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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
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ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICAEUROMEDICA--ΚΥΑΝΟΥΣΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣΣΤΑΥΡΟΣ



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΟΞΕΟΣΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΡήξηΡήξη αθηρωµατικήςαθηρωµατικής πλάκαςπλάκας καικαι δηµιουργίαδηµιουργία αποφρακτικούαποφρακτικού

θρόµβουθρόµβου εντόςεντός τηςτης πλάκαςπλάκας καικαι ενδοαυλικάενδοαυλικά..



�Πρωταρχικός στόχος στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος είναι η

ταχεία, πλήρης και διατηρήσιµη αποκατάσταση της βατότητας του

υπεύθυνου για το έµφραγµα αγγείου καθώς και της πλήρους

µυοκαρδιακής αιµάτωσης ,µε άµεση επίδραση στην πρόγνωση

(µείωση του µεγέθους του εµφράγµατος, βελτίωση της

λειτουργικότητας και µείωση της θνητότητας)

�Οξεία επαναιµάτωση µπορεί να επιτευχθεί είτε φαρµακολογικά µε

ενδοφλέβια χορήγηση θροµβολυτική αγωγής είτε µηχανικά µε

αγγειοπλαστική (PRIMARY PTCA- ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ). Η επιβίωση εξαρτάται από την έγκαιρη

αντιµετώπιση και µε τις δύο µεθόδους. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕΣΕ ΟΞΥΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΕΜΦΡΑΓΜΑ



1. 1. ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟ

2. 2. ΜΕΓΕΘΟΣΜΕΓΕΘΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΟΞΥΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΕΜΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ



ΠαράΠαρά τατα σηµαντικάσηµαντικά πλεονεκτήµαταπλεονεκτήµατα τηςτης θροµβολυτικήςθροµβολυτικής αγωγήςαγωγής ((ηη ευρείαευρεία

διαθεσιµότηταδιαθεσιµότητα τηςτης µεθόδουµεθόδου, , ηη καλάκαλά αποδεδειγµένηαποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα τηςτης καικαι

ηη µείωσηµείωση τηςτης θνητότηταςθνητότητας) ) υπάρχουνυπάρχουν αρκετοίαρκετοί περιορισµοίπεριορισµοί::

1. 1. ΑρκετοίΑρκετοί ασθενείςασθενείς δεδε λαµβάνουνλαµβάνουν θροµβολυτικήθροµβολυτική αγωγήαγωγή οφειλόµενηοφειλόµενη σεσε

πραγµατικέςπραγµατικές ήή σχετικέςσχετικές αντενδείξειςαντενδείξεις

2. 2. ΠερίπουΠερίπου 1% 1% τωντων ασθενώνασθενών µπορείµπορεί νανα εµφανίσουνεµφανίσουν εγκεφαλικήεγκεφαλική αιµορραγίααιµορραγία

3. 3. ΌλαΌλα τατα σχήµατασχήµατα θροµβολυτικήςθροµβολυτικής αγωγήςαγωγής έχουνέχουν φθάσειφθάσει σεσε έναένα θεραπευτικόθεραπευτικό

««πλατώπλατώ»» µεµε αποκατάστασηαποκατάσταση ΤΙΜΙΤΙΜΙ 3 3 ροήςροής σταστα 90 90 λεπτάλεπτά περίπουπερίπου στοστο 5050--60% 60% 

τωντων ασθενώνασθενών καικαι φυσιολογικήφυσιολογική µυοκαρδιακήµυοκαρδιακή αιµάτωσηαιµάτωση ((myocardial blush myocardial blush 

grade 3) grade 3) σεσε ποσοστόποσοστό 3030--45%.45%.

4.4.ΜεγάλοΜεγάλο ποσοστόποσοστό πρώιµηςπρώιµης επαναπόφραξηςεπαναπόφραξης ωςως καικαι 10% 10% τωνασθενώντωνασθενών..

5. 5. ΟΟ χρόνοςχρόνος απόαπό τηντην εµφάνισηεµφάνιση τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων ωςως τηντην έναρξηέναρξη τηςτης θεραπείαςθεραπείας

παραµένειπαραµένει ουσιαστικάουσιαστικά αµετάβλητοςαµετάβλητος κατάκατά τηντην τελευταίατελευταία δεκαετίαδεκαετία ((απόαπό 2.5 2.5 ωςως 3.5 3.5 

ώρεςώρες).).

