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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ

ΕΝ∆ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝΕΝ∆ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΜΕ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΚΑΙ

MINIMUM LUMEN AREA MINIMUM LUMEN AREA ((MLAMLA)<4)<4mmmm22 ΣΕΣΕ ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ ΜΕΜΕ

ΕΝ∆ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΕΝ∆ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥΠΕΡΗΧΟ((IVUSIVUS)). . 

Euromedica, Κυανούς Σταυρός
8o Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό

Συνέδριο, 21-23 Μαΐου 2009 
Hyatt Regency Hotel, Θεσσαλονίκη.



Γενικά…..

•Εξακολουθεί ακόµη και σήµερα να αποτελεί
πρόκληση η κλινική εκτίµηση των αγγειογραφικά
ενδιάµεσης βαρύτητας στενώσεων (40% ως 70%). 

•Μελέτες µε IVUS έχουν δείξει ότι υποεκτιµάται η
έκταση της αθηροσκλήρυνσης από τη
στεφανιογραφία, µε µεγάλη συχνότητα ανεύρεσης
σοβαρών στενώσεων σε ασθενείς µε κλινικές
ενδείξεις ισχαιµίας και αγγειογραφικά οριακές
στενώσεις.



Γενικά…..

Μinimum Lumen 
Area (MLA) <4mm2

Από τον
ενδοστεφανιαίο

υπέρηχο

δείκτης σοβαρής
στένωσης

• µε πολύ καλή συσχέτιση µε
µετρήσεις µε το Doppler και Pressure 
wire

•µε δυνατότητα πρόβλεψης
αυξηµένης συχνότητας καρδιακών
συµβαµάτων



Γενικά…..
Η χρησιµοποίηση των επικαλυµµένων προθέσεων (DES) 

µείωσε τη συχνότητα
επαναστένωσης και
µείζονων καρδιακών

συµβαµάτων

δεν είναι ξεκάθαρο το όφελος από
την αντιµετώπιση ενδιάµεσης

βαρύτητας στενώσεων και IVUS 
MLA<4mm2.

Ωστόσο…….



Σκοπός…..

………η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας
των DES στην αντιµετώπιση ενδιάµεσης
βαρύτητας αγγειογραφικά στενώσεων και
IVUS MLA<4mm2.



Υλικό…..

αποτέλεσαν το υλικό της µελέτης

Μελετήθηκαν 59 
ασθενείς

Οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ενδοστεφανιαίο υπέρηχο για
εκτίµηση ενδιάµεσης βαρύτητας στενώσεων

47 ασθενείς
Ηλικίας 62.5+11.3 (39 ως 80 ετών)

είχαν MLA<4mm2 και υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική µε
τοποθέτηση επικαλυµµένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων



Υλικό…..

Τα αγγεία που υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική ήταν:

-Πρόσθιος κατιόντας κλάδος 80.9%

-∆εξιά στεφανιαία αρτηρία 12.8%

-Περισπώµενη αρτηρία 4.2%

-∆ιάµεσος κλάδος 2.1%

Σε 12 ασθενείς έγινε στον ίδιο χρόνο αγγειοπλαστική µε DES σε
άλλο αγγείο µε σοβαρή στένωση.



Ορισµός µείζονων καρδιακών

συµβαµάτων…..

•Θάνατος(Θ)

•Έµφραγµα(Ε)

•Επαναγγείωση αγγείου στόχου(TVR)



Αποτελέσµατα…..

Τοποθετήθηκαν συνολικά

Το µήκος των stents ήταν 26.3+10.8mm (13 ως
51mm) µε µέση διάµετρο 3.14+0.39mm (2.5 ως
4.5mm).

54 stents

(1.17+0.38 stent ανά στένωση).



Αποτελέσµατα…..

•Στο 82.6% των περιπτώσεων έγινε απευθείας
τοποθέτηση του stent

•Στο 95.6% των περιπτώσεων έγινε µεταδιάταση
εντός των ενδοστεφανιαίων προθέσεων



Αποτελέσµατα…..

Κατά τη νοσηλεία
καµία περίπτωση θανάτου, επείγουσας
χειρουργικής αντιµετώπισης ή θρόµβωσης

Σε περίοδο
παρακολούθησης
15.36+8.1 µηνών

•καµία περίπτωση θρόµβωσης, 
εµφράγµατος ή θανάτου

•1 περίπτωση επαναιµάτωσης αγγείου
στόχου λόγω επαναστένωσης στο κεντρικό

άκρο του stent (TVR 2.1%)



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Είµαστε πεπεισµένοι ότι αυτό που δε φαίνεται, δεν είναι επικίνδυνo;



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ



O  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ IVUS ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΣΤΕΝΩΣΗΣ-ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ



Είναι η στένωση <50;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ IVUS ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΣΤΕΝΩΣΗΣ-ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ



QCA

RVD 4.64mm

MLD 3.64mm

DS 21.5%

MLA 2.95mm2

Αγγειογραφικά µικρή βλάβη που
αποδεικνύεται ότι είναι σοβαρή µε το
IVUS

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ IVUS ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΣΤΕΝΩΣΗΣ (ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ)



Αποτελέσµατα σε 357 ενδιάµεσες βλάβες σε 300 ασθενείς που δεν
υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική µετά από µελέτη IVUS

Abizaid et al Circulation1999;100:256-61

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΡ∆ΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ IVUS



ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Abizaid et al. Circulation 1999;100:256-61

Bench et al. Circulation 2001;103:2928-2934



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ IVUS KAI SPECT,DOPPLER 
FLOWIRE



Συµπεράσµατα…..

Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δείχνουν ότι η
τοποθέτηση επικαλυµµένων ενδοστεφανιαίων
προθέσεων είναι µια ασφαλής και αποτελεσµατική
µέθοδος αντιµετώπισης συµπτωµατικών ασθενών µε
ενδιάµεσες αγγειογραφικά βλάβες και IVUS 
MLA<4mm2 µε εξαιρετικά χαµηλή συχνότητα
µείζονων καρδιακών συµβαµάτων. 

Ωστόσο µια προσεκτικά σχεδιασµένη προοπτική
µελέτη θα µας δώσει επαρκή βεβαιότητα για τον αν
αυτή η προσέγγιση είναι µια υπεραντίδραση σε οπτικό
ερέθισµα ή η σωστή αντίδραση σε ένα αντικειµενικό
εύρηµα.


