
12 İnovasyon | Ekim 2015 | www.siemens.com.tr/inovasyon

Kardiyoloji Özel Sayısı

Kissing balloon ile bifürkasyon 
stentlemesinde stent 
deformasyonu
CLEARstent ile desteklenen in vivo demonstrasyon
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Hastanın hikayesi 
Tipik göğüs ağrısı ve 0,76 fraksiyonel 
akış rezerviyle sol ön inen koroner 
arter stenozu bulunan 78 yaşında 
kadın hasta.

Tedavi
Midseksiyon sol ön inen koroner 
arteri tedavi etmek için bir 
biorezorbabl skafold (Absorbe 2.5/18 
mm, Abbott Vasküler, Abbott Park, 
Illinois) kullanıldı. Sol ön inen/1. 
diyagonal dalın yüksek derece 
bifürkasyon lezyonu kaldı (Medina 
0/1/0). Bu lezyon, diyagonal dalın 
yeniden sarılması ve balon 
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anjiyoplastisi ve kissing balloon 
şişirmenin takip ettiği sol ön inen 
koroner arterde  yerleştirilen ilaç 
kaplı bir stentle tedavi edildi (Xience 
Prime 3.0/15 mm, Abbott Vasküler). 
Şekil 1-8, prosedürün çeşitli 
adımlarını ve stent yapısında 
gerçekleşen değişiklikleri gösteriyor.

Yorumlar
Bifürkasyon lezyonlarında uygulama 
için çeşitli teknikler geliştirildi. Genel 
olarak  tek bir stentli yaklaşım tercih 
ediliyor ancak yan dalın balon 
dilatasyonu da “son kissing balloon 
dilatasyonu” ile eksik olarak çözülen 
ana dal stentinin deformasyonuna 

neden olabiliyor [1,2]. Stent 
genişlemesinin ve deformasyonunun 
floroskopi ile in vivo 
görüntülenmesi, modern ince 
destekli stentlerin yetersiz  X-ray 
geçirgenliği de  düşünüldüğünde 
zorlu oluyor. Sine floroskopide 
koroner stentlerin iyileştirilmiş 
görselleştirmesine izin veren yazılım 
araçları artık mevcut. Bunlar, 
birbirini takip eden sine floroskopik 
kareleri ortalayarak kontrast-gürültü  
oranını (ve böylece çözünürlüğü) 
iyileştiriyor. Hareketi ortadan 
kaldırmak için referans noktaları 
olarak balon göstergeleri 
kullanılıyor. Sağda gösterilen 
görüntüler, CLEARstent yazılımına 
sahip bir Artis zee sistemi 
kullanılarak elde edilmiştir.
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2 Ana dala yerleştirilen 
stent

Sol ön inen koroner artere 
yerleştirilen ilaç kaplı stentin 
(Xience Prime 3.0/15 mm, 
Abbott Vasküler) CLEARstent 
görüntüsü. Yan dal tel 
hapsolmuş. İlaç kaplı stente 
(ok) distal olarak yerleştirilen 
biorezorbabl skafoldun iki 
göstergesine  (Absorb 2.5/18 
mm, Abbott Vasküler) dikkat 
edin.

4 Yan dala 
konumlandırılmış balon

Bir balon (uyumlu, 2.5/15 
mm) yan dala sokuldu ve 10 
atm’de şişirilecek.

6 Kissing balloon şişirme 
için balon yerleştirme (hem 
ana dalda hem de yan dalda 
2.5/15 mm uyumlu 
olmayan balonlar). Bu, 
orijinal bir sine floroskopik 
görüntüdür.

8 Son kontrastlı anjiyogram

Son kontrastlı anjiyogram, 
başarılı perkütanöz koroner 
girişimi  ve ana ve yan 
dallarda rezidüel stenozun 
olmadığını gösteriyor.

1 Bifürkasyon stenozu 
gösteren koroner 
anjiyogram

Sol ön inen koroner arter/1. 
Diyagonal dalın bifürkasyon 
stenozu (ok) (Medina 
0/1/0). Sol ön inen koroner 
arterdeki fraksiyonel akış 
rezervi 0,76 olarak ölçüldü.

3 Yan dalın yeniden 
sarılması

Yan dal yeniden sarıldı. Yan 
dal telinin geçişinin Şekil 
2’ye kıyasla daha da distal 
olduğuna dikkat edin (ok).

5 Yan dal anjiyoplastisinin 
ardından bir stent 
deformasyonu

Yan dal balon şişirmesinin 
ardından, stent destekleri 
yan dala doğru açılıyor 
ancak ana dal stent, stent 
desteklerinin bifürkasyona 
distal olarak içeri 
yerleştirmesiyle tipik 
deformasyonu gösteriyor 
(oklar).

7 Kissing balloon 
anjiyoplastisini takip eden 
stent yapılandırması 

Kissing balloon şişirmeyi 
takip eden CLEARstent 
görüntüsü. Yan dal 
destekleri açık kalıyor, 
bifürkasyona distal olan ana 
dal desteklerinin 
deformasyonu düzeltildi. 
Son derece yakın stent 
desteklerinin hafifçe içeri 
doğru bir yer değiştirmesi 
gerçekleşti (oklar).


