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ΑορτοστεφανιαίαΑορτοστεφανιαία παράκαµψηπαράκαµψη: : 

µεµε, , χωρίςχωρίς, , λιγότερηλιγότερη

εξωσωµατικήεξωσωµατική;;

Γεώργιος Τσώνης, Καρδιοχειρουργός

Κλινική «Εuromedica Κυανούς Σταυρός



2

ΙστορικήΙστορική αναδροµήαναδροµή

1916 Ionesco, διατοµή αυχενικών συµπαθητικών νεύρων για
ύφεση συµπτωµάτων στηθάγχης

1935 Beck & συν, προτείνουν αύξηση της αιµάτωσης µε
δηµιουργία συµφύσεων µεταξύ επί- και περικαρδίου.

1946 Vineberg, εµφύτευση έσω µαστικής αρτηρίας εντός του
µυοκαρδίου της ΑΚ

1957 Bailey & συν, Longmire & συν, ενδαρτηρεκτοµή
στεφανιαίων

1964 Favaloro & συν, Johnson & συν, αορτοστεφανιαία
παράκαµψη

1968 Green – Kolessov, έσω θωρακική (µαστική) αρτηρία

1953 Gibbon CPB
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ΣταΣτα επόµεναεπόµενα χρόνιαχρόνια ηη αορτοστεφανιαίααορτοστεφανιαία

παράκαµψηπαράκαµψη µεµε χρήσηχρήση εξωσωµατικήςεξωσωµατικής

κυκλοφορίαςκυκλοφορίας εξελίχθηκεεξελίχθηκε σεσε µιαµια ασφαλήασφαλή

µέθοδοµέθοδο πουπου προσέφερεπροσέφερε άρισταάριστα

αποτελέσµατααποτελέσµατα καικαι καλήκαλή ποιότηταποιότητα ζωήςζωής

σεσε εκατοµµύριαεκατοµµύρια ασθενείςασθενείς..
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ΗΗ CPBCPB είναιείναι γνωστόγνωστό ότιότι συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό έναένα

σύµπλεγµασύµπλεγµα συστηµατικώνσυστηµατικών ««φλεγµονωδώνφλεγµονωδών

αντιδράσεωναντιδράσεων»» πουπου µπορείµπορεί νανα συνδυάζονταισυνδυάζονται µεµε

λιγότερολιγότερο ήή περισσότεροπερισσότερο σοβαρέςσοβαρές

µετεγχειρητικέςµετεγχειρητικές επιπλοκέςεπιπλοκές: : νεφρικέςνεφρικές , , 

αναπνευστικέςαναπνευστικές, , νευρολογικέςνευρολογικές ήή έχουσεςέχουσες σχέσησχέση

µεµε τοντον αιµοστατικόαιµοστατικό µηχανισµόµηχανισµό..
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ΤηνΤην προηγούµενηπροηγούµενη λοιπόνλοιπόν δεκαετίαδεκαετία

αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε σταδιακάσταδιακά ηη τεχνικήτεχνική

τηςτης αορτοστεφανιαίαςαορτοστεφανιαίας παράκαµψηςπαράκαµψης

χωρίςχωρίς τητη χρήσηχρήση εξωσωµατικήςεξωσωµατικής

κυκλοφορίαςκυκλοφορίας ((OPCABOPCAB) ) ήή Beating Beating 

HeartHeart προσδοκώνταςπροσδοκώντας νανα απαλλάξειαπαλλάξει

τουςτους ασθενείςασθενείς απόαπό τιςτις ανεπιθύµητεςανεπιθύµητες

ενέργειεςενέργειες καικαι τατα συµβάµατασυµβάµατα πουπου

οφείλονταιοφείλονται στηνστην CPB.CPB.
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αποδιασωλήνωσηςαποδιασωλήνωσης καικαι παραµονήςπαραµονής στηστη ICUICU..

