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�Αρχικά οι διαδερµικές µέθοδοι επαναγγείωσης εφαρµόζονταν µόνο

στο 4% των ασθενών που αλλιώς θα αντιµετωπίζονταν µε

αορτοστεφανιαία παράκαµψη. Τα τελευταία χρόνια η αγγειοπλαστική

αµφισβήτησε την ηγεµονία της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης. 

�Η πρώτη αγγειοπλαστική στελέχους έγινε στη Φρανκφούρτη το

Σεπτέµβριο του 1977 από τον Andreas Gruentzig. Η πρώτη αυτή

περίπτωση πέθανε αιφνίδια δύο µήνες µετά την αγγειοπλαστική.

�Η πολυαγγειακή νόσος καθώς και η νόσος του στελέχους αποτελούν

τα τελευταία εναποµείναντα κάστρα της αορτοστεφανιαίας

παράκαµψης. Ωστόσο η χρησιµοποίηση των επικαλυµµένων

προθέσεων (DRUG ELUTING STENTS) µπορεί να αλλάξει αυτά τα

δεδοµένα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
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ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: Συνδυάζεται µε εκτεταµένη νόσο.

Συχνότητα 4-6% (µεµονωµένο <1%). Συνδυάζεται µε

�Νόσος ενός του αγγείου 20%

�Νόσος δύο αγγείων 50%

�Νόσος τριών αγγείων 30%

�∆εξιά στεφανιαία αρτηρία 50%

80%80%

52%

29%

19%

Στόµιο

Σώµα 

∆ιχασµός
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Είναι ακριβώς έτσι τα πράγµατα ή θα µπορούσε η αγγειοπλαστική θα

µπορούσε να θεωρηθεί ως εναλλακτική µέθοδος επαναγγείωσης, 

τουλάχιστον σε ορισµένες περιπτώσεις ?

6%6%Off Off 

pumppump
420420BeaufordBeauford19991999--0202

14%14%On On 

pumppump
234234BeaufordBeauford19991999--0202

5%5%On/OffOn/Off11971197LuLu19971997--20032003

4,9%4,9%47% 47% 

LIMALIMA
6161BuzmanBuzman20012001--20032003

11,4%11,4%40% AR40% AR230230French LMFrench LM20012001--20022002

ΘνητότηταΘνητότηταCABGCABGΝΝMMελέτηελέτηΈτοςΈτος

ΑορτοστεφανιαίαΑορτοστεφανιαία παράκαµψηπαράκαµψη σεσε νόσονόσο τουτου στελέχουςστελέχους: : ΘνητότηταΘνητότητα 12 12 µηνώνµηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ

ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

6,8%

9,6%

12,8%

1 έτος 2 έτη 3 έτη

Θνητότητα

NYS DATABASE: NYS DATABASE: ΑορτοστεφανιαίαΑορτοστεφανιαία παράκαµψηπαράκαµψη σεσε νόσονόσο τουτου

στελέχουςστελέχους 19971997--2000.2000.

ΝΝ=16365=16365
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ-

ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

BAREBARE--METAL STENTSMETAL STENTS

�� Θνητότητα 0- 13,7%

�Όψιµη θνητότητα 3,1-20,2%

� Επιτυχία αγγειογραφική 91-100%

ΝοσοκοµειακήΝοσοκοµειακή έκβασηέκβαση

ΜακροχρόνιαΜακροχρόνια παρακολούθησηπαρακολούθηση (1 (1 έτοςέτος))

�TLR  7,3-33,6%

Περισσότερες από 15 δηµοσιευµένες εργασίες, >1200 ασθενείς.
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Οψιµη

θνητότητα

TLRFollow-upΘνητότητα

(νοσοκοµειακή)

Ν
ΣΕΙΡΕΣ

3,6%7%6 µήνες1%83Pinto et al

4,2%5,2%7 µήνες1%241Lefevre etr al

4,2%4,2%12µήνες3,7%80Di salvo et al

4%2%6 µήνες0%46Costa et al

5,6%20%17µήνες2,4%124Buzman et al

0%3%12µήνες0%138Nakamura et al

10%19%12µήνες0%50Price et al

0%

3,5%

14%

0%

2%12µήνες0%52De Lezo et al

13%6 µήνες0%85Chieffo et al

6%12µήνες1%95Valgimigli et al

2%12µήνες0%102Park et al

ΣυνολικάΣυνολικά 1096 1096 ασθενείςασθενείς µεµε νοσοκοµειακήνοσοκοµειακή θνητότηταθνητότητα 0,8% (0 0,8% (0 ωςως 3,7%) 3,7%) καικαι σεσε

