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ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣΣΤΗΘΑΓΧΗΣ

��33--5% 5% τωντων ασθενώνασθενών εµφανίζουνεµφανίζουν συµπτώµατασυµπτώµατα κατάκατά τηντην

άµεσηάµεση µετεγχειρητικήµετεγχειρητική περίοδοπερίοδο

��ΤαΤα επόµεναεπόµενα χρόνιαχρόνια 44--8% 8% τωντων ασθενώνασθενών γίνονταιγίνονται

συµπτωµατικοίσυµπτωµατικοί ετησίωςετησίως

� ΠερίπουΠερίπου 50% 50% τωντων ασθενώνασθενών µεµε υποτροπήυποτροπή τηςτης στηθάγχηςστηθάγχης

εµφανίζουνεµφανίζουν συµπτώµατασυµπτώµατα τατα πρώταπρώτα 2,5 2,5 έτηέτη

��ΣτηΣτη δεκαετίαδεκαετία µόνοµόνο τοτο 54% 54% τωντων ασθενώνασθενών είναιείναι ελεύθεροιελεύθεροι

στηθάγχηςστηθάγχης



ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣΣΤΗΘΑΓΧΗΣ--ΑΙΤΙΕΣΑΙΤΙΕΣ

1.Μη πλήρη επαναιµάτωση

2.Νόσο των µοσχευµάτων

3.Εξέλιξη της νόσου στα φυσικά αγγεία

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣΣΤΗΘΑΓΧΗΣ ΑΙΤΙΕΣΑΙΤΙΕΣ

ΝΟΣΟΣΝΟΣΟΣ ΤΩΝΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

� 7% 7% τωντων φλεβικώνφλεβικών µοσχευµάτωνµοσχευµάτων αποφράσσεταιαποφράσσεται τητη 11ηη

µετεγχειρητικήµετεγχειρητική βδοµάδαβδοµάδα

�� 11οο έτοςέτος απόφραξηαπόφραξη 1515--20% 20% µοσχευµάτωνµοσχευµάτων

�� 11οο--66οο έτοςέτος απόφραξηαπόφραξη µεµε ρυθµόρυθµό 2% 2% ετησίωςετησίως

�� 66οο--1111οο έτοςέτος απόφραξηαπόφραξη µεµε ρυθµόρυθµό 4% 4% ετησίωςετησίως

�� ΣταΣτα 11 11 χρόνιαχρόνια µόνοµόνο τοτο 60% 60% τωντων µοσχευµάτωνµοσχευµάτων είναιείναι

βατάβατά καικαι απόαπό αυτάαυτά µόνοµόνο τοτο 38% 38% είναιείναι ελεύθεραελεύθερα στενώσεωνστενώσεων



SVG Angiographic Patency

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣΣΤΗΘΑΓΧΗΣ ΑΙΤΙΕΣΑΙΤΙΕΣ

��ΒατότηταΒατότητα τηςτης ((ΑΡΑΡ) ) έσωέσω µαστικήςµαστικής 96% 96% στηστη δεκαετίαδεκαετία

ΝΟΣΟΣΝΟΣΟΣ ΤΩΝΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝΦΛΕΒΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ--

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

��<1 <1 ΜήναΜήνα :: ΘρόµβωσηΘρόµβωση

��1 1 µήναµήνα ––1 1 έτοςέτος::ινοµυώδηςινοµυώδης υπερπλασίαυπερπλασία

�� >1 >1 έτοςέτος :: ΑθηροσκλήρυνσηΑθηροσκλήρυνση



ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣΣΤΗΘΑΓΧΗΣ ΑΙΤΙΕΣΑΙΤΙΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΗΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣΤΗΣ ΝΟΣΟΥΝΟΣΟΥ ΣΤΑΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑΦΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΑΓΓΕΙΑ

-- ΣυχνότηταΣυχνότητα 1818--38% 38% σταστα 55--10 10 έτηέτη ((σταστα αγγείααγγεία πουπου δενδεν

έχουνέχουν δεχθείδεχθεί µόσχευµαµόσχευµα))

-- ΟΟ κίνδυνοςκίνδυνος εξέλιξηςεξέλιξης είναιείναι 33--6 6 φορέςφορές µεγαλύτεροςµεγαλύτερος σταστα

αγγείααγγεία πουπου έχουνέχουν δεχθείδεχθεί µόσχευµαµόσχευµα ((µεγαλύτεροςµεγαλύτερος σταστα

αγγείααγγεία µεµε ανοικτόανοικτό µόσχευµαµόσχευµα))

-- ΣυνήθωςΣυνήθως ηη επιδείνωσηεπιδείνωση συµβαίνεισυµβαίνει κεντρικότερακεντρικότερα τουτου

σηµείουσηµείου εµφύτευσηςεµφύτευσης τουτου µοσχεύµατοςµοσχεύµατος καικαι συνηθέστερασυνηθέστερα

εξελίσσεταιεξελίσσεται σεσε πλήρηπλήρη απόφραξηαπόφραξη

ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΤΑΣΤΑ ΦΛΕΒΙΚΑΦΛΕΒΙΚΑ

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

--ΜικρήΜικρή παρουσίαπαρουσία επασβέστωσηςεπασβέστωσης

--φτωχήφτωχή ανάπτυξηανάπτυξη ήή απουσίααπουσία ινώδουςινώδους κάψαςκάψας

--συχνήσυχνή παρουσίαπαρουσία θρόµβουθρόµβου

--µαλακήµαλακή,,έκκεντρηέκκεντρη,,εύθρυπτηεύθρυπτη πλάκαπλάκα



ΝΕΑΝΕΑ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗ

ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΗΗ απόφασηαπόφαση θαθα βασιστείβασιστεί στηνστην γνώσηγνώση ότιότι οιοι

ασθενείςασθενείς αυτοίαυτοί έχουνέχουν πολύπολύ εκτεταµένηεκτεταµένη

νόσονόσο καικαι ότιότι θαθα συνεχίσουνσυνεχίσουν νανα έχουνέχουν

προβλήµαταπροβλήµατα καικαι µετάµετά τηντην νέανέα

επαναγγείωσηεπαναγγείωση

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΣΕ ΦΛΕΒΙΚΑΦΛΕΒΙΚΑ

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

�� ΘνητότηταΘνητότητα <1,5%<1,5%

� ΕπείγουσαΕπείγουσα εγχείρησηεγχείρηση <5%<5%

�� ΕµφραγµαΕµφραγµα 77--13% 13% 

�� ΕπαναστένωσηΕπαναστένωση 3939--61%61%



ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΩΝΕΠΙΠΛΟΚΩΝ

��ΗλικίαΗλικία τουτου µοσχεύµατοςµοσχεύµατος

��ΜήκοςΜήκος τηςτης στένωσηςστένωσης

��∆ιάχυτη∆ιάχυτη εκφύλισηεκφύλιση τουτου µοσχεύµατοςµοσχεύµατος

��ΗΗ παρουσίαπαρουσία αγγειογραφικάαγγειογραφικά θρόµβουθρόµβου

��ΗΗ βαρύτηταβαρύτητα τηςτης στένωσηςστένωσης

��ΗΗ παρουσίαπαρουσία περισσότερωνπερισσότερων τηςτης µίαµία

στενώσεωνστενώσεων

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΣΕ

ΦΛΕΒΙΚΑΦΛΕΒΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Υπάρχουν τρείς σηµαντικοί περιορισµοί:

� κίνδυνοςκίνδυνος περιφερικήςπεριφερικής εµβολήςεµβολής

� ΑυξηµένηΑυξηµένη συχνότητασυχνότητα επαναστένωσηςεπαναστένωσης

�� ΤαχείαΤαχεία εξέλιξηεξέλιξη τηςτης νόσουνόσου



ΝΟΝΟ--REFLOW  REFLOW  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ

ΕΜΒΟΛΗ

ΠΛΑΚΑΣ

DIRECT  STENTINGDIRECT  STENTING

ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΑΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΑ STENTSSTENTS

PROTECTION DEVICESPROTECTION DEVICES

Αναστολείς Ca++

ΑδενοσίνηΑδενοσίνη

ΝιτροπρωσσικόΝιτροπρωσσικό NaNa
GP GP IIb/IIIaIIb/IIIa

ΑΦΑΙΡΕΣΗΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ

CKMB Release and Mortality (Successful PCI of 1052 SVG lesions.)

Embolization occurs in ~10-15% of SVG interventions and is associated with a 

significantly increased risk of death and MI

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ

ΕΜΒΟΛΗΣ

•Χρησιµοποίηση συσκευών προστασίας

•Τεχνικά θέµατα:

1.Direct stenting

2.Αποφυγή µεταδιάτασης

3.Μικρή πίεση έκπτυξης

4.Small stent in large SVG

Current Embolic Protection Categories

Distal occlusion + aspiration 

(Percusurge

Distal filters

Proximal protection expands the population 

of patients in whom myocardial protection is 

feasible ie , distal lesions
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ΗΗ χρησιµοποίησηχρησιµοποίηση συσκευώνσυσκευών προστασίαςπροστασίας απόαπό περιφερικόπεριφερικό

εµβολισµόεµβολισµό((protection devices) protection devices) είναιείναι ιδιαίτερηςιδιαίτερης σηµασίαςσηµασίας κατάκατά τητη

διενέργειαδιενέργεια αγγειοπλαστικήςαγγειοπλαστικής σεσε φλεβικάφλεβικά µοσχεύµαταµοσχεύµατα καθώςκαθώς

µειώνουνµειώνουν τητη συχνότητασυχνότητα περιφερικήςπεριφερικής εµβολήςεµβολής κατάκατά 4040--50%50%

Η απευθείας τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης (Direct 

stenting) µε χαµηλή έκπτυξη πίεσης είναι η τεχνική εκλογής

εφόσον είναι εφικτό. Η χρησιµοποίηση συσκευών προστασίας

είναι απαραίτητη

507 patients (672 lesions) with 12 m f/u.

229/672 lesions with direct stenting.

Direct stenting had

Less CK MB > 4x (13.6 vs 23. p<0.12)

Lower Maximum CK MB (9.5 vs 19.6  p<0.001)

Less NQMI (10.7 vs 18.4 p< 0.024)

Less TLR at 1 year (p<0.02)

Improved EFS at 12 months

WHC: Leborgne et al. AHJ 2003;146:501-6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ

ΕΜΒΟΛΗΣ



Post dilatation after stenting ?

•Είναι η πιο συχνή αιτία περιφερικής εµβολής

•Να γίνεται µόνο αν παραµένει σοβαρή στένωση

µετά την έκπτυξη του stent

•Να γίνεται µε χρήση συσκευών προστασίας

Roffi M, et al. Circulation 2002;106:3063

GP GP IIb/IIIaIIb/IIIa ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΕΣΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΣΕΣΕ ΦΛΕΒΙΚΟΦΛΕΒΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑΜΟΣΧΕΥΜΑ

ΜέχριΜέχρι σήµερασήµερα δενδεν υπάρχουνυπάρχουν επαρκήεπαρκή δεδοµέναδεδοµένα γιαγια τηντην παρουσίαπαρουσία

άµεσουάµεσου ήή µακροχρόνιουµακροχρόνιου οφέλουςοφέλους απόαπό τητη χρήσηχρήση τουςτους κατάκατά τηντην

αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική σεσε φλεβικάφλεβικά µοσχεύµαταµοσχεύµατα



Small Stent in Large SVG

Conservative Aggressive

Aggressive Treatment of SVG

226 patients with IVUS guided  PCI of SVG

176 pts. stent area < than Reference Vessel Diameter and 50 pts. stent > than RVD.

Am J of Cardiol 2004:93:963-968

Small Stent in Large SVG



Restenosis After SVG Balloon Angioplasty

RestenosisRestenosis at 6at 6--Month FollowMonth Follow--Up of BMS Up of BMS 
in SVG in SVG 

Savage M., et al., NEJM 1997; 337:740-47.



Restenosis after SVG PCI (stent)

STENTS STENTS ΣΕΣΕ ΦΛΕΒΙΚΑΦΛΕΒΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

� ΒελτίωσηΒελτίωση τωντων άµεσαάµεσα αγγειογραφικώναγγειογραφικών

αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

� ΕλαττώνουνΕλαττώνουν τηντην επαναστένωσηεπαναστένωση καικαι

τητη συχνότητασυχνότητα νέαςνέας επαναγγείωσηςεπαναγγείωσης

� ∆εν επιδρούν σηµαντικά στην περιφερική

εµβολή και το φαινόµενο no-reflow



P = 0.003

Outcomes Through 6 MonthsOutcomes Through 6 Months

Ge L., et al., J Am Coll Cardiol 2005;45:989-94.

No reports of stent thrombosis

P = 0.003

P = 0.016

P = NS

P = NSP = NS

6-month MORTALITY 2.2% SES 

vs. 1.6% BMS; p = NS

Significantly less TLR, TVR and MACE through 6 months with DES vs. BMS



1 Year Outcomes1 Year Outcomes

Ellis S., et al., J Invasive Cardiol 2007;19:404-09.

p = 0.144
p = 0.077

p = NS

Survival: BMS (96.4%) vs. SES (95.3%); p = NS

Trend for less TVR (11.8 vs. 6.8; p = 0.17) and binary restenosis (13.6 vs. 7.4%; p = 0.077)

PRISC PRISC TRIAL:LateTRIAL:Late Loss at 6Loss at 6--Month FollowMonth Follow--UpUp
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Vermeersch P., et al., J Am Coll Cardiol 2006;48:2423–31.



PRISC TRIAL: Binary Restenosis

J Am Coll Cardiol. 2006;48:2423-2432

Sirolimus-Eluting Stenting* in Diseased SVGs:

The Reduction of Restenosis In SVGs with Cypher

(Delayed- RRISC) Trial

32 mo median f/U

11 deaths in SES group 0 deaths in BMS

5 of the deaths (1 VLST, 3 sudden deaths, and 1 death after redo CABG for 

restenosis) possibly related to SES

Catch up in TVR in the 

SES group



Myocardial infarction

Death from any cause

THE SOS TRIAL



Binary angiographic restenosis

Target lesion revascularization

THE SOS TRIAL

Implantation of PES in SVG

Hoffman. Heart 2007;93:331-4

� 60 consecutive patients with 65 lesions in SVG treated 

with PES and compared with 60 SVG lesion Rx with BMS

P=0.012

P=0.014



�Η χρησιµοποίηση των DES στα φλεβικά µοσχεύµατα

είναι κλινικά αποτελεσµατική και ασφαλής µε µείωση

της συχνότητας επαναστένωσης

�Ωστόσο δεν συνοδεύεται από σηµαντική διαφορά στα

κλινικά συµβάµατα στο 1ο έτος, πιθανόν λόγω της

ταχείας εξέλιξης της νόσου σε άλλα σηµεία (non-TLR)

�Είναι απαραίτητες µεγαλύτερες τυχαιοποιηµένες

µελέτες µε µεγαλύτερη περίοδο παρακολούθησης για να

µελετηθεί επαρκώς η αποτελεσµατικότητα των DES σε

αυτή τη δύσκολη οµάδα ασθενών.

DES ΣΕ ΦΛΕΒΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΦΛΕΒΙΚΑΦΛΕΒΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ::ΤαχύτατηΤαχύτατη εξέλιξηεξέλιξη

τηςτης αθηροσκλήρυνσηςαθηροσκλήρυνσης σταστα φλεβικάφλεβικά

µοσχεύµαταµοσχεύµατα..

��ΗΗ εµφάνισηεµφάνιση ισχαιµικώνισχαιµικών συµβαµάτωνσυµβαµάτων κατάκατά τοτο 11οο έτοςέτος

συσχετίζεταισυσχετίζεται µεµε τηντην υπεύθυνηυπεύθυνη βλάβηβλάβη σταστα 2/3 2/3 τωντων ασθενώνασθενών

��ΜετάΜετά τουςτους 12 12 µήνεςµήνες τατα συµβάµατασυµβάµατα συσχετίζονταισυσχετίζονται µεµε

µετρίουµετρίου βαθµούβαθµού στενώσειςστενώσεις πουπου δενδεν αντιµετωπίστηκαναντιµετωπίστηκαν

��ΑκόµαΑκόµα καικαι σεσε ασθενείςασθενείς χωρίςχωρίς επαναστένωσηεπαναστένωση ηη

επιβίωσηεπιβίωση χωρίςχωρίς συµβάµατασυµβάµατα ήτανήταν µόνοµόνο 29%29%



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣΑΡΧΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣΣΤΕΝΩΣΗΣ ΚΚAIAI

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ((ΧΩΡΙΣΧΩΡΙΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ))

ΣτένωσηΣτένωση ΣυµβάµαταΣυµβάµατα

4141--50%                45%50%                45%

3131--41%                18%41%                18%

<31%                    2%<31%                    2%

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣΑΡΧΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣΣΤΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΣτένωσηΣτένωση ΣυµβάµαταΣυµβάµατα

>75%      >75%      44% 44% 

5050--75%          75%          27%27%

4040 --50%50% 19%19%

S.EllisS.Ellis AJC AJC 

1997;79:14601997;79:1460--6464

Επιπρόσθετες βλάβες ενδιάµεσης

βαρύτητας θα πρέπει επίσης να

αντιµετωπίζονται ?



