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diagnostika
stabiilse koronaarhaiguse korral
Märt Elmet
TÜK südamekliinik

ERÜ ja EKS ühiskoosolek “ Piltdiagnostika kardioloogias “
30 november 2012, Tallinn Swissotel

Pärgarteri stenoosi angiograafiline
hindamine
D1
D2

• D1 on stenoosile lähim normaalse arteri
diameeter
• D2 on stenoosi väikseim diameeter
• Stenoosi raskusena kirjeldatakse D2/D1 x 100 %
NEJM 1812

Pärgarteri perfusioonirõhu vähenemine
sõltuvalt stenoosi raskusastmest

Koronaarvereringe füsioloogia
voolureserv

J Am Coll Cardiol 1:31, 1983
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Morfoloogia hindamine ei piisav koronaarstenoosi
funktsionaalse olulisuse hindamiseks

Pärgarteri stenoosi raskusastme
hindamine diameetri ahenemise järgi

1. Morfoloogia võib olla kompleksne, mis teeb
hemodünaamika modelleerimise keerukaks
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2. Kollateraalide olemasolu suurendab või
langetab stenoosi funktsionaalset olulisust
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Stenoosi raskusaste
3. Perifeerse mikrotsirkulatsiooni omadused
võivad olla erinevad

Koronaarstenoosi morfoloogia hindamine

Koronaarstenoosi morfoloogia hindamine

Quantitative Coronary Angiography (QCA)

Intravascular ultrasound (IVUS)

Koronaarstenoosi morfoloogia hindamine

Koronaarstenoosi morfoloogia hindamine

Intravascular ultrasound (IVUS)

Optical coherence tomography (OCT)
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Oklulostenootiline refleks

COURAGE uuring

• Stabiilne stenokardia

COURAGE uuringu järeldus:

• Vähemalt 1 stenoos >70% koos EKG muutusega
või

Stabiilse stenokardia korral teostatav koronaarangioplastika ei
paranda patsiendi prognoosi võrreldes optimaalse

• >80% stenoos ilma EKG muutuseta

medikamentoosse raviga

• Angioplastika tehti >50% stenoosidel

N Engl J Med 2007;356:1503-16.

N Engl J Med 2007;356:1503-16.

FFR (fractional flow reserve)
fraktsionaalne voolureserv
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FFR (fractional flow reserve)
fraktsionaalne voolureserv

FFR uuringu valideerimine
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FAME uuring

• Stabiilne koronaarhaigus
• Angioplastika teostamine anatoomiliste või
funktsionaalsete kriteeriumite alusel
• Raviti kõik ≥ 80% stenoosid
versus

• Raviti kõik stenoosid, mille FFR ≤ 0,80

N Engl J Med 2009;360:213-24
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JACC Vol. 55, No. 25, 2010

FAME uuring

N Engl J Med 2009;360:213-24

FAME uuring

FAME uuring

stenoosi angiograafiline versus funktsioonaalne raskusaste

kulu-tulususe analüüs

47%

39%

15%

JACC Vol. 55, No. 25, 2010

FAME uuring
järeldused

Circulation. 2010;122:2545-2550

FAME 2 uuring

1. Ei esine head korrelatsiooni stenoosi anatoomilise ja
funktsionaalse raskusastme vahel. Seda nii 50-70% kui ka 7190% stenooside grupis
2. Patsiendi prognoosi parandab funktsionaalselt oluliste stenooside
revaskulariseerimine, seda eriti müokardiinfarkti ja korduva
revaskulariseerimise vähenemise tõttu

• Stabiilne koronaarhaigus

3. Funktsionaalselt ebaolulise stenoosi angioplastika halvendab
prognoosi

• Angioplastika versus medikamentoosne ravi

• Funktsionaalselt oluline stenoos (FFR ≤ 0,80)

4. Täiendav rahakulu stenoosi funktsionaalse olulisuse hindamiseks
(FFR) on kulu-tulus ning tagab kokkuvõttes väiksema ravi
maksumuse
N Engl J Med 2012;367:991-1001
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FAME 2 uuring

FAME 2 uuring

järeldused
1. Funktsionaalselt olulise stenoosi (FFR ≤ 0,80) korral parandab
revaskulariseerimine patsiendi prognoosi võrreldes
medikamentoosse raviga
2. Peamiseks prognoosi paranemise teguriks oli erakorralise
revaskulariseerimise vajaduse vähenemine
3. Funktsionaalselt ebaolulise stenoosi korral on medikamnetoosne
ravi piisav ning revaskulariseerimise mitteteostamine ei halvenda
prognoosi

N Engl J Med 2012;367:991-1001

N Engl J Med 2012;367:991-1001

Kokkuvõte
Koronaarhaigus: morfoloogiline vs funktsionaalne diagnostika

1. Koronaarstenoosi morfoloogia hindamine võib olla keerukas
2. Stenoosi morfoloogia ei pruugi olla heas korrelatsioonis stenoosi
funktsionaalse tähtsusega
3. Patsiendi prognoosi parandab vaid funktsionaalselt olulise
stenoosi revaskulariseerimine
4. Funktsionaalselt ebaolulise stenoosi angioplastika suurendab
tüsistuste riski ja mõjutab koronaarhaiguse kulgu negatiivselt
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