παρακολούθησηπαρακολούθηση απόαπό 66--12 12 µήνεςµήνες TLR 7,58% (2 TLR 7,58% (2 ωςως 19%) 19%) καικαι θνητότηταθνητότητα 4,46% (0 4,46% (0 ωςως 14%).14%).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝΤΩΝ DES DES ΣΕΣΕ ΝΟΣΟΝΟΣΟ ΤΟΥΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

MAIN-COMPARE Studies

Η χρήση των επικαλυµµένων προθέσεων είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση της

συχνότητας επαναστένωσης σε σχέση µε τα συµβατικά stent (από 9.4% στο 4.3% 

p=0.019) χωρίς διαφορές στη θνητότητα ή στη συχνότητα εµφράγµατος
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TAXUS vs. BMS for Unprotected LM CAD

103 pts at a single center with ULM disease were
prospectively randomized to TAXUS vs. Express or Liberté,

with cutting balloon pre-dilatation and IVUS guidance

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

CABGCABG PCIPCI

ΉΉ
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Η άποψη των επεµβατικών καρδιολόγων µετά από τη

χρησιµοποίηση των DES

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Η άποψη των χειρουργών

Καιρός για νέα δουλειά
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Επεµβατικός

καρδιολόγος

Επεµβατικός

καρδιολόγος

Καρδιοχειρουργός

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ

ΕΤΣΙ ?

ΟΟ ασθενήςασθενής

--∆ε∆ε θέλειθέλει εγχείρησηεγχείρηση

--∆ε∆ε θέλειθέλει πόνοπόνο

--∆ε∆ε θέλειθέλει αναισθησίααναισθησία

--ΘέλειΘέλει νανα αναρρώσειαναρρώσει γρήγοραγρήγορα

ΓιαΓια αυτόαυτό τοτο λόγολόγο µπορείµπορεί νανα αποδεχθείαποδεχθεί θεραπείαθεραπεία ακόµαακόµα καικαι µεµε λίγολίγο

µεγαλύτεροµεγαλύτερο κίνδυνοκίνδυνο καικαι µεµε µεγαλύτερηµεγαλύτερη πιθανότηταπιθανότητα επανεπέµβασηςεπανεπέµβασης
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Στην οµάδα του TAXUS είχαµε µεγαλύτερη συχνότητα µείζονων καρδιακών

συµβαµάτων στο 1 έτος

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ
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ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ

Η διαφορά αυτή οφειλόταν στη µεγαλύτερη συχνότητα επαναγγείωσης στην

οµάδα του TAXUS , στην οποία όµως υπήρχε µικρότερη συχνότητα ΑΕΕ

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ

Ποια είναι η εικόνα όµως στην οµάδα του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ?

Στη οµάδα του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ είχαµε παρόµοια συχνότητα µείζονων

καρδιαγγειακών συµβαµάτων (13.7% έναντι 15.8%)
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ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ

Πολύ καλά αποτελέσµατα µε το TAXUS όσον αφορά τα MACCE στην

οµάδα του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ και ΣΤΕΛΕΧΟΣ-1 ΑΓΓΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ

Όσον αφορά την ασφάλεια δεν υπήρξε καµία στατιστικώς σηµαντική

διαφορά σε όλες τις υποοµάδες ασθενών
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ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ

Πολύ καλά αποτελέσµατα µε το TAXUS όσον αφορά τη

συχνότητα νέας επαναγγείωσης στην οµάδα του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ και

ΣΤΕΛΕΧΟΣ-1 ΑΓΓΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ
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ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ
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ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ

In the Left Main subset, number of CABG needed to avoid 
one re-PCI = 19, at the cost of 9x as many strokes

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ
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ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ

Οι κλινικές επιπτώσεις ήταν πιο σοβαρές για τους ασθενείς µε

θρόµβωση σε σχέση µε αυτούς µε απόφραξη µοσχεύµατος

Περίπου 1/3 των ασθενών µε

θρόµβωση πέθαναν

Η πιθανότητα εµφράγµατος

µετά από θρόµβωση ήταν

αυξηµένη

Επαναγγείωση ήταν η µόνη

κλινική συνέπεια µετά από

απόφραξη µοσχεύµατος στο

67% των ασθενών µε CABG 
έναντι 39% των ασθενών µε

PCI

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ
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Η πλειοψηφία της απόφραξης των µοσχευµάτων συνέβη µετά τις τριάντα