ΜετάΜετά τηντην καθιέρωσηκαθιέρωση τηςτης µεθόδουµεθόδου πολλέςπολλές µελέτεςµελέτες

έχουνέχουν γίνειγίνει προσπαθώνταςπροσπαθώντας νανα συγκρίνουνσυγκρίνουν τιςτις δύοδύο

τεχνικέςτεχνικές σεσε σχέσησχέση µεµε τηντην θνητότηταθνητότητα , , τοτο έµφραγµαέµφραγµα, , 

τητη βατότηταβατότητα τωντων µοσχευµάτωνµοσχευµάτων, , τηντην ανάγκηανάγκη γιαγια

επανεγχείρησηεπανεγχείρηση, , τητη νεφρικήνεφρική ανεπάρκειαανεπάρκεια αλλάαλλά καικαι

παραµέτρουςπαραµέτρους πουπου έχουνέχουν νανα κάνουνκάνουν µεµε τοτο συνολικόσυνολικό

κόστοςκόστος όπωςόπως παραµονήπαραµονή στηνστην κλινικήκλινική, , χρόνοχρόνο
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EEπίσηςπίσης έγινεέγινε προσπάθειαπροσπάθεια -- ιδιαίτεραιδιαίτερα τατα

πρώταπρώτα χρόνιαχρόνια -- νανα απαντηθούναπαντηθούν

ερωτήµαταερωτήµατα όπωςόπως ::

ΗΗ εµπειρίαεµπειρία τουτου χειρουργούχειρουργού καθορίζεικαθορίζει τηντην

επιλογήεπιλογή OPCAB OPCAB ήή CABGCABG; ; 

ΠότεΠότε οο χειρουργόςχειρουργός θαθα διακινδυνεύσειδιακινδυνεύσει νανα

θυσιάσειθυσιάσει αριθµόαριθµό ήή βατότηταβατότητα µοσχευµάτωνµοσχευµάτων

γιαγια νανα ««µάθειµάθει»» µιαµια καινούριακαινούρια ενδεχοµένωςενδεχοµένως

καλύτερηκαλύτερη τεχνικήτεχνική;;
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ParolariParolari etet alal meta analysismeta analysis παρουσίασανπαρουσίασαν µιαµια µεγάληµεγάλη

σειράσειρά

CABGCABG:558 :558 ασθενείςασθενείς

OPCABOPCAB:532 :532 ασθενείςασθενείς

έχονταςέχοντας ωςως προςπρος death, stroke, MI death, stroke, MI καλύτερακαλύτερα

αποτελέσµατααποτελέσµατα στηνστην οµάδαοµάδα OPCABGOPCABG αλλάαλλά όχιόχι

στατιστικώςστατιστικώς σηµαντικάσηµαντικά..
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ΚάποιεςΚάποιες ανακοινώσειςανακοινώσεις πουπου προσπάθησανπροσπάθησαν νανα

µελετήσουνµελετήσουν τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο αναπνευστικόαναπνευστικό

σύστηµασύστηµα, , έδειξανέδειξαν καλύτερακαλύτερα αποτελέσµατααποτελέσµατα στηνστην

OPCABOPCAB ωςως προςπρος τατα αέριααέρια αίµατοςαίµατος καικαι τοντον χρόνοχρόνο

αποδιασωλήνωσηςαποδιασωλήνωσης, , αλλάαλλά καικαι καµιάκαµιά διαφοράδιαφορά στηνστην

αα//αα θωρακαθωρακα, , σπιροµέτρησησπιροµέτρηση, , συχνότητασυχνότητα θανάτωνθανάτων, , 

πνευµονίαςπνευµονίας, , πλευριτικώνπλευριτικών συλλογώνσυλλογών ήή

πνευµονικούπνευµονικού οιδήµατοςοιδήµατος. . 
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ΜετατροπήΜετατροπή OPCAB OPCAB →→on pumpon pump

↑ Θνητότητα, νοσηρότητα

↑ Ινότροπη υποστήριξη

↑ Μετάγγιση αίµατος

35% LAD, Diag

40%  Cx

10%  RCA

Αιµοδυναµική αστάθεια

Μικρά αγγεία

Θέση αγγείων
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ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΥΖΗΤΗΣΗ -- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

� Ασφαλής

� Συντριπτικά βιβλιογραφικά δεδοµένα

� Εύκολη;  - training

� Εναλλακτικά : Beating heart – on pump