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕΣΕ ΟΞΥΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΕΜΦΡΑΓΜΑ



ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠολλέςΠολλές τυχαιοποιηµένεςτυχαιοποιηµένες µελέτεςµελέτες έχουνέχουν µελετήσειµελετήσει καικαι

αποδείξειαποδείξει τηντην υπεροχήυπεροχή τηςτης πρωτογενούςπρωτογενούς αγγειοπλαστικήςαγγειοπλαστικής

έναντιέναντι τηςτης θροµβόλυσηςθροµβόλυσης..

��ΕπίτευξηΕπίτευξη ΤΙΜΙΤΙΜΙ 3 3 ροήςροής απόαπό 73% 73% ωςως 97% 97% µεµε τηντην πρωτογενήπρωτογενή

αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική σεσε σχέσησχέση µεµε τοτο 5050--60% 60% τηςτης θροµβολυτικήςθροµβολυτικής αγωγήςαγωγής..

��ΕπαναπόφραξηΕπαναπόφραξη τουτου υπεύθυνουυπεύθυνου γιαγια τοτο έµφραγµαέµφραγµα αγγείουαγγείου σεσε

µικρότεροµικρότερο ποσοστόποσοστό (5% (5% ωςως 16.7% 16.7% σεσε σχέσησχέση µεµε τοτο 25% 25% ωςως 30% 30% 

τηςτης θροµβολυτικήςθροµβολυτικής αγωγήςαγωγής))

��ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη ασφάλειαασφάλεια σεσε σχέσησχέση µεµε τητη θροµβόλυσηθροµβόλυση



2233 ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΕΝΑΝΤΙ

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ

Keeley.GrinesKeeley.Grines. Lancet 2003;361:13. Lancet 2003;361:13--2020

N=7739N=7739



2233 ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΕΝΑΝΤΙ

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ

ΝΝ=7739=7739

Keeley,GrinesKeeley,Grines. Lancet 2003;361:13. Lancet 2003;361:13--2020



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΕ

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΕ

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ



ΣΥΓΡΙΣΗΣΥΓΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΕ

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ



ΗΗ πρωτογενήςπρωτογενής αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική θεωρείταιθεωρείται ωςως ηη προτεινόµενηπροτεινόµενη µέθοδοςµέθοδος

επαναιµάτωσηςεπαναιµάτωσης αρκείαρκεί νανα µπορείµπορεί νανα εφαρµοσθείεφαρµοσθεί µεµε µιαµια αποδεκτήαποδεκτή χρονικήχρονική

καθυστέρησηκαθυστέρηση στηνστην εφαρµογήεφαρµογή τηςτης σεσε σχέσησχέση µεµε τητη χορήγησηχορήγηση

θροµβολυτικήςθροµβολυτικής αγωγήςαγωγής..

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ::

ΧρόνοςΧρόνος απόαπό τηντην πρώτηπρώτη επαφήεπαφή µεµε τοντον ασθενήασθενή ωςως

τηντην αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική <90 <90 λεπτάλεπτά

ΣχετιζόµενηΣχετιζόµενη µεµε τηντην αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική χρονικήχρονική

καθυστέρησηκαθυστέρηση < 60 < 60 λεπτάλεπτά

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

11ηη . . ΟΟ χρόνοςχρόνος επίτευξηςεπίτευξης επαναιµάτωσηςεπαναιµάτωσης επηρεάζειεπηρεάζει τηντην

κλινικήκλινική έκβασηέκβαση µετάµετά απόαπό πρωτογενήπρωτογενή αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική; ; 

22ηη . . ΠόσηΠόση χρονικήχρονική καθυστέρησηκαθυστέρηση είναιείναι αποδεκτήαποδεκτή προτούπροτού ηη

θροµβολυτικήθροµβολυτική αγωγήαγωγή θεωρηθείθεωρηθεί ωςως προτιµητέαπροτιµητέα µέθοδοςµέθοδος;;

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ

McNAMARAMcNAMARA RL, et al. JACC2006;47:2180RL, et al. JACC2006;47:2180

ΟΟ χρόνοςχρόνος εφαρµογήςεφαρµογής τηςτης θεραπείαςθεραπείας ((DoorDoor--toto--Balloon)Balloon) µπορείµπορεί νανα είναιείναι

λιγότερολιγότερο σηµαντικόςσηµαντικός σεσε σχέσησχέση µεµε τητη θροµβολυτικήθροµβολυτική αγωγήαγωγή αλλάαλλά παρόλαπαρόλα

αυτάαυτά συσχετίζεταισυσχετίζεται µεµε τητη θνητότηταθνητότητα..
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DOORDOOR--TOTO--BALLOON TIMEBALLOON TIME

OONeil W, et al. JACC  2005;45Neil W, et al. JACC  2005;45:

EMERALD, COOLEMERALD, COOL--MI, AMIHOT, ICEMI, AMIHOT, ICE--ITIT



ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: : ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥΟΛΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣΙΣΧΑΙΜΙΑΣ

De Luca G et al.Circulation2004;109:1223De Luca G et al.Circulation2004;109:1223--5`5`

ΟΟ σχετικόςσχετικός κίνδυνοςκίνδυνος τηςτης θνητότηταςθνητότητας 1 1 έτουςέτους αυξάνεταιαυξάνεται κατάκατά 7.5% 7.5% γιαγια

κάθεκάθε 30 30 λεπτάλεπτά χρονικήςχρονικής καθυστέρησηςκαθυστέρησης..



ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣΑΣΘΕΝΟΥΣ

BrodieBrodie BR et al. JACC 2006;47:289BR et al. JACC 2006;47:289--9595

O O χρόνοςχρόνος doordoor--toto--balloon balloon είναιείναι λιγότερολιγότερο σηµαντικόςσηµαντικός σεσε ασθενείςασθενείς πουπου

προσέρχονταιπροσέρχονται >3 >3 ώρεςώρες µετάµετά τηντην εµφάνισηεµφάνιση τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων..



ΟΟ χρόνοςχρόνος DoorDoor--toto--Balloon Balloon είναιείναι περισσότεροπερισσότερο σηµαντικόςσηµαντικός σεσε ασθενείςασθενείς

υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου ((KillipKillip class class 3 / 4 , 3 / 4 , πρόσθιοπρόσθιο έµφραγµαέµφραγµα, , ηλικίαηλικία >70 >70 

ετώνετών))

BrodieBrodie BR et al. JACC 2006;47:289BR et al. JACC 2006;47:289--9595

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

DOORDOOR--TOTO--BALLOON BALLOON ΚΑΙΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ



ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ, , ΕΝΤΟΠΙΣΗΕΝΤΟΠΙΣΗ

ΧΡΟΝΟΧΡΟΝΟ ΑΠΌΑΠΌ ΤΗΝΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

Pinto DS et al. Circulation2006;114:2019Pinto DS et al. Circulation2006;114:2019--2525



ΗΗ ευεργετικήευεργετική επίδρασηεπίδραση τηςτης πρωτογενούςπρωτογενούς αγγειοπλαστικήςαγγειοπλαστικής αναµένεταιαναµένεται

ιδιαίτεραιδιαίτερα µετάµετά τιςτις 3 3 ώρεςώρες απόαπό τηντην εµφάνισηεµφάνιση τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων όπουόπου ηη

θροµβολυτικήθροµβολυτική αγωγήαγωγή εµφανίζεταιεµφανίζεται λιγότερολιγότερο αποτελεσµατικήαποτελεσµατική..

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΕΝΑΝΤΙ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ



1.1.ΠροφίλΠροφίλ κινδύνουκινδύνου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣΤΗΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

2. 2. ΟΟ χρόνοςχρόνος απόαπό τηντην εµφάνισηεµφάνιση τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων

ωςως τηντην επαναιµάτωσηεπαναιµάτωση

3. 3. ΗΗ σχετιζόµενησχετιζόµενη µεµε τηντην αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική χρονικήχρονική

καθυστέρησηκαθυστέρηση ( ( διαφοράδιαφορά µεταξύµεταξύ doordoor--toto--thrombolysisthrombolysis καικαι

doordoor--toto--PCI).PCI).

4.4. ΗΗ ύπαρξηύπαρξη κατάλληλακατάλληλα εκπαιδευµένουεκπαιδευµένου προσωπικούπροσωπικού (> (> 

75 75 πρωτογενείςπρωτογενείς αγγειοπλαστικέςαγγειοπλαστικές ανάανά έτοςέτος))



ΗΗ θροµβόλυσηθροµβόλυση είναιείναι προτιµότερηπροτιµότερη αναν::

��∆ιάρκεια∆ιάρκεια συµτωµάτωνσυµτωµάτων < 3 < 3 ώρεςώρες καικαι υπάρχειυπάρχει

χρονικήχρονική καθυστέρησηκαθυστέρηση στηνστην εφαρµογήεφαρµογή τηςτης

θροµβόλυσηςθροµβόλυσης( ( δείτεδείτε παρακάτωπαρακάτω).).