ηµέρες, ενώ ο µεγαλύτερος αριθµός των θροµβώσεων συνέβη πριν τις 30 
ηµέρες

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΕΤΟΥΣ
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Το 10% των µοσχευµάτων ήταν πλήρως αποφραγµένα στους 15 
µήνες ενώ ένα επιπλέον 6% είχαν στένωση >50% (per graft). 
Ανά ασθενή ο ρυθµός στένωσης/απόφραξης των µοσχευµάτων

ήταν 27%.

SYNTAX-LEMANS TRIAL

To 92% των stents είχε στένωση <50% στους 15 µήνες.

Η επαναστένωση ήταν πιο συχνή στις βλάβες διχασµού (10% έναντι 2%)

SYNTAX-LEMANS TRIAL
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Πλήρη επαναιµάτωση είχε των 54% των ασθενών στους

15 µήνες (baseline 65%)

SYNTAX-LEMANS TRIAL

Πλήρη επαναιµάτωση είχε των 53% των ασθενών στους

15 µήνες (baseline 67%)

SYNTAX-LEMANS TRIAL
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Η στένωση /απόφραξη µοσχεύµατος δε συσχετίζεται σηµαντικά µε την

εµφάνιση µείζονων καρδιακών συµβαµάτων

SYNTAX-LEMANS TRIAL

Η επαναστένωση συσχετίζεται σηµαντικά µε την εµφάνιση µείζονων

καρδιακών συµβαµάτων στους 15 µήνες (στο 46%)

SYNTAX-LEMANS TRIAL
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ISAR-LEFT MAIN

30-Day Clinical Outcome

∆εν υπήρξε καµιά διαφορά στα συµβάµατα των 30 ηµερών

ISAR-LEFT MAIN
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1-Year Clinical Outcome1-Year MACE

∆εν υπήρξε καµιά διαφορά στα µείζονα καρδιακά

συµβάµατα του 1 έτους

ISAR-LEFT MAIN

2-Year Target Lesion 
Revascularization

Secondary Endpoint: Angiographic 

Restenosis

∆εν υπήρξε καµία διαφορά στη συχνότητα επαναστένωσης και νέας

επαναγγείωσης ανάµεσα στα 2 stent

ISAR-LEFT MAIN
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2-Year Stent Thrombosis

ISAR-LEFT MAIN

MAIN-COMPARE Studies
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Seung KB, Park DW, Park SJ, NEJM 2008;358:1781-92

MAIN-COMPARE Studies

∆εν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στη θνητότητα, ΑΕΕ ή εµφράγµατος

αλλά µε σηµαντική διαφορά στη συχνότητα νέας επαναγείωσης υπέρ της

οµάδας της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης.

MAIN-COMPARE Studies

∆εν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στη θνητότητα ή εµφράγµατος
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∆εν υπήρξε καµία διαφορά στη συχνότητα νέας επαναγγείωσης ανάµεσα

στα 2 stent

MAIN-COMPARE Studies

Randomized Multicenter Trial Between PCI

with Sirolimus-eluting Stent versus CABG for

Unprotected Left Main Stenosis
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Type of Left Main Stenosis

SES vs CABG

Repeat RevascularizationMACE Long-term Follow-up

Στη διάρκεια παρακολούθησης είχαµε την ίδια συχνότητα

µείζονων καρδιακών συµβαµάτων ανάµεσα στις δύο οµάδες , 
αλλά και πάλι µε µεγαλύτερη συχνότητα νέας επαναγγείωσης

στην οµάδα του Cypher έναντι της αορτοστεφανιαίας

παράκαµψης (13.3% έναντι 4.8%). 

