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1) Η διάχυτη στεφανιαία νόσος, είναι συχνό και

δυσεπίλυτο πρόβληµα, περιλαµβάνοντας το

20% των αγγειοπλαστικών που

πραγµατοποιούνται.

2) Ιστορικά η αγγειοπλαστική σε διάχυτη νόσο

έχει χαµηλά ποσοστά επιτυχίας και

αυξηµένα ποσοστά επιπλοκών.

3) Πολλές στρατηγικές έχουν χρησιµοποιηθεί

(spot stenting,long stenting ivus, poba) όλες

ανεπιτυχώς µε απαράδεκτα υψηλά ποσοστά

επαναστένωσης.



Επικαλυµµένες ενδοστεφανιαίες προθέσεις

D.E.S

Ασφάλεια ? Αποτελεσµατικότητα ? Κόστος ?



Η θρόµβωση της ενδοστεφανιαίας

πρόθεσης µπορεί να είναι θανατηφόρος

Οξεία

Υποξεία

Όψιµη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Stented length=79mm (64-168)

Κλινικά αποτελέσµατα παρακολούθησης ενός έτους Research registry
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Σκοπός

Μακροχρόνια αποτελέσµατα (>3 χρόνια) από την

εµφύτευση DES σε µεγάλο µήκος (>50mm) µε

αλληλοεπικάλυψη στο ίδιο αγγείο (τεχνική Full Metal 
Jacket-FMJ) .



Υλικό-Μέθοδοι
Σε διάστηµα 5 ετών

103 ασθενείς (88 άνδρες, 15 γυναίκες) 

στους οποίους τοποθετήθηκαν DES>50mm µε αλληλοεπικάλυψη στο ίδιο

αγγείο. 

64 (54 άνδρες,10 γυναίκες), ηλικίας 61,18+12,35 ετών και

αποτέλεσαν το υλικό της µελέτης.

Από 1/1/2003 έως 31/12/2007

Μελετήθηκαν

συµπλήρωσαν 3 έτη παρακολούθησης



15,9%

49,3%



Έκβαση

5 θάνατοι, εκ των οποίων

3 θάνατοι ήταν από νεοπλασία

2 περιπτώσεις εκδηλώθηκαν ως αιφνίδιος θάνατος (Cardiac death

3,1%)

Επαναγγείωση αγγείου στόχου είχαµε σε 6 από τους 64 
ασθενείς (ΤVR 9,4%). 

H συχνότητα µείζονων καρδιακών συµβαµάτων ήταν 14,1% 
(9/64).

3-5 έτη παρακολούθησης



Συµπεράσµατα

Τα ευρήµατα της µελέτης αυτής επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και

αποτελεσµατικότητα των DES σε ασθενείς µε πολύ επιµήκεις

βλάβες σε µια µακρά χρονική περίοδο παρακολούθησης. 

Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά επειδή η µικρή

συχνότητα επαναιµάτωσης αγγείου στόχου (TVR 9,4%) 
συνδυάζεται µε ιδιαίτερα µεγάλο µήκος stents (66,51mm κατά µέσο

όρο). 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Ευκολία διενέργειας της

αγγειοπλαστικής, καλό

αγγειογραφικό αποτέλεσµα

∆ιατήρηση του καλού

αποτελέσµατός στο

πέρασµα του χρόνου

(επαναστένωση)



•Ικανότερο ανθρώπινο δυναµικό µε συµπληρωµένη

την καµπύλη εκµάθησης των νέων µεθόδων και

τεχνικών (ιατροί, τεχνολόγοι και νοσηλευτές).

•Καλύτερες ενδοστεφανιαιές προθέσεις και

µπαλόνια.

•Ειδικά κατασκευασµένα µπαλόνια για

επασβεστωµένες επιµήκης βλάβες (Cutting ballon, 

angiosculpt, grip.)

•Περιστροφική αθηρεκτοµή (Rotablator).

•Ενδοστεφανιαίο λέιζερ (ELCA).

•Ενδοστεφανιαίος υπέρηχος (IVUS) και οπτική

συνεκτική τοµογραφία (OCT)).



Περιστροφική αθηρεκτοµή (Rotablator).

Η περιστροφική αθηρεκτοµή (Rotablator) είναι η θεραπεία

εκλογής για την αντιµετώπιση επασβεστωµένων

στενώσεων µε σηµαντικά ποσοστά επιτυχίας (>90%) και

χαµηλά ποσοστά επιπλοκών (<5%)   



Eνδοστεφανιαίο λέιζερ (ELCA)



 ELCA PTRA BA 

Death+MI+C
ABG 

11.4 12.1 12.6 

TVR* 46.0% 42.4% 31.9% 

Restenosis 
at angio 

59% 57% 47% 

 

 

ERBAC - αποτελέσµατα παρακολούθησης 1 έτους

Circulation 1997



 Rotablator arm Balloon 
arm 

TVR 21% 23% 
TVR+MI+CABG 28.2% 26.2% 
Free from angina 59.4% 63.8% 
Restenosis 
>50% 

48.9% 51.1% 

 

 Rotablator arm Balloon 
arm 

TVR 21% 23% 
TVR+MI+CABG 28.2% 26.2% 
Free from angina 59.4% 63.8% 
Restenosis 
>50% 

48.9% 51.1% 

 

COBRA- αποτελέσµατα παρακολούθησης 6 µηνών.

Dill et al, Eur Heart J 2000;21:1759-66
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STRATAS- αποτελέσµατα παρακολούθησης 9 µηνών

Whitlow et.al., AmJCardiol 2001



•Clinical outcomes with drug eluting stentsfollowing atheroablation

therapies. Rao SV et al J Invasive Cardiol 2006

•Drug eluting stents verss bare metal stents following rotational 

atherectomy for heavily calcified coronary lesions: late angiographic 

and clinical follow up results. Khattab AA et al J Interv Cardiol 2007

•Sirolimus eluting stents and calcified coronary lesions:clinical

outcomes of patients treated with and without rotational 

atherectomy. Clavijo LC et al Catheter Cardiovasc Interv 2006

ROTA και DES



Η µακροχρόνια διατήρηση του αποτελέσµατος ;



Kastrati A, et al. Am J Cardiol 1999; 83: 1617-1622

Τι γνωρίζουµε από τις µη επικαλυµµένες προθέσεις (BMS).





Τι µαθαίνουµε την εποχή των επικαλυµµένων προθέσεων (DES).

















ΚΟΣΤΟΣ







Συµπεράσµατα

• Οι επικαλυµµένες προθέσεις (DES) είναι ασφαλείς

και αποτελεσµατικές για την αντιµετώπιση της

διάχυτης στεφανιαίας νόσου,επασβεστωµένων

βλαβών µε σχετικά χαµηλή συχνότητα µειζόνων

καρδιακών συµβαµάτων και επαναστένωσης.



• Νεότερες πλατφόρµες προθέσεων και τεχνολογία

αποτελούν πολύτιµο σύµµαχο στο πλευρό του

επεµβατικού καρδιολόγου και θα προσθέσουν

πλεονεκτήµατα στην άνιση µάχη µε την στεφανιαία

νόσο.



• Το κόστος είναι υψηλό, αποδεκτό

όµως υπό προϋποθέσεις.



• Ο ρόλος της αορτοστεφανιαίας

παράκαµψης πάντα υπαρκτός.