��ΗΗ επεµβατικήεπεµβατική αντιµετώπισηαντιµετώπιση όχιόχι διαθέσιµηδιαθέσιµη

∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει διαθέσιµοδιαθέσιµο αιµοδυναµικόαιµοδυναµικό

εργαστήριοεργαστήριο

∆υσκολίες∆υσκολίες στηνστην αγγειακήαγγειακή προσπέλασηπροσπέλαση

ΌχιΌχι εκπαιδευµένοεκπαιδευµένο προσωπικόπροσωπικό(>36(>36

περιπτώσειςπεριπτώσεις ανάανά έτοςέτος))

��ΧρονικήΧρονική ΚαθυστέρησηΚαθυστέρηση

doordoor--toto--ballonballon > 90> 90 λεπτάλεπτά

(door(door--toto--ballonballon))--(door(door--toto--needle) >needle) >60 60 λεπτάλεπτά

ΕίναιΕίναι προτιµότερηπροτιµότερη ηη επεµβατικήεπεµβατική

αντιµετώπισηαντιµετώπιση αναν::

��ΎπαρξηΎπαρξη διαθέσιµουδιαθέσιµου εργαστηρίουεργαστηρίου µεµε καλάκαλά

εκπαιδευµένοεκπαιδευµένο προσωπικόπροσωπικό

doordoor--toto--balloon < 90 balloon < 90 λεπτάλεπτά

((doordoor--toto--baloonbaloon))--(door(door--toto--needle)<60  needle)<60  λεπτάλεπτά

��ΑσθενείςΑσθενείς υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου

ΚαρδιογενήςΚαρδιογενής καταπληξίακαταπληξία

KillipKillip class >3class >3

��ΑντενδείξειςΑντενδείξεις γιαγια χορήγησηχορήγηση θροµβόλυσηςθροµβόλυσης

��∆ιάρκεια∆ιάρκεια συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων < 3 < 3 ώρεςώρες

��ΑµφιβολίεςΑµφιβολίες γιαγια τητη διάγνωσηδιάγνωση..

ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΉΉ

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ



��ΜόνοΜόνο έναένα µικρόµικρό ποσοστόποσοστό ασθενώνασθενών προσέρχονταιπροσέρχονται σεσε νοσοκοµείανοσοκοµεία µεµε

δυνατότηταδυνατότητα νανα παρέχουνπαρέχουν πρωτογενήπρωτογενή αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική σεσε όλουςόλους τουςτους

ασθενείςασθενείς µεµε οξύοξύ έµφραγµαέµφραγµα. . ΓιαΓια τουςτους περισσότερουςπερισσότερους ασθενείςασθενείς υπάρχειυπάρχει ηη

δυνατότηταδυνατότητα άµεσηςάµεσης εφαρµογήςεφαρµογής θροµβολυτικήςθροµβολυτικής αγωγήςαγωγής καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια

ηη πιθανότηταπιθανότητα παραποµπήςπαραποµπής καικαι µεταφοράςµεταφοράς γιαγια πρωτογενήπρωτογενή

αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική..

��ΝοσοκοµείαΝοσοκοµεία µεµε χαµηλόχαµηλό όγκοόγκο πρωτογενούςπρωτογενούς αγγειοπλαστικήςαγγειοπλαστικής δενδεν

εµφανίζουνεµφανίζουν καλύτερακαλύτερα αποτελέσµατααποτελέσµατα σεσε σχέσησχέση µεµε τητη θροµβόλυσηθροµβόλυση. . ΜιαΜια

µελέτηµελέτη έδειξεέδειξε µείωσηµείωση κατάκατά 44% 44% τουτου σχετικούσχετικού κινδύνουκινδύνου νοσοκοµειακήνοσοκοµειακή

θνητότηταςθνητότητας σεσε κέντρακέντρα υψηλούυψηλού όγκουόγκου έναντιέναντι κέντρωνκέντρων χαµηλούχαµηλού όγκουόγκου

πρωτογενούςπρωτογενούς αγγειοπλαστικήςαγγειοπλαστικής..

