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ΓΕΝΙΚΑ

Η οπτική συνεκτική τομογραφία [optical coherence tomography, (OCT)] είναι μία
νεότερη απεικονιστική μέθοδος ανάλογη των υπερήχων, η οποία χρησιμοποιεί την
υπέρυθρη ακτινοβολία (near-infrared light) αντί τον ήχο έχοντας όμως πολύ
μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα, δεκαπλάσια αυτής των υπερήχων1.

Υπάρχουν δύο βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα για να πάρουμε
εικόνες OCT: η βασιζόμενη στο χρόνο (time domain ) και η βασιζόμενη στη
συχνότητα (frequency domain)2. Η τελευταία (frequency domain) αποτελεί τη δεύτερη
γενιά συστημάτων OCT που έχουν βελτιωμένη σχέση σήματος/θόρυβο επιτρέποντας
την αύξηση της ταχύτητας απεικόνισης ενώ προσφέρουν ίδιας ή καλύτερης ποιότητας
εικόνες συγκριτικά με το προηγούμενο σύστημα. Επιπλέον χρησιμοποιούν καθετήρα
τύπου monorail όπως το ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS) κάνοντας τη νέα
μέθοδο απλή και εύχρηστη για την καθημέρα πράξη στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.

Α. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Tο τοίχωμα των φυσιολογικών στεφανιαίων αρτηριών απεικονίζεται με τρεις στοιβάδες
στις εικόνες της OCT3, μία σκοτεινή στοιβάδα που αντιστοιχεί στο μέσο χιτώνα και δύο
φωτεινές εκατέρωθεν αυτής που αντιστοιχούν στην έσω και έξω ελαστική μεμβράνη
(Εικόνα 1).

ΕΙΚΟΝΑ 1.Οπτική συνεκτική τομογραφία που δείχνει την απεικόνιση σε τρεις στοιβάδες του φυσιολογικού
αγγειακού τοιχώματος, με το μέσο χιτώνα (κόκκινο βέλος) να παρουσιάζεται σαν ζώνη χαμηλού σήματος που
περιλαμβάνεται μεταξύ έσω και έξω ελαστικής μεμβράνης (κίτρινα βέλη).

Β. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
Η μορφολογία και τα συστατικά της αθηρωματικής πλάκας απεικονίζονται ως εξής με την
OCT4 :
1) Ασβέστιο μέσα στις αθηρωματικές πλάκες ανιχνεύεται από την παρουσία περιοχής με ασθενές
σήμα (σκοτεινή περιοχή) ανομοιογενής αλλά με σαφή όρια .
2)

Ινώδης ιστός απεικονίζεται ως φωτεινή ομοιογενής περιοχή .

3) Λιπώδης πυρήνας απεικονίζεται ως σκοτεινή ομοιογενής περιοχή με ασαφή όρια που καλύπτεται
από λεπτή φωτεινή στιβάδα η οποία αντιστοιχεί στην ινώδη κάψα .
4)

Ρήξη αθηρωματικής πλάκας ανιχνεύεται ως λύση της συνέχειας της ινώδους κάψας με
δημιουργία κοιλότητας και παρουσία κρημνών εντός του αυλού του αγγείου (Εικόνα 2).

5)

Θρόμβος απεικονίζεται ως μάζα που προβάλλει μέσα στον αυλό του αγγείου. Διακρίνεται ο
ερυθρός από τον λευκό θρόμβο καθώς ο ερυθρός θρόμβος δημιουργεί οπτική <σκιά>.

ΕΙΚΟΝΑ 2.Παράδειγμα ρήξης αθηρωματικής πλάκας που απεικονίζεται ως λύση της συνέχειας της ινώδους κάψας με δημιουγία

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
Η OCT χάρις στην υψηλή διακριτική της ικανότητα μπορεί να
ανιχνεύσει λεπτομερώς την ανατομική σχέση της
ενδοστεφανιαίας προθέσεως και του αγγειακού τοιχώματος5.
Έτσι μας προσφέρει πολλές πληροφορίες σχετικά με το βαθμό
του αγγειακού τραύματος μετά την εμφύτευση της
ενδοστεφανιαίας προθέσεως καθώς και το βαθμό έκπτυξης
αυτής, την επαφή της με το τοίχωμα του αγγείου, διαχωρισμούς
και προβολή ιστού μέσα στην πρόθεση κα6.

ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΥ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ;

A.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ (PCI).

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί 6 μεγάλες μελέτες7-12 που αφορούν τη χρήση της OCT για την
καθοδήγηση της PCI (Πίνακας 1).

Από αυτές συμπεραίνεται ότι η OCT μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ισοδύναμη του
ενδοστεφανιαίου υπερήχου (IVUS) για να καθοδηγήσει την PCI των στεφανιαίων αγγείων. Προσφέρει ακριβείς
πληροφορίες για το μέγεθος του αγγείου και το μήκος της βλάβης άρα βοηθά στη σωστή επιλογή του μεγέθους της
ενδοστεφανιαίας προθέσεως, καταδεικνύει τη σωστή θέση τοποθέτησης αυτής, το βαθμό έκπτυξής της καθώς και
τυχόν επιπλοκές μετά την εναπόθεσή της όπως διαχωρισμούς, προβολή ιστού κά.Εντούτοις δεν υπάρχουν ακόμη
επαρκή δεδομένα να αποδεικνύουν εάν η καθοδήγηση της PCI με OCT είναι ανώτερη της καθοδήγησης με
στεφανιογραφία όσον αφορά την κλινική έκβαση των ασθενών.

Β. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Υπάρχουν πολλές μικρές μελέτες στη βιβλιογραφία που περιγράφουν με τη βοήθεια της OCT
ευρήματα που σχετίζονται με πιθανούς μηχανισμούς αποτυχίας των ενδοστεφανιαίων προθέσεων,
είτε απλών μεταλλικών (BMS), είτε επικαλυμένων με φαρμακευτική ουσία (DES) είτε
βιοαποροφήσιμων (BRS). Όλα αυτά τα ευρήματα συνοψίζονται ουσιαστικά σε μία μεγάλη
πολυκεντρική μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, τη μελέτη PRESTIGE13. Στη μελέτη αυτή
διαπιστώθηκε ότι οι ακάλυπτες δοκίδες και η ατελής έκπτυξη της ενδοπρόθεσης ήταν τα συχνότερα
ευρήματα στην οξεία/υποξεία θρόμβωση των ενδοπροθέσεων ενώ στην όψιμη/πολύ όψιμη
θρόμβωση συχνότερα ευρήματα αποτελούσαν η νεοαθηρωμάτωση και οι ακάλυπτες δοκίδες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η OCT έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 15 χρόνια στην καρδιολογία τόσο για ερευνητικούς όσο και
για κλινικούς σκοπούς. Χάρις στην εξαιρετικά υψηλή διακριτική της ικανότητα έχει συμβάλει στην
κατανόηση in vivo της παθοφυσιολογίας της στεφανιαίας νόσου καθώς και της αντίδρασης του
αγγειακού τοιχώματος στις ενδοστεφανιαίες προθέσεις. Ωστόσο παραμένει μια νέα μέθοδος και
χρειάζονται ακόμα μεγάλες μελέτες για την τεκμηρίωση, και ταξινόμηση των ευρημάτων της αλλά
και για να δειχθεί η συμβολή της στη βελτίωση της κλινικής έκβασης των ασθενών.
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