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ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Γυναίκα ηλικίας 82 ετών προσήλθε µε οξύ πνευµονικό οίδηµα και
ασταθή στηθάγχη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
�Προηγούµενη αορτοστεφανιαία παράκαµψη

�Αγγειοπλαστική στο φλεβικό µόσχευµα της περισπώµενης αρτηρίας και
δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας.

�Υπέρταση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ:
Αρνητικά µυοκαρδικά ένζυµα
Κρεατινίνη ορού 1.9 mg/dl

ΗΚΓ εισαγωγής: Κατασπάσεις του ST 1-2mm στις προκάρδιες
απαγωγές



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ:
�Βατά φλεβικά µοσχεύµατα στην περισπώµενη και δεξιά στεφανιαία
αρτηρία.

�Απόφραξη της αριστερής έσω µαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο
κατιόντα κλάδο.

�Ο πρόσθιος κατιόντας κλάδος διάχυτα αθηρωµατικό αγγείο χωρίς
παρουσία κριτικής στένωσης.

�Παρουσία πιθανόν κριτικής στένωσης στο στόµιο του στελέχους
(ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ)

�Κλάσµα εξώθησης 50% µε ήπια υποκινησία στο προσθιοπλάγιο
τοίχωµα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Λόγω της πολύ προχωρηµένης ηλικίας
της ασθενούς και της επιβεβαρυµένης
νεφρικής λειτουργίας αποφασίστηκε η
διενέργεια IVUS  και FFR για εκτίµηση
της βαρύτητας της στένωσης στο στόµιο
του στελέχους



Α και Β: Στεφανιογραφία που
δείχνει παρουσία κριτικής
στένωσης στο στόµιο του
στελέχους.

Ε: IVUS στο στόµιο του στελέχους
έδειξε MLA=6.0mm2 και MLD3.1mm.
F: IVUS στο διχασµό του στελέχους
έδειξε MLA=21mm2 και MLD5mm

C: Παρόµοιες πιέσεις ανάµεσα
στον καθετήρα και από το
transducer κεντρικότερα από το
στόµιο του στελέχους.
D: Υπολογιζόµενο FFR=0.84 µε
το transducer στο εγγύς τµήµα
του προσθίου κατιόντος κλάδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

�Μετά από τα ανωτέρω ευρήµατα αποφασίστηκε
η συντηρητική αντιµετώπιση της ασθενούς.

�Στους 72 µήνες παρακολούθησης παραµένει
ελεύθερη µείζονων συµβαµάτων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
�Καπνιστής
�Υπερλιπιδαιµία
�Υπέρταση

Άνδρας ηλικίας 52 ετών µε πρόσφατη νοσηλεία για ασταθή
στηθάγχη

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ:

�Παρουσία οριακής στένωσης 50% στο στόµιο του στελέχους
(ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ)

�Κλάσµα εξώθησης 60% µε φυσιολογική κινητικότητα των
τοιχωµάτων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Λόγω της αµφιβολίας για την παρουσία
κριτικής στένωσης στο στόµιο του
στελέχους αποφασίστηκε αποφασίστηκε
η διενέργεια IVUS  και FFR για εκτίµηση
της βαρύτητας της στένωσης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Α: Οριακή στένωση 50% στο
στόµιο του στελέχους

Β: Παρόµοιες πιέσεις ανάµεσα
στον καθετήρα και από το
transducer κεντρικότερα από το
στόµιο του στελέχους.

C: Υπολογιζόµενο FFR=0.63 µε
το transducer στο εγγύς τµήµα
του προσθίου κατιόντος κλάδου

D: IVUS στο στόµιο του στελέχους
έδειξε MLA=4.3mm2 και MLD 
2.3mm.

F: IVUS στο διχασµό του στελέχους
έδειξε MLA=9mm2 και MLD=3.4mm



�Μετά από τα ανωτέρω ευρήµατα αποφασίστηκε
η δινέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαµψης.

�Μετά από 4 έτη παρακολούθησης παραµένει
ελεύθερος µείζονων συµβαµάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Άνδρας ηλικίας 62 ετών µετά από αυτοκινητιστικό ατύχηµα
εµφάνισε επεισόδια οπισθοστερνικής δυσφορίας χωρίς
συνοδές ΗΚΓ αλλοιώσεις και χωρίς άνοδο µυοκαρδιακών
ενζύµων.
Λόγω επικείµενης ορθοπεδικής επέµβασης υπεβλήθη σε
καθετηριασµό.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ:

�Παρουσία οριακής στένωσης 50% στο στόµιο του στελέχους
(ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ)

�Κλάσµα εξώθησης 60% µε φυσιολογική κινητικότητα των
τοιχωµάτων



Λόγω της αµφιβολίας για την παρουσία
κριτικής στένωσης στο στόµιο του
στελέχους αποφασίστηκε αποφασίστηκε
η διενέργεια IVUS  και FFR για εκτίµηση
της βαρύτητας της στένωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ



Α : Στεφανιογραφία που δείχνει
παρουσία κριτικής στένωσης στο
στόµιο του στελέχους.

Β: Παρόµοιες πιέσεις ανάµεσα
στον καθετήρα και από το
transducer κεντρικότερα από το
στόµιο του στελέχους.

C: Υπολογιζόµενο FFR=0.85 µε
το transducer στο εγγύς τµήµα
του προσθίου κατιόντος κλάδου

D: IVUS στο στόµιο του στελέχους
έδειξε MLA=12.5mm2 και MLD 
4.0mm.

E: IVUS στο διχασµό του στελέχους
έδειξε MLA 22mm2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ



�Μετά από τα ανωτέρω ευρήµατα αποφασίστηκε
η συντηρητική αντιµετώπιση του ασθενούς και
υπεβλήθη στην επέµβαση χωρίς συµβάµατα.

�Στους 72 µήνες παρακολούθησης παραµένει
ελεύθερος µείζονων συµβαµάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ



Το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας είναι από όλα
τα τµήµατα του στεφανιαίου δικτύου που έχει την µεγαλύτερη
µεταβλητότητα στην αγγειογραφική εκτίµηση του.

Fischer et al. CCD 1982;8:565-575

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



Cameron et al. Circulation 1983;68:484-489

Το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας είναι από όλα
τα τµήµατα του στεφανιαίου δικτύου που έχει την µεγαλύτερη
µεταβλητότητα στην αγγειογραφική εκτίµηση του.

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ IVUS ΚΑΙ FFR



Jasti et al. Circulation 2004;110:2831

FFR ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



FFR ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



FFR ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



Επιφάνεια αυλού (MLA) <6 mm2 ή διάµετρος
(MLD) < 3mm είναι κριτήρια παρουσίας
λειτουργικά σοβαρής στένωσης στο στέλεχος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ IVUS ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΒΑΡΗΣ
ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ IVUS, QCA MΕ FFR ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Jasti et al. Circulation 2004;110:2831

Υπάρχει πολύ καλή συσχέτιση του IVUS MLD και MLA µε το FFR



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ IVUS ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ FFR ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ <0.75

Jasti et al. Circulation 2004;110:2831



IVUS ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΠΡΟΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Abizaid et al. JACC 1999;34:707 



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ IVUS MLD ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠO TO IVUS

Fassa et al. JACC 2005;45:204