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ : : ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕΣΕ ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΕΜΠΕΙΡΙΑ

MagidMagid et al. JAMA 2000;284:3131et al. JAMA 2000;284:3131



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

ΟΞΕΟΣΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

STEMI ( STEMI ( <12 <12 ώρεςώρες απόαπό τηντην εµφάνισηεµφάνιση τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων))

>3>3--12 12 ώρεςώρες

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣΧΩΡΙΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΤΙΚΗΣ

< 3 < 3 ώρεςώρες

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ

ΕΠΙΤΥΧΗΣΕΠΙΤΥΧΗΣΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ

RESCUE PCIRESCUE PCI

PCIPCI <24 <24 ώρεςώρες

διαθέσιµηδιαθέσιµη

PCI (PCI (µετάµετά απόαπό θροµβόλυσηθροµβόλυση))

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

PCI PCI < 24 < 24 ώρεςώρες µηµη

διαθέσιµηδιαθέσιµη

PCI PCI καθοδηγούµενηκαθοδηγούµενη

απόαπό ισχαιµίαισχαιµία



ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΗΕΡΩΤΗΣΗ

ΠόσοΠόσο χρόνοχρόνο µετάµετά τηντην εµφάνισηεµφάνιση τωντων

συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων ηη διάνοιξηδιάνοιξη τηςτης υπεύθυνηςυπεύθυνης

αρτηρίαςαρτηρίας εξακολουθείεξακολουθεί νανα προσφέρειπροσφέρει όφελοςόφελος;;



ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ BRAVEBRAVE--22: : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΨΙΜΗΣΟΨΙΜΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΨΙΜΗΣΟΨΙΜΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



BRAVEBRAVE--2: 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 30 ΗΜΕΡΩΝΗΜΕΡΩΝ



ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ ΟΑΤΟΑΤ: : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4 4 ΕΤΩΝΕΤΩΝ

2166 2166 σταθεροίσταθεροί ασθενείςασθενείς µεµε απόφραξηαπόφραξη τηςτης υπεύθυνηςυπεύθυνης γιαγια τοτο έµφραγµαέµφραγµα αρτηρίαςαρτηρίας

33--28 28 µέρεςµέρες µετάµετά τοτο ΟΕΜΟΕΜ ( ( µεµε EF<50% EF<50% ήή εγγύςεγγύς απόφραξηαπόφραξη) ) τυχαιοποιήθηκαντυχαιοποιήθηκαν σεσε

αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική µεµε BMS BMS ήή φαρµακευτικήφαρµακευτική αγωγήαγωγή..



ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ OAT: OAT: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣΣΤΗΘΑΓΧΗΣ

HOCHMAN et al. NEJM;355:2395HOCHMAN et al. NEJM;355:2395--407407



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΨΙΜΗΣΟΨΙΜΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



ΠοιάΠοιά είναιείναι ηη ιδανικότεροςιδανικότερος τρόποςτρόπος διάνοιξηςδιάνοιξης τουτου

αγγείουαγγείου: : απλήαπλή αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική, , συµβατικάσυµβατικά ήή

επικαλυµµέναεπικαλυµµένα stent, stent, καικαι ποιοςποιος είναιείναι οο ρόλοςρόλος τωντων

αναστολέωναναστολέων GPIIb/IIIaGPIIb/IIIa;;

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΛΗΣΑΠΛΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

STENTSTENT



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENTSTENT ΣΕΣΕ

ΟΕΜΟΕΜ



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENTSTENT



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENT STENT ΣΕΣΕ

ΟΕΜΟΕΜ



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ

STENT STENT ΣΕΣΕ ΟΕΜΟΕΜ



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ

STENT STENT ΣΣE OEME OEM



ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENT STENT 

ΣΕΣΕ ΟΕΜΟΕΜ



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ GP GP IIb/IIIaIIb/IIIa ΣΤΗΝΣΤΗΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΥπάρχουνΥπάρχουν επαρκήεπαρκή δεδοµέναδεδοµένα πουπου νανα υποστηρίζουνυποστηρίζουν τητη χρησιµοποίησηχρησιµοποίηση τωντων

αναστολέωναναστολέων GP GP IIb/IIIaIIb/IIIa κατάκατά τηντην πρωτογενηπρωτογενη αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική..

