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Υλικό & Μέθοδοι

• 37 ασθενείς (Νοέμβριος 2008 - Ιούνιος 2010) 

� 19 ασθενείς με ένδειξη για συγχορήγηση κουμαρινικών
αντιπηκτικών (κολπική μαρμαρυγή, μεταλλική βαλβίδα, θρόμβος

αριστεράς κοιλίας, πνευμονική εμβολή)

� 9 ασθενείς με πρόσφατο ιστορικό αιμορραγίας από το πεπτικό ή

ουρογεννητικό σύστημα

� 8 ασθενείς επρόκειτο να υποβληθούν σε εξωκαρδιακό

χειρουργείο

� 1 ασθενής έπασχε από αιματολογικό νεόπλασμα



Αποτελέσματα

• Μέσος όρος ηλικίας 69 έτη (εύρος: 43 ως 87)

• Άνδρες 78,4% 

• Σακχαρώδης Διαβήτης 21,6%

• Προηγούμενη αορτοστεφανιαία παράκαμψη 10,8%

• Προηγούμενη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση 8,1%

� Η ένδειξη για στεφανιογραφικό έλεγχο ήταν: 

– πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου (29,7%) 

– ασταθής στηθάγχη (59,5%)

– σταθερή στηθάγχη (10,8%)



• Αντιμετωπίστηκαν κατά μέσο όρο 1,5 βλάβες ανά
ασθενή (5 ολικές αποφράξεις και 6 βλάβες διχασμού).

• Χρησιμοποιήθηκαν 1,3 ενδοπροθέσεις ανά βλάβη.

• Το μέσο μήκος και η διάμετρος των ενδοπροθέσεων, 
που εμφυτεύθηκαν ανά ασθενή ήταν 34,6±18,3mm και
3±0,6mm, αντίστοιχα.

Αποτελέσματα



• Η παρέμβαση ήταν επιτυχής σε όλους τους ασθενείς, χωρίς
μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας τους. 

• Σε μια χρονική περίοδο παρακολούθησης 14±5,4 μηνών (εύρος: 4 
– 23 μήνες) υπήρξε:

– 1 (2,7%) θάνατος οφειλόμενος σε μη καρδιακά αίτια. 

– 2 (5,4%) ασθενείς παρουσίασαν επαναστένωση

• 1 χρειάστηκε να υποβληθεί σε διαδερμική επαναγγείωση
βλάβης στόχου και

• 1 υποβλήθηκε σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη

– Δεν παρατηρήθηκε κανένα περιστατικό εμφράγματος ή
θρόμβωσης των ενδοπροθέσεων.

Αποτελέσματα



Συμπεράσματα

• Η αναδρομική αυτή μελέτη δείχνει πολύ καλά άμεσα
και μεσοπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα με τη
χρησιμοποίηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων Genous, 
σε ασθενείς που έλαβαν διπλή αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή για ένα μήνα.


