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Εισαγωγή

Η διάχυτη νόσος του προσθίου κατιόντος κλάδου,

αντιμετωπίζεται τα τελευταία χρόνια με την εμφύτευση

ενδοπροθέσεων με αλληλοεπικάλυψη.

Το μεγάλο συνολικό μήκος των προθέσεων προϋποθέτει σεΤο μεγάλο συνολικό μήκος των προθέσεων προϋποθέτει σε

μεγαλύτερο κίνδυνο θρόμβωσης και επαναστένωσης,

κίνδυνος που έχει μειωθεί σημαντικά με την χρήση των

επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων.
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Σκοπός

Η μελέτη των μακροχρόνιων αποτελεσμάτων

μετά από αγγειοπλαστική με εμφύτευση

επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων

προθέσεων σε διάχυτη νόσο του προσθίουπροθέσεων σε διάχυτη νόσο του προσθίου

κατιόντος κλάδου.



Υλικό και Μέθοδοι

Μελετήσαμε αναδρομικά τα αγγειογραφικά δεδομένα 118

συνεχόμενων ασθενών που υποβλήθηκαν σε

αγγειοπλαστική από τον Ιανουάριο του 2005 έως και τον

Μάιο του 2010, με την εμφύτευση επικαλυμμένων

προθέσεων με αλληλοεπικάλυψη και μήκος μεγαλύτερο

από 50mm (Full Metal Jacket).

Ως μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα ορίστηκαν:

ο θάνατος

το έμφραγμα του μυοκαρδίου

το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και

η ανάγκη για επαναγγείωση του αγγείου στόχου.











Αποτελέσματα

Angiographic characteristics

Underwent 1 vessel PCI  62 52 %

Underwent 2 vessel PCI  44 37,3 %

Underwent 3 vessel PCI  12 10,7 %

PCI Data

Number of Stents implanted 3,48±1.26 per patient

Stent Diameter (mm) Mean±StDev: 2.84±0.22

Stent Length per patient (mm) Mean±StDev: 81,3±26.2 / 

Range: 51 to 171

Post - dilation (% of the cases) 88,1



Ενδονοσοκομειακά κλινικά αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Κατά την διάρκεια της ενδονοσοκομειακής παρακολούθησης

δεν παρατηρήθηκαν θάνατοι ή ανάγκη για επαναγγείωση.

5 (4.2%) ασθενείς είχαν περιεπεμβατικό έμφραγμα, που

ορίστηκε ως αύξηση της τιμής του CK-MB κατά 3 φορές ή

περισσότερο της φυσιολογικής τιμής.



Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης και σε

μια περίοδο 37,6±17,6 μήνες (εύρος: 7 έως 72

μήνες) υπήρξαν:

Αποτελέσματα

Μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα

4 (3,5%) θάνατοι μη καρδιακής αιτιολογίας 4 (3,5%) θάνατοι μη καρδιακής αιτιολογίας 

2 (1,8%) καρδιακής αιτιολογίας

5 (4,4%) ασθενείς υποβλήθηκαν σε επαναγγείωση

λόγω επαναστένωσης (▫3 με αγγειοπλαστική και

▫2 με αορτοστεφανιαία παράκαμψη).



Fig.1: Very long lesion of LAD Fig.2: Final result 



Fig.3: Stent length 80mm Fig.4: 8 months follow up



Συμπέρασμα

Η αγγειοπλαστική με επικαλυμμένες

προθέσεις, σε ασθενείς με διάχυτη νόσο του

προσθίου κατιόντος κλάδου, είναι ασφαλήςπροσθίου κατιόντος κλάδου, είναι ασφαλής

και αποτελεσματική.