ΠιθανάΠιθανά οφέληοφέλη::

1.1.ΣταθεροποίησηΣταθεροποίηση τωντων ασθενώνασθενών πρινπριν καικαι µετάµετά τηντην πρωτογενήπρωτογενή αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική

2. 2. ΑυξάνουνΑυξάνουν τηντην πιθανότηταπιθανότητα πρώιµηςπρώιµης επαναιµάτωσηςεπαναιµάτωσης

3. 3. ΑύξησηΑύξηση τουτου ποσοστούποσοστού διασωθέντοςδιασωθέντος µυοκαρδίουµυοκαρδίου καικαι βελτίωσηβελτίωση τηςτης λειτουργικότηταςλειτουργικότητας

4. 4. ΕλάττωσηΕλάττωση τηςτης πιθανότηταςπιθανότητας επιπλοκώνεπιπλοκών ((µεµε τηντην ελάττωσηελάττωση τουτου φορτίουφορτίου θρόµβουθρόµβου))

5. 5. ΕλάττωσηΕλάττωση τηςτης πιθανότηταςπιθανότητας επαναπόφραξηςεπαναπόφραξης

6. 6. ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης µικροαγγειακήςµικροαγγειακής δυσλειτουργίαςδυσλειτουργίας

7. 7. ΑύξησηΑύξηση τηςτης επιβίωσηςεπιβίωσης



ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΜΕΛΕΤΗΣ CADILLACCADILLAC



ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ CADILLAC: CADILLAC: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΩΝΜΕΙΖΟΝΩΝ

ΚΑΡ∆ΙΑΚΩΝΚΑΡ∆ΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ



ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ CADILLAC: CADILLAC: ΥΠΟΞΕΙΑΥΠΟΞΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ



ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ CADILLAC: CADILLAC: ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ



ΕίναιΕίναι προτιµότεροπροτιµότερο ηη χρησιµοποίησηχρησιµοποίηση τωντων αναστολέωναναστολέων GP GP IIb/IIIaIIb/IIIa νανα

γίνεταιγίνεται όσοόσο τοτο δυνατόνδυνατόν νωρίτερανωρίτερα..

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ IIb/IIIaIIb/IIIa ΣΤΗΝΣΤΗΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΗΗ πρώιµηπρώιµη χορήγησηχορήγηση αναστολέωναναστολέων GP GP IIb/IIIaIIb/IIIa µπορείµπορεί νανα είναιείναι πιοπιο αποτελεσµατικήαποτελεσµατική: : 

1. 1. ΑσθενείςΑσθενείς υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου

2. 2. ΣεΣε ασθενείςασθενείς µεµε πρώιµηπρώιµη εµφάνισηεµφάνιση

3. 3. ΌτανΌταν οο χρόνοςχρόνος γιαγια τηντην πρωτογενήπρωτογενή αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική είναιείναι µεγάλοςµεγάλος

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ GP GP IIb/IIIaIIb/IIIa ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΜΕΛΕΤΕΣΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΙΗΣΗΧΡΗΣΙΜΟΠΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ GP GP 

IIb/IIIaIIb/IIIa ΣΤΟΣΤΟ ΟΕΜΟΕΜ



ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ REACT: REACT: REREscuescue AAngioplasty ngioplasty vsvs CConervativeonervative

treatment or repeat treatment or repeat TThrombolysishrombolysis

ΘάνατοςΘάνατος, , επανέµφραγµαεπανέµφραγµα, , αγγειακάαγγειακά εγκεφαλικάεγκεφαλικά ήή σοβαρήσοβαρή

καρδιακήκαρδιακή ανεπάρκειαανεπάρκεια-- ΑποτελέσµαταΑποτελέσµατα 30 30 ηµερώνηµερών

ΟΜΑ∆ΑΟΜΑ∆Α ΑΑ n=142n=142

ΕπανάληψηΕπανάληψη

ΘροµβόλυσηςΘροµβόλυσης

ΟΜΑ∆ΑΟΜΑ∆Α ΒΒ nn=141=141

ΣυντηρητικήΣυντηρητική αγωγήαγωγή

ΟΜΑ∆ΑΟΜΑ∆Α ΓΓ =144=144

ΑγγειοπλαστικήΑγγειοπλαστική

διάσωσηςδιάσωσης

n=32 n=32 

(22.5%)(22.5%)

n=35n=35

(24.8%) (24.8%) 

n=16n=16

(11.1%)(11.1%)

A A vsvs ΓΓ ,,p=0.006p=0.006

B B vsvs ΓΓ, , p=0.002p=0.002

ΣυνολικάΣυνολικά 427 427 ασθενείςασθενείς στουςστους οποίουςοποίους δενδεν ήτανήταν

επιτυχήςεπιτυχής ηη θροβόλυσηθροβόλυση τυχαιοποιήθηκαντυχαιοποιήθηκαν σεσε τρείςτρείς

οµάδεςοµάδες



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ((RESCUE PCI)RESCUE PCI)

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ∆ΙΑΣΩΣΗΣ: : 

