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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ΑΓΓΕΙΩΝΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ, 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΓΡΑΙ∆ΗΣ Χ, ΜΑΜΑ∆ΑΣ Γ, ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ∆, ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α, 
ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ Π, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ,  ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ, 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ Β, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι,  ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ∆ΗΣ
Ι, ΒΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ Κ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ, ΧΑΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ Ν.



• Η διάτρηση των στεφανιαίων αγγείων κατά την εφαρµογή
διαδερµικών µεθόδων επαναιµάτωσης (PCI) είναι µια σπάνια
αλλά δυνητικά καταστροφική επιπλοκή.

• Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται συχνότητα 0.1-3% και
σε αυτή οφείλεται το 20% των παραποµπών για επείγουσα
καρδιοχειρουργική αντιµετώπιση. 

Γενικά…

•Γυναίκες
•Ηλικιωµένοι
•Ασθενείς µε επασβεστωµένα, 
ελικοειδή αγγεία

Υψηλού
κινδύνου
ασθενείς



3 Τύποι διάτρησης…

Τύπος Ι: περιορισµό στο µέσο ή adventitia χιτώνα

προκαλώντας εστιακή εικόνα κρατήρα ή µανιταριού
αγγειογραφικά.  

Τύπος II: περιορισµένη εξαγγείωση προκαλώντας

εικόνα κατακράτησης στο µυοκάρδιο ή περικάρδιο.

Τύπος III: επίµονη εξαγγείωση διαµέσου αληθής

διάτρησης (>1mm) µε διαφυγή σκιαστικού από τη
βλάβη.

ΙΙΙ Α : κατεύθυνση προς την περικαρδιακή
κοιλότητα

ΙΙΙ Β : κατεύθυνση προς τις καρδιακές
κοιλότητες ή άλλες δοµές



Σκοπός…

•ο καθορισµός της συχνότητας

•η ανάλυση του µηχανισµού πρόκλησης

•η αντιµετώπιση και

•η πρόγνωση

της διάτρησης
των
στεφανιαίων
αγγείων κατά
τις διαδερµικές
µεθόδους
επαναιµάτωσης



Υλικό-Αποτελέσµατα

2730 
ασθενείς

υπεβλήθησαν σε επαναιµάτωση µε διαδερµικές
µεθόδους

1/1/2003 ως 31/12/20081/1/2003 ως 31/12/2008

11 περιπτώσεις διάτρησης:     0,4%



Ανάλυση……

•Τύπου 1:  2/11 περιπτώσεις

•Τύπου 2: 2/11 περιπτώσεις

•Τύπου 3: 7/11 περιπτώσεις



Αίτια διάτρησης……

Σε όλες τις τύπου 3 διατρήσεις

Οδηγό-σύρµα
•Όλες οι περιπτώσεις τύπου 1 και 2

•4/7 περιπτώσεις τύπου 3

Τοποθέτηση
stent

•4/7 περιπτώσεις τύπου 3

ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΣ
ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΚΑΡ∆ΙΟΚΕΝΤΗΣΗ



•Οι 6/7 περιπτώσεις διάτρησης τύπου 3 αντιµετωπίστηκαν

επιτυχώς µε διαδερµικές µεθόδους (παρατεταµένη

διαστολή µπαλονιού, εµβολή µε πήγµα αίµατος και PTFE covered 
stent). 

•Συνολικά είχαµε συχνότητα εµφράγµατος 54.5% (6/11). 

•Ένας ασθενής αντιµετωπίστηκε µε επείγουσα καρδιοχειρουργική
αντιµετώπιση µετά από ανεπιτυχή προσπάθεια σύγκλεισης

διαδερµικά και ο οποίος κατέληξε 24 ώρες µετά (θνητότητα
9.1%).



Συµπεράσµατα……

•Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δείχνουν ότι η διάτρηση
των στεφανιαίων αγγείων αποτελεί µια σπάνια επιπλοκή και ότι
η πλειονότητα των περιπτώσεων µπορούν να αντιµετωπισθούν
επιτυχώς µε διαδερµικές µεθόδους. 

•Οι περισσότερες περιπτώσεις προκλήθηκαν από το οδηγό
σύρµα (ιδιαίτερα υδρόφιλα) γεγονός που καθιστά επιτακτική
την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή µε την χρησιµοποίηση
αυτών των συρµάτων. 

•Οι περιπτώσεις µε τύπου 3 διάτρηση εξακολουθούν να
συνοδεύονται από αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα. 



ΡΗΞΗΡΗΞΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥΑΓΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΤΑΣΗΥΠΟΤΑΣΗ

ΑΣΥΣΤΟΛΙΑΑΣΥΣΤΟΛΙΑ

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ?



TETEΛΙΚΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σύγκλειση της ρήξης µε

αποκατάσταση της

βατότητας του αγγείου
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Συχνότητα 0.19%  
(72 διατρήσεις σε
38559 περιπτώσεις) 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ



ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

�Χορήγηση υγρών και ινοτρόπων

�ΙΑΒΡ

�ΠΕΡΙΚΑΡ∆ΙΟΚΕΝΤΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ

�Αναστροφή ηπαρίνης

�Παρατεταµένη διαστολή µπαλονιού
καντρικότερα

�Εµβολή υλικού περιφερικά (coil, gel 
foam, θροµβίνη, αυτόλογο αίµα)

�Επικαλυµµένα µε PTFE stent

�Εγχείρηση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ





��PTFE COVERED STENTPTFE COVERED STENT είναιείναι

κατασκευασµένοκατασκευασµένο απόαπό stainless steel stainless steel καικαι

αποτελείταιαποτελείται απόαπό δυοδυο stent stent µεµε λεπτόλεπτό πάχοςπάχος

µεµε πολύπολύ λεπτήλεπτή µεµβράνηµεµβράνη PTFE PTFE ενδιάµεσαενδιάµεσα

τωντων δύοδύο stent.stent.

��ΕίναιΕίναι διαθέσιµοδιαθέσιµο γιαγια αγγείααγγεία 2,52,5--5 5 mm mm 

καικαι σεσε µήκηµήκη 9mm, 12mm, 16mm, 19mm 9mm, 12mm, 16mm, 19mm 

καικαι 2626mmmm

Shortening on expansion<3%. Mounted profile 1,6mmShortening on expansion<3%. Mounted profile 1,6mm

High pressure inflation(16 to 20Atm)High pressure inflation(16 to 20Atm)

PTFE COVERED STENTPTFE COVERED STENT
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ



��ΑνΑν διακρίνειδιακρίνει κάποιοςκάποιος τιτι έκανεέκανε σωστάσωστά απόαπό τιτι έκανεέκανε

λάθοςλάθος µπορείµπορεί νανα µάθειµάθει πολλάπολλά περισσότεραπερισσότερα απόαπό µιαµια

αποτυχίααποτυχία παράπαρά απόαπό µιαµια µεγάληµεγάλη επιτυχίαεπιτυχία..

��ΑνΑν µπορείµπορεί νανα συµβείσυµβεί , , τότετότε θαθα συµβείσυµβεί

��ΝαΝα µαθαίνουµεµαθαίνουµε απόαπό τιςτις αποτυχίεςαποτυχίες µαςµας.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ


