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ΓΓΗΓΦΑΘΖΗΜ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑ

 Παθολογοαναηομικά 
εσρήμαηα:

-αποσζία μέζοσ τιηώνα

-καηακερμαηιζμένος έζω  

ελαζηικός τιηώνας

 ΠαΘογένεια:

Σσγγενείς 

&

Επίκηηηοι παράγονηες

-εκθσλιζηικές αλλαγές

-θλεγμονή

-αθηροζκλήρσνζη

-σπέρηαζη

-αιμοδσναμικό stress



ΓΓΗΓΦΑΘΖΗΜ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑ



ΞΕΛΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΜΟ-
ΡΝΑΞΑΚΜΓΖΔΕΟ ΑΖΙΜΞΞΑΓΖΑ (SAH)



ΟΡΚΜΠΕΠΑ SAH

 Γηήζηα επίπηςζε
• 2/100000 Ηίκα

• 8.1/100000 Αοζηναιία

• 22.5/100000 Φηιακδία

• 23/100000 Ζαπςκία

 Ειηθία: 40-60 έηε

 Γοκαίθεξ/Άκδνεξ: 1.6 



ΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ ΗΖΚΔΡΚΜΡ SAH

 Ρπένηαζε

 Ηάπκηζμα

 Αιθμόι

 Οομπαζμμημεηηθά θάνμαθα (θμθαίκε)

 Ρρειόηενε ζοπκόηεηα: πεημώκαξ & άκμηλε



ΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ ΗΖΚΔΡΚΜΡ SAH

 Νμιοθοζηηθή κόζμξ κεθνώκ

 Ούκδνμμμ IV Ehlers-Danlos

 1/3 αζομπηςμαηηθώκ δηδύμςκ με SAH: ακεύνοζμα

 Ούκδνμμμ μηθμγεκμύξ επίπηςζεξ εκδμθνάκηςκ 
ακεονοζμάηςκ (2-3 ζογγεκείξ 1μο βαζμμύ έπμοκ 
ακεονύζμαηα)

Kojima M, et. al. Asymptomatic familial cerebral aneurysms. Neurosurgery. 1998;43:776–781.



ΗΘΖΚΖΗΓΟ ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ SAH

 97% οξεία κεφαλαλγία 

 υπινιακά

 Δίκην ‘τςεκουριοφ’

 Απϊλεια ςυνείδηςησ

 Ζμετοι

 Επιληπτικοί ςπαςμοί

 Αυχενική δυςκαμψία

 30-50% μπορεί να ζχουν προειδοποιητικζσ μικρορήξεισ 

(“warning leak” 6-20 ημζρεσ πριν)



Βαζμόξ 1   Αζομπηςμαηηθόξ ή ήπηα θεθαιαιγία

Βαζμόξ 2   Ιέηνηα-έκημκε θεθαιαιγία, αοπεκηθή δοζθαμρία, 
έιιεημμα θνακηαθώκ κεύνςκ

Βαζμόξ 3   Ούγποζε, Θήζανγμξ, ήπημ εζηηαθό κεονμιμγηθό 
έιιεημμα

Βαζμόξ 4   Ννμθςμαηώδεξ θαηάζηαζε, Εμηπάνεζε

Βαζμόξ 5   Ηςμαηώδεξ, πνμζακάηηα θαηάζηαζε

ΗΘΖΙΑΗΑ ΠΑΛΖΚΜΙΕΟΕΟ 
(HUNT & HESS)



ΔΖΑΓΚΩΟΕ
ΑΛΜΚΖΗΕ ΠΜΙΜΓΞΑΦΖΑ



ΜΟΦΡΜΚΩΠΖΑΖΑ ΝΑΞΑΗΓΚΠΕΟΕ 
ΓΚΡ

 Δηεκενγείηαη ζε πενίπηςζε 
θοζημιμγηθήξ αλμκηθήξ 
ημμμγναθίαξ

 Αολεμέκε πίεζε θαη 
ενοζνμθύηηανα πμο δεκ 
ειαηηώκμκηαη  ζε 
δηαδμπηθμύξ ζςιήκεξ  1-4