SES vs CABG
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

�Η αορτοστεφανιαία παράκαµψη (µε χρησιµοποίηση της αριστερής έσω

µαστικής αρτηρίας) αποτελεί το «χρυσό κανόνα» στην αντιµετώπιση της νόσου

του στελέχους µε αποδεδειγµένο µακροπρόθεσµο όφελος (ωστόσο δεν είναι

χωρίς επιπλοκές και µε υψηλό ποσοστό απόφραξης των φλεβικών

µοσχευµάτων µετεγχειρητικά)

�Η αγγειοπλαστική µε τοποθέτηση Drug Eluting Stents δείχνει πολλά

υποσχόµενη µε εξαιρετικά βραχυχρόνια αποτελέσµατα αλλά ανεπαρκή

µακροχρόνια παρακολούθηση. Τα αποτελέσµατα εξαρτώνται σε σηµαντικό

βαθµό από την κατάσταση-επιλογή του ασθενούς.

�Για βλάβες που εντοπίζονται στο στόµιο και στο σώµα του

στελέχους η αγγειοπλαστική έχει τα καλύτερα άµεσα και

βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

�Η καλύτερη τεχνική για την αντιµετώπιση στενώσεων στο

διχασµό του στελέχους µένει να καθορισθεί.

�Η διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή θα πρέπει να συνεχίζεται

για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. Η απότοµη

και πρόωρη διακοπή της αντιαιµοπεταλιακής αγωγής µπορεί να

έχει καταστροφικές συνέπειες.

�Η αγγειοπλαστική σε νόσο του στελέχους ως µέθοδος ρουτίνας

θα πρέπει να περιµένει τα µακροχρόνια αποτελέσµατα των

µεγάλων τυχαιοποιηµένων µελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη

(SYNTAX και COMBAT).

�∆ιενέργεια αγγειογραφικού επανελέγχου στους 3 και 9 µήνες

λόγω της πιθανότητας εκδήλωσης της επαναστένωσης ως

αιφνιδίου θανάτου.
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα µας

καθοδηγούσαν στην επιλογή της θεραπευτικής

µεθόδου (PCI vs CABG)

�H έκταση της νόσου(µεµονωµένο στέλεχος ή µε συνύπαρξη

πολυαγγειακής νόσου?)

�Run-off περιφερικά

�Χαρακτηριστικά της βλάβης του στελέχους (σοβαρή

επασβέστωση, βλάβη διχασµού ή τριχασµού)

�Κλινικά χαρακτηριστικά(ηλικία, κλάσµα εξώθησης, 

συνυπάρχουσες παθήσεις)

�Επιθυµία / προτίµηση ασθενούς

•Εντόπιση της βλάβης στο
στόµιο ή το σώµα του
στελέχους

•Μεµονωµένη βλάβη του
στελέχους

•Σε καταστάσεις Bail-out(πχ
διαχωρισµός στο στέλεχος ατά
τη διάρκεια στεφανιογραφίας ή
αγγειοπλαστικής

•Ασθενείς µε οξύ έµφραγµα και
καρδιογενής καταπληξία από
βλάβη στο στέλεχος
(απαραίτητη η άµεση
επαναιµάτωση) 

•Ασθενείς που αρνούνται την
εγχείρηση

•Ηλικία >80 ετών

•Σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσες (χρόνια
αποφρακτική
πνευµονοπάθεια,ΧΝΑ, Παλαιό
ΑΕΕ κ.α)

•Μικρό προσδόκιµο
επιβίωσης

•Προηγούµενη
αορτοστεφανιαία παράκαµψη

•Ανατοµία των στεφανιαίων
µη κατάλληλη για
αορτοστεφανιαία παράκαµψη
( φτωχό run-off περιφερικά).

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

Άνδρας ηλικίας 48 ετών µε πρόσφατη νοσηλεία

για οξύ ισχαιµικό σύνδροµο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: Υπερλιπιδαιµία

Κάπνισµα

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Παρουσία κριτικής ? στένωσης στο στόµιο του στελέχους

Ο πρόσθιος κατιόντας κλάδος και η περισπώµενη αρτηρία ήταν χωρίς

κριτικές στενώσεις.
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ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία µε

επιµήκη κριτική στένωση στο

1ο τριτηµόριο

Φυσιολογική λειτουργικότητα

της (ΑΡ) κοιλίας

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Αορτοστεφανιαία παράκαµψη ?

2. IVUS στο στόµιο του στελέχους και εφόσον

είναι κριτική η στένωση αορτοστεφανιαία

παράκαµψη ?

3. IVUS στο στόµιο του στελέχους και εφόσον

είναι κριτική η στένωση αγγειοπλαστική ?

IVUS ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Το IVUS έδειξε την παρουσία έκκεντρης µαλακής αθηρωµατικής

πλάκας στο στόµιο που προκαλεί κριτική στένωση (MLA 5.4mm2)
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγός καθετήρας: Q4SH

Οδηγό σύρµα: Runthrough

Έγινε απευθείας τοποθέτηση

ενδοστεφανιαίας πρόθεσης

Cypher 3.5X13mm µε διαστολή

στις 16 Atm

Ακολούθησε µεταδιάταση µε

µπαλόνι Avita HP 4.0X10mm 

στις 24 Atm

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τελικό αποτέλεσµα αγγειοπλαστικής
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Το IVUS επιβεβαίωσε την καλή

και συµµετρική έκπτυξη του

stent µε καλή εναπόθεση των

struts στο τοίχωµα του γγείου.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τελικό αποτέλεσµα αγγειοπλαστικής στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία

Οδηγός καθετήρας: ART4SH

Οδηγό σύρµα: Runthrough

Απευθείας τοποθέτηση δύο

ενδοστεφανιαίων προθέσεων

Cypher 2.5Χ33 mm και 2.75Χ33mm 

(µε αλληλοεπικάλυψη).

Μεταδιατάσεις µε µπαλόνι

Durastar 3.0X15mm 
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ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ

ΑΜΕΣΑ

6 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟ
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6 ΜΗΝΕΣ

ΑΜΕΣΑ

ΠΡΟ Ο ασθενής παραµένει ασυµπτωµατικός

ελεύθερος συµβαµάτων 3 χρόνια µετά.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

Άνδρας ηλικίας 46 ετών µε πρόσφατη νοσηλεία για

οξύ ισχαιµικό σύνδροµο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: Υπέρταση

Υπερλιπιδαιµία

Κάπνισµα



37

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Παρουσία κριτικής στένωσης στο εγγύς τµήµα του προσθίου

κατιόντος κλάδου.

Παρουσία κριτικής (?)  στένωσης στο στόµιο του στελέχους της

αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας και επιµήκους στένωσης στο

ύψος του διχασµού µε το 2ο διαγώνιο κλάδο..

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ



38

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η δεξιά στεφανιαία και περισπώµενη αρτηρία ήταν χωρίς κριτικές

αλλοιώσεις

Φυσιολογική λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Αορτοστεφανιαία παράκαµψη ?

2. IVUS στο στόµιο του στελέχους και εφόσον

είναι κριτική η στένωση αορτοστεφανιαία

παράκαµψη ?

3. IVUS στο στόµιο του στελέχους και εφόσον

είναι κριτική η στένωση αγγειοπλαστική ?
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Το IVUS επιβεβαίωσε την παρουσία κριτικής

στένωσης στο στόµιο του στελέχους

TOTAL SYNTAX SCORE: 28

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγός καθετήρας: Q4SH

Οδηγό σύρµα: Runthrough (LAD)

BMW (D1)

Απευθείας τοποθέτηση

ενδοστεφανιαίας πρόθεσης

TAXUS 3.0X24mm στην

περιφερική βλάβη του

προσθίου κατιόντος κλάδου

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

2-STEP KISSING POST-DILATATION

∆ιαστολή µε µπαλόνι Avita HP 

2.5X15mm στις 20 Atm στο διαγώνιο

κλάδο (1-step)

Kissing balloon(Avita HP 2.5X15 
mm-D1 και Avita HP 3.0X15mm-LAD, 

2-step)



41

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τελικό αποτέλεσµα στην

περιφερική βλάβη διχασµού του

προσθίου κατιόντος κλάδου

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης TAXUS  3.5X24mm στην εγγύς

βλάβη του προσθίου κατιόντος κλάδου (µε αλληλοεπικάλυψη)
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας

πρόθεσης TAXUS 4.0x12mm 

στο στόµιο του στελέχους

Μεταδιάταση µε µπαλόνι

Quantum 4.5X12mm στις

22 Atm

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Εικόνες από ενδοστεφανιαίο υπέρηχο (IVUS)

Προ PCI Μετά PCI
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τελικό αγγειογραφικό αποτέλεσµα αγγειοπλαστικής

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ
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ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ

6 µήνες

Τελικό αποτέλεσµα

Προ PCI



45

6 µήνες

Τελικό

αποτέλεσµα

Προ PCI Ο ασθενής παραµένει ασυµπτωµατικός

ελεύθερος συµβαµάτων 14 µήνες µετά.

�Πρό έτους υπεβλήθη σε αγγειοπλαστική στον πρόσθιο κατιόντα

κλαδο και περισπώµενη και αµβλύ επιχείλιο κλάδο µε τοποθέτηση

DES.

�Ασθενής ηλικίας 87 ετών µε ασταθή στηθάγχη και

επανειλληµένες νοσηλείες υπεβλήθη σε στεφανιογραφικό έλεγχο

που έδειξε νόσο 3 αγγείων και στελέχους

�Μετά από 3 µήνες υποβάλλεται εκ νέου σε αγγειοπλαστική

στην περισπώµενη αρτηρία , ενώ ταυτόχρονα υπήρχε

επαναστένωση στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο και απόφραξη

του επιχειλίου κλάδου.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η
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�Σοβαρή στοµιακή στένωση του

προσθίου κατιόντος κλάδου

(επασβεστωµένο αγγείο).

�Σοβαρή στοµιακή στένωση της

περισπώµενης αρτηρίας που

εκτείνεται µέσα στο στέλεχος

(επαναστένωση)

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

�Πλήρης απόφραξη του αµβλέος

επιχειλίου κλάδου (επαναστένωση

�Παράπλευρη κυκλοφορία στη δεξιά

στεφανιαία αρτηρία.

�Ελαττωµένη λειτουργικότητα της

αριστερής κοιλίας µε κλάσµα

εξώθησης 25-30%.

�Πλήρης απόφραξη της δεξιάς

στεφανιαίας αρτηρίας µε πλήρωση

της µε παράπλευρη κυκλοφορία

από την αριστερή στεφανιαία

αρτηρία.

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Αορτοστεφανιαία παράκαµψη ?

2. Αγγειοπλαστική ?

Additive Euroscore 19
Logistic Euroscore 82.76%
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγός καθετήρας: ΧΒ4SH
Οδηγό σύρµα: Pilot 50(Cx), 
BMW(LAD)

Τοποθέτηση ενδοαορτικού ασκού.

Έγιναν διαστολές στην

περισπώµενη αρτηρία αρχικά µε

µπαλόνι Sapphire 1.25X15mm 
,Extensor 2.0X10mm και µετά µε

Angiosculpt 3.0X15mm  στις

14Atm

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τοποθέτηση και έκπτυξη

ενδοστεφανιαίας πρόθεσης

Promus 3.5X18mm στην

περισπώµενη αρτηρία
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Έγιναν µεταδιατάσεις αρχικά µε

µπαλόνι Durastar 4.0X10mm στις

24Atm χωρίς ικανοποιητικό

αποτέλεσµα και στη συνέχεια µε

µπαλόνι Quantum 4.5X8mm στις

20 Atm

Έγιναν διαστολές στον πρόσθιο

κατιόντα κλάδο µε µπαλόνι

2.5Χ20 mm και Angiosculpt
3.0X15 mm στις 16Atm

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τοποθέτηση και έκπτυξη

ενδοστεφανιαίας πρόθεσης

Promus 3.5X28mm από το

στόµιο του στελέχους προς τον

πρόσθιο κατιόντα κλάδο στις

14 Αtm

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Ταυτόχρονη διαστολή δύο

µπαλονιών (Kissing Balloon) 
Durastar 3.0X15mm (Cx) και

Avita HP 3.5X15mm (LAD) 
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τελικό αγγειογραφικό αποτέλεσµα

Η νοσοκοµειακή πορεία του ασθενούς ήταν οµαλή (peak CPK 19 IU/ml) 
και εξήλθε από την κλινική σε 4 ηµέρες σε καλή κατάσταση µε πλήρη

ύφεση της συµπτωµατολογίας του

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ

Ο αγγειογραφικός επανέλεγχος στους 6 µήνες έδειξε πλήρη βατότητα

των ενδοστεφανιαίων προθέσεων
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Άµεσο

αποτέλεσµα

6 µήνες

Προ PTCA Ο ασθενής είναι ελεύθερος συµβαµάτων

στους 11 µήνες παρακολούθησης

Clinical Decision Making
Medicine is the ART of “Balance”
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