1.1. ΣοβαρήΣοβαρή καρδιακήκαρδιακή ανεπάρκειαανεπάρκεια--πνευµονικόπνευµονικό οίδηµαοίδηµα

2.2. ΑσθενείςΑσθενείς µεµε καρδιογενήκαρδιογενή καταπληξίακαταπληξία

3.3. ΑσθενείςΑσθενείς µεµε ηλεκτρικήηλεκτρική αστάθειααστάθεια



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ((RESCUE PCI)RESCUE PCI)

ΤαΤα οφέληοφέλη τηςτης αγγειοπλαστικήςαγγειοπλαστικής διάσωσηςδιάσωσης είναιείναι µεγαλύτεραµεγαλύτερα όσοόσο συντοµότερασυντοµότερα

εφαρµόζεταιεφαρµόζεται..



ΕίναιΕίναι απαραίτητηαπαραίτητη ηη χρησιµοποίησηχρησιµοποίηση

συσκευώνσυσκευών αναρρόφησηςαναρρόφησης θρόµβουθρόµβου κατάκατά

τηντην πρωτογενήπρωτογενή αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική;;

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΑκόµαΑκόµα καικαι αναν ηη πρωτογενήςπρωτογενής αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική επιτυγχάνειεπιτυγχάνει πολύπολύ υψηλόυψηλό

ποσοστόποσοστό ΤΙΜΙΤΙΜΙ 3 3 ροήςροής , , πραγµατικήπραγµατική µυοκαρδιακήµυοκαρδιακή επαναιµάτωσηεπαναιµάτωση συµβαίνεισυµβαίνει

στοστο 5050--70% 70% τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων

ΜεγάλοΜεγάλο φορτίοφορτίο θρόµβουθρόµβου αποτελείαποτελεί ανεξάρτητοανεξάρτητο παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ



ΠεριφερικήΠεριφερική εµβολήεµβολή συµβαίνεισυµβαίνει σεσε ποσοστόποσοστό 1010--25% 25% κατάκατά τηντην πρωτογενήπρωτογενή

αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική µεµε αποτέλεσµααποτέλεσµα µικρότερηµικρότερη βελτίωσηβελτίωση τηςτης λειτουργικότηταςλειτουργικότητας τηςτης

((ΑΡΑΡ) ) κοιλίαςκοιλίας καικαι µεγαλύτερηµεγαλύτερη συχνότητασυχνότητα επιπλοκώνεπιπλοκών..

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ--ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣΕΜΒΟΛΗΣ

ΤρόποιΤρόποι αποφυγήςαποφυγής περιφερικήςπεριφερικής εµβολήςεµβολής::

1.1.ΧορήγησηΧορήγηση αναστολέωναναστολέων ΙΙΙΙb/IIIab/IIIa

2.Direct stenting2.Direct stenting

3.3.ΜηχανικέςΜηχανικές συσκευέςσυσκευές..



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ--ΜΗΧΑΝΙΚΕΣΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣΣΥΣΚΕΥΕΣ



ΗΗ χρησιµοποίησηχρησιµοποίηση µηχανικώνµηχανικών συσκευώνσυσκευών συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό µικρότερηµικρότερη

συχνότητασυχνότητα περιφερικήςπεριφερικής εµβολήςεµβολής καικαι βελτίωσηβελτίωση στηνστην µυοκαρδιακήµυοκαρδιακή

αιµάτωσηαιµάτωση χωρίςχωρίς όµωςόµως σηµαντικήσηµαντική βελτίωσηβελτίωση στηνστην θνητότηταθνητότητα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ--ΜΗΧΑΝΙΚΕΣΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣΣΥΣΚΕΥΕΣ



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ



ΜέχριΜέχρι νανα έχουµεέχουµε αποτελέσµατααποτελέσµατα µεγαλύτερωνµεγαλύτερων τυχαιοποιηµένωντυχαιοποιηµένων µελετώνµελετών

οιοι συσκευέςσυσκευές αναρρόφησηςαναρρόφησης θρόµβουθρόµβου θαθα πρέπειπρέπει νανα χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται σεσε

ασθενείςασθενείς υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου γιαγια περιφερικήπεριφερική εµβολήεµβολή::

1.1.ΜεγάλοΜεγάλο φορτίοφορτίο θρόµβουθρόµβου ((ορατόςορατός θρόµβοςθρόµβος))

2.2.ΤΙΜΙΤΙΜΙ 00--1 1 ροήροή µετάµετά τηντην είσοδοείσοδο τουτου οδηγούοδηγού σύρµατοςσύρµατος..