To determine the efficacy and safety of sealing moderate non significant SVG lesions with paclitaxel-

eluting stents to prevent SVG atherosclerosis progression

THE VELETI (moderate VEin graft LEsion stenting with the

Taxus stent and Intravascular ultrasound) TRIAL

Angiographic Data

THE VELETI TRIAL

Η εξέλιξη της αθηροσκλήρυνσης ήταν πολύ ταχεία στους ασθενείς µε

φαρµακευτική αγωγή και στους 12 µήνες αυτό οδήγησε σε σοβαρή

στένωση ή απόφραξη του µοσχεύµατος στο 30% των ασθενών έναντι

0% στους ασθενείς µε PES



Η αντιµετώπιση ενδιάµεσης βαρύτητας στενώσεων σε φλεβικά µοσχεύµατα µε

τοποθέτηση PES συνδυάστηκε µε µικρότερη συχνότητα επαναγγείωσης έναντι της

φαρµακευτικής αγωγής (19% έναντι 0%) και µείζονων καρδιακών συµβαµάτων

(19% έναντι 3%)

THE VELETI TRIAL

Επιπρόσθετες βλάβες ενδιάµεσης βαρύτητας θα

πρέπει επίσης να αντιµετωπίζονται ?

Η µελέτη VELETI έδειξε ότι η αντιµετώπιση

ενδιάµεσης βαρύτητας στενώσεων σε φλεβικά

µοσχεύµατα µε τοποθέτηση DES είναι ασφαλής

και αποτελεσµατική µέθοδος για την πρόληψη

εξέλιξης της νόσου στα φλεβικά µοσχεύµατα

(ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ)



ΑΙΤΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΣΩ

ΜΑΣΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣΠΡΩΤΟΥΣ

ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ CABG) :

� Παρουσία αθηρώµατος περιφερικά της

αναστόµωση.

� Στο σηµείο της περιφερικής αναστόµωσης

(intimal hyperplasia, τεχνικό λάθος). Η πιο

συχνή αιτία

� Στένωση της υποκλειδίου κεντρικότερα της

ΙΜΑ

� Μεγάλος µη απολινωµένος κλάδος της IMA

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΣΕ ΕΣΩΕΣΩ ΜΑΣΤΙΚΗΜΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΑΡΤΗΡΙΑ

L.GrubergL.Gruberg JACC 2000;35:944JACC 2000;35:944--948948

Επιτυχής 97%

Θνητότητα(νοσοκ)          0,6%

ΤΤLR LR 1 1 έτουςέτους 7,7%7,7%

Θνητότητα 1 έτους 4,4%

128 128 ασθενείςασθενείς (63%  (63%  αναστοµωτικέςαναστοµωτικές στενώσειςστενώσεις,16,8% ,16,8% 

στοµιακέςστοµιακές))



DES versus BMS for IMA lesions

Records of 69 consecutive patients who underwent stenting 
of the IMA from 2001 to 2004 were reviewed and analyzed

Records of 69 consecutive patients who underwent stenting 
of the IMA from 2001 to 2004 were reviewed and analyzed

Sirolimus Eluting Stent 

N =30

Sirolimus Eluting Stent Sirolimus Eluting Stent 

N =30N =30
BMS

N=39

BMSBMS

N=39N=39

The in-hospital and 6-month clinical outcomes were 

recorded and compared

The in-hospital and 6-month clinical outcomes were 

recorded and compared

Non Randomized

-00Late thrombosis

0.723 (10%)6 (15.4%)TVR MACE

0.381 (3.3%)4 (10%)TVR

0.43

0.39

1 (3.3%)

4 (1.3%)

0

2 (5.1%)

Myocardial infarction

Q-wave

Non-Q-wave

1.02 (6.7%)2 (5.1%)Death

n = 39n = 306-month follow-up

p ValueDESBMSEvent, n (%)

Clinical follow-up at 1 Year following PCI to 

IMA lesion BMS Versus DES



�Η παρουσία σοβαρής στένωσης στην υποκλείδιο αρτηρία προκαλεί
ελάττωση της ροής στην έσω µαστική αρτηρία (ή ακόµα και αναστροφή
της ροής σαν φαινόµενο υποκλοπής ) µε πρόκληση ισχαιµίας και
επανεµφάνιση συµπτωµάτων µετά από αορτοστεφανιαία παράκαµψη.

�Η πρώτη περιγραφή του συνδρόµου έγινε το 1974. Σε διάφορες
αγγειογραφικές και κλινικές σειρές ασθενών µε αορτοστεφανιαία
παράκαµψη η συχνότητα στένωσης στην υποκλείδιο αρτηρία
κυµαίνεται µεταξύ 0.5% και 1.1%.

�Η εµφάνιση συµπτωµάτων κατά τα πρώτα 2 έτη µετά από την
εγχείρηση είναι ενδεικτικό παρουσίας της στένωσης κατά τη στιγµή της
εγχείρησης.

�Σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αορτοστεφανιαία
παράκαµψη ή ασθενείς µε υποτροπή συµπτωµάτων µετά από την
εγχείρηση θα πρέπει να ελέγχεται η υποκλείδιος αρτηρία κατά τη
στιγµή του καθετηριασµού. 