 Λακζμπνςμία
 Pink or yellow tint

 Άμεζε θογμθέκηνεζε

 Ννμσόκηα απμδμμήξ ηεξ 
αημμζθαηνίκεξ μεηά από 2 ώνεξ 
ζημ ΓΚΡ

 θαζμαημθςημμεηνία



ΑΛΜΚΖΗΕ 
ΑΓΓΓΖΜΓΞΑΦΖΑ

ΣΕΦΖΑΗΕ 
ΑΓΓΓΖΜΓΞΑΦΖΑ



ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH

Γπακαημμνναγία

Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία

Ρδνμθέθαιμξ

Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί

Ρπμκαηνηαημία

Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ



ΓΝΑΚΑΖΙΜΞΞΑΓΖΑ

 Ηίκδοκμξ επακαημμνναγίαξ:

 3%-4% ηηξ πνώηεξ 24 ώνεξ

 1%-2%/εμένα γηα ημκ πνώημ 

μήκα 

 3% εηεζίςξ μεηά ημοξ 3 μήκεξ

 Θκεζημόηεηα από 

επακαημμνναγία είκαη ~70%

Stroke 2009;40:994-1025



ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΜΟ

 εηνμονγηθή (clipping)

 Eκδoαγγεηαθή (coiling)





The ISAT follow-up for a mean of 9 years (range 6–14 years) demonstrates
that the risk of rebleeding from a treated aneurysm is low. There were more
rebleeds from the treated aneurysm in the coiling group than in the clipping
group, but there was no difference between the groups in the number of deaths
due to rebleeding.



The risk of death at 5 years was significantly lower in the coiled group than it
was in the clipping group (11% vs 14%).
The probability of independent survival for those patients alive at 5 years is the
same in the two groups (83% vs 82%).



ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH

Γπακαημμνναγία

Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία

Ρδνμθέθαιμξ

Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί

Ρπμκαηνηαημία

Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ



ΑΓΓΓΖΜΟΝΑΟΙΜΟ-
ΝΑΘΜΦΡΟΖΜΘΜΓΖΑ

1. Ανηενηαθόξ αοιόξ 
2. Ανηενηαθό ημίπςμα
3. Θνόμβμξ       μλοαημμζθαηνίκε          

(μοσθή ζύζπαζε ανη. ημηπ.,   
εγθεθαιηθή  ηζπαημία)

4. Γκδμζήιημ
5. Θείμξ μοσθόξ πηηώκαξ
6. Έλς πηηώκαξ (adventitia)

Ηίηνηκμ: κεονώκεξ έλς πηηώκα
Ννάζηκμ: ηκμβιάζηεξ



ΑΓΓΓΖΜΟΝΑΟΙΜΟ

 30%-70% αγγεημγναθηθόξ 
αγγεηόζπαζμμξ

 Έκανλε: 3-5 εμένα

 Ιέγηζημξ: 5-14 εμένα

 Θύζε: 2-4 εβδμμάδα

 50% κεονμιμγηθό έιιεημμα     

ύθεζε    έμθναθημ

 15%-20% 
κμζενόηεηα/ζκεζημόηεηα 
(πανά ηε ζεναπεία)



ΑΓΓΓΖΜΟΝΑΟΙΜΟ-
ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ

 Κημμδηπίκε p.o
 Triple-H therapy:
1. Αύλεζε εκδμαγγεηαθμύ 

όγθμο

2. Ρπένηαζε

3. Αημμδηάιοζε

 Αγγεημπιαζηηθή 
1. μηθνμμπαιιόκη 

2. Ζ.Α. κημμδηπίκε



ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH

Γπακαημμνναγία

Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία

Ρδνμθέθαιμξ

Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί

Ρπμκαηνηαημία

Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ



ΡΔΞΜΗΓΦΑΘΜΟ

 Μλύξ οδνμθέθαιμξ 20%-30%

 Βειηίςζε επηπέδμο επηθμηκςκίαξ μεηά από 
πανμπέηεοζε: 40%-80%

 νόκημξ οδνμθέθαιμξ 18%-26% (μόκημε 
βαιβίδα)



ΡΔΞΜΗΓΦΑΘΜΟ



ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΡΔΞΜΗΓΦΑΘΜΡ:
ΝΑΞΜΓΠΓΡΟΕ



ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH

Γπακαημμνναγία

Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία

Ρδνμθέθαιμξ

Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί

Ρπμκαηνηαημία

Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ



ΓΝΓΖΟΜΔΖΑ ΟΝΑΟΙΩΚ

 6%-18%

 Ννμθοιαθηηθή πμνήγεζε 
ακηηεπηιεπηηθώκ μπμνεί κα 
ζεςνεζεί ζηεκ άμεζε 
μεζαημμνναγηθή πενίμδμ

 Ε πμνήγεζε ακηηεπηιεπηηθώκ γηα 
μαθνά πενίμδμ δεκ εκδείθκοηαη αιιά 
μπμνεί κα ζεςνεζεί ζε αζζεκείξ με 
πνμεγμύμεκεξ θνίζεηξ, 
εκδμπανεγπομαηηθό αημάηςμα, 
ηζπαημηθό ή ακεύνοζμα ηεξ μέζεξ 
εγθεθαιηθήξ ανη.



ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH

Γπακαημμνναγία

Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία

Ρδνμθέθαιμξ

Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί

Ρπμκαηνηαημία

Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ



ΕΘΓΗΠΞΜΘΡΠΖΗΓΟ ΔΖΑΠΑΞΑΓΟ

 Ρπμκαηνηαημία 10%-30% 
(οπενβμιηθή καηνημύνεζε)

 Οοπκόηενε ζε βανηά θιηκηθή εηθόκα, 
ακεονύζμαηα πν. ακαζη. ανη., 
οδνμθέθαιμ

 Ηαθή πνόγκςζε

 Θεναπεία: οπένημκα 3%            
(ανγή xoνήγεζε: Na+<12mmol/24h, 
απόημμε δηόνζςζε θίκδοκμξ 
θεκηνηθήξ γεθονηθήξ μοειηκόιοζεξ)



ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ SAH

Γπακαημμνναγία

Αγγεηόζπαζμμξ/εγθεθαιηθή ηζπαημία

Ρδνμθέθαιμξ

Γπηιεπηηθμί ζπαζμμί

Ρπμκαηνηαημία

Ηανδημαγγεηαθέξ επηπιμθέξ



ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΖΗΓΟ ΔΖΑΠΑΞΑΓΟ

 Αννοζμίεξ 



ΝΑΞΑΙΓΠΞΜΖ ΝΜΡ ΓΝΕΞΓΑΔΜΡΚ ΠΕΚ 
ΓΝΖΘΜΓΕ ΠΕΟ ΘΓΞΑΝΓΖΑΟ

 Νμιοπιμθόηεηα μμνθμιμγίαξ

 Ύπανλε εθθοόμεκςκ θιάδςκ 
από ημ ακεύνοζμα

 Οπέζε μεγέζμοξ αοπέκα/ζάθμο
 Γκηόπηζε 
 Γοθμιία ζηεκ πεηνμονγηθή 

πνμζπέιαζε



ΓΖΞΜΡΞΓΖΗΕ ΘΓΞΑΝΓΖΑ 
ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΜΟ (CLIPPING)



ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΘΓΞΑΝΓΖΑ 
ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΜΟ (COILING)

Ρπμβμήζεζε με 
μηθνμμπαιόκη









ΓΝΖΝΘΜΗΓΟ ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕΟ 
ΘΓΞΑΝΓΖΑΟ

 Ξήλε
 Ννώημα – μπμνεί κα είκαη θαηαζηνμθηθή, 

 ελμοδεηένςζε επανίκεξ (50mg πνςηαμίκεξ), 
 μείςζε ΒΞ, 
 ζοκεπίδμομε ηεκ δηαδηθαζία. 

