρτηρίας λόγω του διαχωρισμού. 

Β) Δυναμική απόφραξη από το ιστίο του διαχωρισμού στο στόμιο της αρτηρίας, κατά τη 

διάρκεια  του καρδιακού κύκλου. 

 

 

Γράφημα 4. Παθοφυσιολογία του συνδρόμου υποάρδρευσης 



Aortic Dissection Diagnosis (ADD) Risk Score  

Απαραίτητη προυπόθεση για την ορθή διάγνωση, είναι να τεθεί η κλινική υποψία του οξέος 

διαχωρισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 38%  των διαχωρισμών, έχουν λανθασμένη 

αρχική διάγνωση και ότι στο 28% των διαχωρισμών, η διάγνωση τίθεται μετά τη νεκροτομή . 

Το 2010 καθιερώθηκε το ADD risk score τόσο από την AHA όσο και από το ACC για την 

ασφαλέστερη διάγνωση του οξέως διαχωρισμού. Βασίζεται στο ιστορικό και την κλινική 

εξέταση και έχει 97 % ευαισθησία (Πίνακας 2).  

 

 

 

Χαμηλού κινδύνου: score 0 

 

Eνδιάμεσου κινδύνου: score 1 

 

Υψηλού κινδύνου: score 2-3, 

αναγκαιότητα διερεύνησης με 

CT αγγειογραφία        και 

ECHO. 

 

 

 

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κλινικά δεδομένα για οξέα αορτικά σύνδρομα 

 

Αντιμετώπιση του οξέως διαχωρισμού 

Η αντιμετώπιση του διαχωρισμού της αορτής σε συνίσταται σε χειρουργική, ενδοαυλική και 

φαρμακευτική ανάλογα το είδος του διαχωρισμού και τις κατά περίπτωση συνθήκες.  

Σύμφωνα με τα Guidelines on Treatment of Aortic Diseases ( 2014), ισχύουν τα ακόλουθα 

(Πίνακας 3): 



 

 Πίνακας 3. Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των οξέων αορτικών συνδρομών 

 

Συγκεκριμένα: 

Διαχωρισμός τύπου Α κατά Stanford 

Ο οξύς διαχωρισμός τύπου Α χρήζει άμεσης χειρουργικής αποκατάστασης λόγω των 

απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών του όπως είναι η οξεία αορτική ανεπάρκεια, ο καρδιακός 

επιπωματισμός, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η ρήξη της αορτής, η οξεία νεφρική 

ανεπάρκεια και η απόφραξη των στεφανιαίων. Χωρίς χειρουργική επέμβαση, η θνησιμότητα 

του διαχωρισμού ανέρχεται στο 1% ανά ώρα  τις πρώτες 48 ώρες. Η θνησιμότητα στο 3μηνο, 

χωρίς χειρουργική παρέμβαση,  ξεπερνά το 90 %. 

Η ύπαρξη ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, συνέπεια της απόφραξης των 

βραχιοκεφαλικών αγγείων δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για την χειρουργική 

αντιμετώπιση   του οξέως διαχωρισμού. 

Χειρουργική αποκατάσταση 

Υπό εξωσωματική κυκλοφορία και διακοπή της κυκλοφορίας σε βαθειά υποθερμία 

(Circulatory arrest - Deep Hypothermia), πραγματοποιείται: 

 

- Εκτομή άλλοτε άλλου  τμήματος της αορτικής ρίζας, της ανιούσης αορτής,  και 

του αορτικού τόξου. Η έκταση της εκτομής, εξαρτάται από  την   εντόπιση της 

ρήξης του ενδοθηλίου. 



- Αποκατάσταση της συνέχειας της αορτής με την χρήση  ευθέως συνθετικού 

αγγειακού μοσχεύματος.  Χρησιμοποιούνται  μοσχεύματα με κλάδους (side 

branches), για την αναστόμωση με τα βραχιονοκεφαλικά αγγεία , στην περίπτωση 

αντικατάστασης του αορτικού τόξου  καθώς και βαλβιδοφόρα μοσχεύματα στην 

περίπτωση αντικατάστασης της αορτικής ρίζας. 

- Επιδιόρθωση (valve - sparing επεμβάσεις) ή αντικατάσταση της ανεπαρκούσης  

αορτικής βαλβίδας με προσθετική.  

 

Η   περιεγχειρητική  θνησιμότητα του οξέος διαχωρισμού σε εξιδεικευμένα κέντρα, είναι 

περίπου   10% , ενώ η συχνότητα των νευρολογικών επιπλοκών είναι περίπου 18 %. 

       

Διαχωρισμός τύπου Β κατά Stanford 

Η αντιμετώπιση του ανεπίπλεκτου  οξέως διαχωρισμού τύπου Β είναι κυρίως φαρμακευτική 

με χορήγηση αντιϋπερτασικών, αναλγητικών και  β- αναστολέων και φυσικά με 

ενδονοσοκομειακή παρακολούθηση του ασθενούς. 

Η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα του ανεπίπλεκτου διαχωρισμού τύπου Β, δεν ξεπερνά το 

10 %, ενώ η τριετής επιβίωση των ασθενών ,χωρίς παρέμβαση  πλησιάζει το 78%.  

Η χειρουργική παρέμβαση (κλασική ή ενδοαυλική)  εφαρμόζεται   σε ασθενείς ,που 

εμφανίζουν επιπλοκές. Στις  επιπλοκές συμπεριλαμβάνονται ο πόνος μη ανταποκρινόμενος 

στη μέγιστη φαρμακευτική αγωγή, η ανθεκτική υπέρταση, η ισχαιμία ενδοκοιλιακών 

οργάνων ή των κάτω άκρων, η ρήξη της αορτής , η επαπειλούμενη ρήξη αυτής καθώς και η 

δημιουργία ανευρύσματος κατιούσης θωρακικής αορτής .  

Η χειρουργική   αντιμετώπιση  του διαχωρισμού τύπου Β, συνοδεύεται από θνησιμότητα 

μικρότερη του 20 % .  

Η ενδοαυλική αντιμετώπιση έχει καλύτερα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα ,αλλά 

υποδεέστερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα συγκριτικά με την κλασική χειρουργική 

μέθοδο. 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι καμπύλες επιβίωσης τις πρώτες 60 ημέρες του οξέως 

διαχωρισμού ,ανάλογα με τον τρόπο  αντιμετώπισής του (Γράφημα 5) 

 

 

 



 

Γράφημα 5 .  Καμπύλες επιβίωσης του αορτικού διαχωρισμού τύπου Β ,τις πρώτες 60 ημέρες, 

ανάλογα με την ιατρική αντιμετώπιση (Ενδαγγειακή , Φαρμακευτική, Χειρουργική). 

 

 

Ενδοαυλική θεραπεία 

Στόχος της εφαρμογής του TEVAR είναι η απόφραξη της θέσης της αρχικής ρήξης  του 

αορτικού τοιχώματος και η διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος στον ψευδή αυλό.  

Το  αποτέλεσμα με την χρήση του TEVAR  είναι η αιμοδυναμική σταθεροποίηση του 

ασθενούς, η υποστροφή του συνδρόμου υποάρδευσης  των  ενδοκοιλιακών οργάνων και των 

κάτω άκρων . 

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συμπεριλαμβάνεται   ο σύντομος χρόνος  της επέμβασης, η 

περιορισμένη απώλεια αίματος και η ταχεία  ανάρρωση  του ασθενούς. 

 Η ενδοαυλική παρέμβαση περιλαμβάνει όχι μόνο την εμφύτευση ενδοαυλικού μοσχεύματος 

(TEVAR), αλλά και δημιουργία παραθύρου στο ιστίο (fenestration) διαδερμικά, για 

αποκατάσταση της δυναμικής απόφραξης των αρτηριακών κλάδων καθώς και την 

εμφύτευση stent, για αποκατάσταση της στατικής απόφραξης  των αρτηριακών κλάδων 

(Γράφημα 6). 

Η ενδοαυλική αντιμετώπιση έχει υποδεέστερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα συγκριτικά με 

την κλασική χειρουργική μέθοδο. 

 

 



 

 

 

Γράφημα 6. Ενδαγγειακή αποκατάσταση του αορτικού διαχωρισμού τύπου Β. 

 

Στον Πίνακα 4 συνοψίζονται οι μελέτες της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που αναφέρουν τα 

βραχυ- και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της ενδαγγειακής αποκατάστασης του 

διαχωρισμού τύπου Β . 

 



Πίνακας 4. Υπάρχουσες μελέτες αναφερόμενες στα αποτελέσμτα του  TEVAR στον οξύ 

διαχωρισμό τύπου Β 

 

 

Χειρουργική αντιμετώπιση 

Πραγματοποιείται, υπό εξωσωματική κυκλοφορία, αντικατάσταση της  πάσχουσας 

κατιούσας θωρακικής αορτής με ευθύ συνθετικό μόσχευμα. Η προσπέλαση γίνεται  μέσω  

αριστερής οπισθοπλάγιας θωρακοτομής ή  θωρακοκοιλιακής τομής .   

Η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα κυμαίνεται περίπου στο 20%. Συνηθέστερες επιπλοκές 

των επεμβάσεων αυτών είναι: η νεφρική ανεπάρκεια, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η 

μετεγχειρητική αιμορραγία, η  ισχαιμία του μυοκαρδίου και η  παραπληγία ( 4-5 %).  

 

 

Σύνοψη 

Ο οξύς διαχωρισμός αποτελεί μία  απειλητική για τη ζωή κλινική οντότητα. Ιδιαίτερα 

σημαντικό για  την έγκαιρη  διάγνωση αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση, είναι να 

τεθεί η κλινική υποψία της νόσου. Η  έγκαιρη διάγνωση και η άμεση χειρουργική παρέμβαση 

συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη μείωση των ποσοστών θνητότητας και θνησιμότητας που 

συνοδεύουν τον οξύ διαχωρισμό.  
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