CORONARY SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Η αντιµετώπιση των στενώσεων της υποκλειδίου αρτηρίας συνδυάζεται
µε πολύ καλά άµεσα και µακροχρόνια αποτελέσµατα µε υψηλά ποσοστά
βατότητας



ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗ
�Αυξηµένη διεγχειρητική θνητότητα(3-7%) και νοσηρότητα(3-

11%)

�Λιγότερη βελτίωση των συµπτωµάτων

�Κίνδυνος τραυµατισµού βατών µοσχευµάτων (ιδιαίτερα της έσω

µαστικής)

�Μειωµένη βατότητα στην 5-ετία (65% για τα φλεβικά µοσχεύµατα

και 88% για την έσω µαστική)

�Ελλειψη εναλλακτικών µοσχευµάτων

�Πιο ηλικιωµένα άτοµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις

ΗΗ επανεγχείρησηεπανεγχείρηση γιαγια αντιµετώπισηαντιµετώπιση

ισχαιµίαςισχαιµίας µηµη κατανοµήςκατανοµής τουτου προσθίουπροσθίου

κατιόντοςκατιόντος κλάδουκλάδου δενδεν προσφέρειπροσφέρει οφέληοφέλη

όσονόσον αφοράαφορά τηντην επιβίωσηεπιβίωση



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΗΗ ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΑΠΟΑΠΟ CABGCABG

� ΙσοδύναµηΙσοδύναµη συνολικήσυνολική επιβίωσηεπιβίωση

�� ΗΗ αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική προσφέρειπροσφέρει χαµηλότερηχαµηλότερη

ενδονοσοκοµειακήενδονοσοκοµειακή θνητότηταθνητότητα καικαι νοσηρότητανοσηρότητα µεµε

αντάλλαγµααντάλλαγµα λιγότερολιγότερο πλήρηπλήρη επαναγγείωσηεπαναγγείωση καικαι

µεγαλύτερηµεγαλύτερη ανάγκηανάγκη γιαγια µελλοντικέςµελλοντικές επεµβάσειςεπεµβάσεις

επαναγγείωσηςεπαναγγείωσης

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΗΗ ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Η επιλογή θα βασιστεί

1.1.ΣεΣε κλινικάκλινικά κριτήριακριτήρια((ηλικίαηλικία,,συνυπάχουσεςσυνυπάχουσες

παθήσειςπαθήσεις,,έκτασηέκταση ισχαιµίαςισχαιµίας,,επιµολύνσειςεπιµολύνσεις

τραύµατοςτραύµατος,,πρόσφατηπρόσφατη ήή όχιόχι επέµβασηεπέµβαση))

2.2.ΑγγειογραφικάΑγγειογραφικά δεδοµέναδεδοµένα(βατήβατή ΙΜΑΙΜΑ ,     ,     

έκτασηέκταση νόσουνόσου,,κλάσµακλάσµα εξώθησηςεξώθησης,,θέσηθέση τωντων

στενώσεωνστενώσεων,,πρόσβασηπρόσβαση απόαπό τατα φυσικάφυσικά αγγείααγγεία))

3.3.ΠροτίµησηΠροτίµηση τουτου ασθενούςασθενούς



Ο καλύτερος τρόπος για να

διατηρηθεί η βατότητα της

µείζονος σαφηνούς φλέβας

είναι να τηντην αφήσουµεαφήσουµε στοστο

πόδιπόδι

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

LIMA Grafts Last Forever

(But Subclavian Arteries 
Don’t)



Ασθενής ηλικίας 78 ετών προσήλθε για διενέργεια

στεφανιογραφίας µετά από πρόσφατη νοσηλεία για

ασταθή στηθάγχη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Αορτοστεφανιαία παράκαµψη πρό 6 ετών (LIMA-LAD, 
SVG-RCA, SVG-CX)

Σακχαρώδης διαβήτης

Υπέρταση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Σοβαρή στένωση στο στόµιο του

στελέχους.

Πλήρη απόφραξη του προσθίου

κατιόντος κλάδου.

Σοβαρή στένωση στη περισπώµενη

αρτηρία



ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Φλεβικό µόσχευµα προς τη δεξιά

στεφανιαία αρτηρία διάχυτα

αθηρωµατικό µε πολλαπλές

εξακολουθητικές στενώσεις.

Απόφραξη του φλεβικού

µοσχεύµατος προς την

περισπώµενη αρτηρία

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Βατή αριστερή έσω µαστική

αρτηρία στον πρόσθιο

κατιόντα κλάδο.



ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Σοβαρή στένωση στην υποκλείδιο

αρτηρία (Κλίση πίεσης 40 mmHg)

Φυσιολογική λειτουργικότητα της

(ΑΡ) κοιλίας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1.ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

2.ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΕΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ

∆ιάνοιξη της υποκλειδίου αρτηρίας για βελτίωση της ροής

στην έσω µαστική, 

Aγγειοπλαστική µε DES στο στόµιο του στελέχους και το

φλεβικό µόσχευµα προς τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία.



∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τελικό αποτέλεσµα µετά

την τοποθέτηση stent στην

αριστερή υποκλείδια

αρτηρία.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγός καθετήρας: AR 2.0SH
Χρησιµοποίηση συσκευής

προστασίας FILTERWIRE



∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τελικό αποτέλεσµα µετά την

επανακατασκευή του φλεβικού

µοσχεύµατος προς τη δεξιά

στεφανιαία αρτηρία µε απευθείας

τοποθέτηση (direct stenting) 
επικαλυµµένων ενδοστεφανιαίων

προθέσεων (Cypher 3.0X33, 
3.0X33, 3.5X23mm, stent length 
89mm)

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγός καθετήρας: Q4 SH 
Οδηγό σύρµα: Runthrough

Τελικό αποτέλεσµα µετά την

τοποθέτηση Cypher
2.5X28mm, 2.75X28mm 
(stent length 56mm)

Ο ασθενής παραµένει

ασυµπτωµατικός στους 19 
µήνες παρακολούθησης.



Prior CABG allows you to 
try things you might not 

otherwise want to

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

Ασθενής ηλικίας 81 ετών προσήλθε για διενέργεια

στεφανιογραφίας µετά από πρόσφατη νοσηλεία για

ασταθή στηθάγχη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Αορτοστεφανιαία παράκαµψη πρό 7 ετών (SVG σε RCA, 
LAD,D1,CX )

Σακχαρώδης διαβήτης

Υπέρταση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Logistic Euroscore 28.15%



ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πρόσθιος κατιόντας κλάδος

πολλαπλές κριτικές στένώσεις

µέχρι τo 3ο τριτηµόριο του

Απόφραξη του διαγωνίου κλάδου

Φλεβικό µόσχευµα στον πρόσθιο

κατιόντα κλάδο αποφραγµένο.

Φλεβικό µόσχευµα στο διαγώνιο

κλάδο µε κριτική στένωση στο

φυσικό αγγείο (λεπτό αγγείο) 
αµέσως µετά την περιφερική

αναστόµωση

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ



ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Περισπώµενη αρτηρία µε πλήρη

απόφραξη στην έκφυση της

Φλεβικό µόσχευµα στην περισπώµενη

µε κριτική στένωση στο 1ο τριτηµόριο

∆εξιά στεφανιαία πλήρη απόφραξη

στο 1ο τριτηµόριο

Βατό φλεβικό µόσχευµα στη

δεξιά στεφανιαία αρτηρία

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ



ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Οριακές διαστάσεις της (ΑΡ) κοιλίας µε υποκινησία

προσθιοπλαγίου τοιχώµατος και EF 40-45%

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1.ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

2.ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ

Επανακατασκευή του προσθίου κατιόντος κλάδου µε DES

PCI στα SVG-D1 , SVG-Cx).

Logistic Euroscore 28.15%



Προδιάταση µε µπαλόνι

Avita ΝΜ 2.0Χ15mm

Οδηγός καθετήρας: AR II SH

Οδηγό σύρµα: Runthrough

Tοποθέτηση 4 ενδοστεφανιαίων

πρόθεσηεων Cypher 2.25X28mm, 

2.5Χ33mm, 2.75X33mm, 3.013mm

(stent length 107mm) 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΚΛΑ∆Ο

Μεταδιατάσεις µε Quantum 
2.75X15mm και 3.0X15mm 
στις 22 Atm

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΚΛΑ∆Ο

FULL METAL JACKET 



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ SVG-D1

Οδηγός καθετήρας: AR II SH

Οδηγό σύρµα: Runthrough

Tοποθέτηση ενδοστεφανιαίας

πρόθεσης Cypher 2.25X23mm 

Προδιάταση µε µπαλόνι Avita
ΝΜ 2.0Χ15mm

Οδηγός καθετήρας: AR II SH

Οδηγό σύρµα: Runthrough

Απευθείας τοποθέτηση

ενδοστεφανιαίας πρόθεσης

Cypher 2.25X28mm
(Direct stenting)