 Ηαζοζηενεμέκα – ζοκήζςξ με μηθνέξ ζοκέπεηεξ

 Ιεηακάζηεοζε ζπεηνάμαημξ/πνμβμιή επί ημο αοιμύ ημο 
αγγείμο

 Γηδηθέξ ζειηέξ

 Θνμμβμεμβμιηθά επεηζόδηα
 Reo-pro IV 10-20 mg bolus

 Αημάηςμα / δηαπςνηζμόξ από ημ ζεμείμ παναθέκηεζεξ
 Οοζθεοέξ αημόζηαζεξ

1-5% (2-3%) μείδμκα επηπιμθή ή ζάκαημξ 

NEJM Aug 2006





ΗΘΖΚΖΗΑ ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΑ 
ΡΝΑΞΑΚΜΓΖΔΜΡΟ ΑΖΙΜΞΞΑΓΖΑΟ

 12% πεζαίκμοκ πνηκ θζάζμοκ ζημ Κμζμθμμείμ 

 33% ζκεζημόηεηα ζε κμζειεοόμεκμοξ αζζεκείξ

 13% ζκεζημόηεηα ζε λοπκεημύξ αζζεκείξ –
75% ζκεζημόηεηα ζε θςμαηώδεηξ αζζεκείξ

 1/3 ηςκ αζζεκώκ πμο επηβηώκμοκ έπμοκ 
κεονμιμγηθό έιιεημμα 

Bederson JB, et.al.Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a statement for 
healthcare professionals from a special writing group of the Stroke Council, American Heart Association. 
Stroke 2009;40:994-1025





Φσζική 
Ιζηορία Κίνδσνοι

θεραπείας



 4060 patients were assessed (1692 did not have aneurysmal

repair, 1917 had open surgery, and 451 had endovascular

procedures)

 5-year cumulative rupture rates for patients who did not have a

history of subarachnoid haemorrhage with aneurysms located

International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms Investigators.
Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks
of surgical and endovascular treatment. Lancet 2003; 362: 103–10

Size (mm) ICA/MCA/ACA Posterior circulation/ 

Pcomm

0-7 0% 2.5%

7-12 2.6% 14.5%

13-24 14.5% 18.4%

≥ 25 40% 50%



• Οομπηςμαηηθά ακεονύζμαηα

•Ακεονύζμαηα >5πηι                        
ζε αζζεκείξ < 60 εηώκ

•Αζομπηςμαηηθά ακεονύζμαηα >10πηι                          
ζε αζζεκείξ < 70 εηώκ   

Αζομπηςμαηηθά ακεονύζμαηα < 5 πηι

ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ

ΓΠΓΜΒΑΣΙΚΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ



Panagiotopoulos V, Gizewski E, Wanke I. Minim Invasive Neurosurg. 2008 Aug;51(4):240-3





FU (6 μήνες)



3 ΙΕΚΓΟ ΙΓΠΑ



ΓΝΑΚΓΘΓΓΜΟ



Μethod of treatment Retreatment

Surgery 1.3%

Endovascular 10%



ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ

 Η ενδοαγγειακή θεραπεία (εμβολιςμόσ) αποτελεί μία
εναλλακτική, ελάχιςτα επεμβατική μζθοδο αςφαλοφσ
αντιμετϊπιςησ των ανευρυςμάτων του εγκεφάλου με
μικρότερο ποςοςτό επιπλοκϊν/νοςηρότητασ/θνηςιμότητασ

 Ραγζντα ανευρφςματα: ςημαντική η θεραπευτική
αντιμετϊπιςη του ανευρφςματοσ αλλά και τησ
υπαραχνοειδοφσ αιμορραγίασ

 Μη ραγζντα ανευρφςματα: ςφγκριςη κινδφνου επζμβαςησ
με φυςική ιςτορία