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ



��ΑρκετάΑρκετά φάρµακαφάρµακα έχουνέχουν προταθείπροταθεί γιαγια νανα προφυλάξουνπροφυλάξουν έναντιέναντι τηςτης

ισχαιµικήςισχαιµικής βλάβηςβλάβης καικαι τηςτης βλάβηςβλάβης επαναιµάτωσηςεπαναιµάτωσης καικαι νανα βελτιώσουνβελτιώσουν τηντην

κλινικήκλινική έκβασηέκβαση. . 

��ΠροςΠρος τοτο παρόνπαρόν δενδεν υπάρχουνυπάρχουν αρκετάαρκετά δεδοµέναδεδοµένα πουπου νανα υποστηρίζουνυποστηρίζουν

τηντην χρησιµοποίησηχρησιµοποίηση ωςως ρουτίναρουτίνα φαρµάκωνφαρµάκων γιαγια πρόληψηπρόληψη τηςτης ισχαιµικήςισχαιµικής

βλάβηςβλάβης καικαι τηςτης βλάβηςβλάβης επαναιµάτωσηςεπαναιµάτωσης καικαι τουτου φαινοµένουφαινοµένου nono--reflow.reflow.

��ΩστόσοΩστόσο σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις µεµε ΤΙΜΙΤΙΜΙ 2 2 ροήροή µετάµετά απόαπό τηντην πρωτογενήπρωτογενή

αγγειοπλαστικήαγγειοπλαστική µπορείµπορεί νανα δοκιµασθούνδοκιµασθούν ((ενδοστεφανιαίαενδοστεφανιαία χορήγησηχορήγηση

αδενοσίνηςαδενοσίνης, , βεραπαµίληςβεραπαµίλης ήή νιτροπρωσσικούνιτροπρωσσικού)  )  µεµε στόχοστόχο τητη βελτίωσηβελτίωση

τηςτης ροήςροής ηη οποίαοποία είναιείναι πολύπολύ βασικόςβασικός παράγονταςπαράγοντας γιαγια τηντην καλήκαλή έκβασηέκβαση..

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

ΘΡΟΜΒΟΥΘΡΟΜΒΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ασθενής ηλικίας 65 ετών προσήλθε αιτιώµενος οπισθοστερνική

δυσφορία από 45 λεπτά περίπου. Στο ΗΚΓ εισόδου υπήρχαν

ανασπάσεις του ST στο κάτω τοίχωµα. 

Ο ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια χορήγηση αναστολέων GP IIb/IIIa και

µεταφέρθηκε στο αιµοδυναµικό εργαστήριο για διενέργεια

στεφανιογραφίας µε προοπτική πρωτογενούς αγγειοπλαστικής. 

Χρόνος από την εµφάνιση συµπτωµάτων 45 λεπτά



Αριστερή στεφανιαία αρτηρία εκτατικό

αγγείο διάχυτα αθηρωµατικό χωρίς

παρουσία κριτικής στένωσης.

∆εξιά στεφανιαία αρτηρία εκτατικό αγγείο µε

πλήρη απόφραξη στη µεσότητα της και

εκτεταµάνη παρουσία θρόµβου.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ



∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγός καθετήρας ART 4.0 SH

Οδηγά σύρµατα: Runthrough, BMW

Λόγω της εκτεταµένης παρουσίας

θρόµβου (ΤΙΜΙ 0 ροή µετά την

είσοδο των οδηγών συρµάτων) 

χρησιµοποιήθηκε συσκευή

αναρρόφησης θρόµβου EXPORT 

CATHETER χωρίς βελτίωση της

αγγειογραφικής εικόνας.



Συσκευή αναρρόφησης θρόµβου

ANGIOGET

∆ιάνοιξη του αγγείου µε σηµαντική

µείωση του φορτίου θρόµβου και

αποκατάσταση ΤΙΜΙ 3 ροής

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛAΣΤΙΚΗ: ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ANGIOGET



DRIVER stent 4.5X24 

mm

DRIVER stent 

4.5X18 mm
Αποτέλεσµα µετά την

τοποθέτηση των stents 

(DIRECT STENTING)

Ακολούθησε µεταδιάταση εντός των stents µε µπαλόνι Quantum 5.0X8 mm 

στις 24 ATM.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT



Door-to-Balloon : 30 λεπτά

Χρονική καθυστέρηση από την αγγειοπλαστική: 15 λεπτά

ΤΙΜΙ 3 ροή και myocardial blush grade 3

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ