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ SVG-Cx



Once in a while prior CABG 

turns your world upside 

down/backwards

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

Ασθενής ηλικίας 64 ετών προσήλθε για διενέργεια

στεφανιογραφίας µετά από πρόσφατη νοσηλεία για ασταθή

στηθάγχη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

•Αορτοστεφανιαία παράκαµψη το 1987 και 1991

•Αορτοστεφανιαία παράκαµψη το 1996 (SVG-LAD, SVG-CX)

•Σακχαρώδης διαβήτης

•Υπέρταση

•Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια

•3 φορές γαστρορραγία από ασπιρίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Logistic Euroscore 29.90%



Πρόσθιος κατιόντας κλάδος

µε κριτική στένωση στο

διχασµό µε τον 2ο διαγώνιο

κλάδο και πλήρη απόφραξη

αµέσως µετά

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Φλεβικό µόσχευµα στον

πρόσθιο κατιόντα κλάδο βατό

διάχυτα αθηρωµατικό µε

κριτική στένωση αµέσως µετά

την περιφερική αναστόµωση

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ



ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Περισπώµενη αρτηρία έντονα

επασβεστωµένη µε παρουσία

επιµήκους στένωσης στο διχασµό

προς τον αµβλύ επιχείλιο κλάδο

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Φλεβικό µόσχευµα στην

περισπώµενη αρτηρία

αποφραγµένο



ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

∆εξιά στεφανιαία αρτηρία µε

κριτική στένωση στο 1ο

τριτηµόριο και πλήρη

απόφραξη µετά την έκφυση

ενός ευµεγέθους οξέος

επιχειλίου κλάδου

∆εν ανευρέθη βατό µόσχευµα

προς τη δεξιά στεφανιαία

αρτηρία.

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Αριστερή έσω µαστική αρτηρία

αποφραγµένη στο 1ο τριτηµόριο

∆ιάταση της (ΑΡ) κοιλίας µε

υποκινησία προσθιοπλαγίου και

κάτω τοιχώµατος και EF 30%



ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1.ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗ (4η φορά)

2.ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ
�Αγγειοπλαστική στη κεντρική στένωση της δεξιάς στεφανιαίας

αρτηρίας

�στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο διαµέσου του φλεβικού

µοσχεύµατος

�στη βλάβη διχασµού της περισπώµενης αρτηρίας (φυσικό αγγείο)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΓΙΑ PCI
1.Είδος stent και αντιαιµοπεταλιακή αγωγή

2.Εντονη επασβέστωση του αγγείου.

Logistic Euroscore 29.90%



Οδηγός καθετήρας: XBRCA SH

Οδηγό σύρµα: BHW

Προδιάταση µε µπαλόνι Avita ΝΜ

2.5Χ20mm

Τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας

πρόθεσης Genous 2.75X23mm

Μεταδιατάσεις µε µπαλόνι

Durastar 3.0X15mm στις 22 Αtm 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ∆ΕΞΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΑ

Οδηγός καθετήρας: XBRCA SH

Οδηγό σύρµα: BHW

Προδιάταση µε µπαλόνι Avita
ΝΜ 2.0Χ15mm

Τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας

πρόθεσης Genous 2.5X18mm

Μεταδιατάσεις µε µπαλόνι

Durastar 2.75X10mm στις 20 
Αtm 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΤΙΟΝΤΑ

ΚΛΑ∆Ο ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑ

Προδιάταση µε µπαλόνι Sapphire 2.5X15mm, Angiosculpt 2.5X10mm, 
Durastar 2.75 X10mm στις 22 Atm χωρίς να καταστεί δυνατή η διάνοιξη

της κεντρικής βλάβης. 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑ

Αποτέλεσµα µετά τις αρχικές

διαστολές µε παραµονή

σηµαντικής στένωσης



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑ

∆ιενέργεια περιστροφικής

αθηρεκτοµής (ROTABLATOR) 
µε burr 1.5mm

Αποτέλεσµα µετά το

Rotablator
∆ιαστολές µε µπαλόνι Avita NM 
2.5X20mm στις 14 Αtm

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑ



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑ

Τοποθέτηση 3 ενδοστεφανιαίων

προθέσεων Genous 2.75X23mm, 
2.75X18mm, 2.75X13mm  
(length 54mm)

Μεταδιατάσεις µε µπαλόνι

Durastar 3.0X15mm στις

20 Αtm

Η πορεία του ασθενούς ήταν

οµαλή και παραµένει

ασυµπτωµατικός 3 µήνες

µετά.

Clinical Decision Making
Medicine is the ART of “Balance”


