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Έ νας άνδρας 64 ετών παρουσι-
άστηκε με οξύ έμφραγμα μυο-
καρδίου χωρίς ανάσπαση του 

ST διαστήματος. Η στεφανιογραφία έδει-
ξε απόφραξη του εγγύς τμήματος της πε-
ρισπωμένης αρτηρίας (Εικόνα 1A). Με-
τά από μηχανική θρομβεκτομή αποκα-
ταστάθηκε TIMI 2 ροή. Εγγύς υπέρυθρη 
φασματοσκοπία σε συνδυασμό με ενδο-
στεφανιαίο υπερηχογράφημα αποκάλυ-
ψε πλάκα μεγάλης περιεκτικότητας σε 
λιπώδη πυρήνα στη θέση της απόφραξης 
(εντοπιζόμενη 14 mm από το διχασμό του 
στελέχους) (Εικόνα 1Β) και τομογραφία 
οπτικής συνοχής αποκάλυψε ρήξη πλάκας 
με υπερκείμενο θρόμβο (Εικόνα 1Γ). Με-
τά από εμφύτευση στεντ αποκαταστάθη-
κε ροή ΤΙΜΙ 3 (Εικόνα 1Δ). Eγγύς υπέ-
ρυθρη φασματοσκοπία αποκάλυψε λύση 
του λιπώδους πυρήνα της πλάκας (Εικόνα 
1Ε), και η τομογραφία οπτικής συνοχής 
έδειξε καλά εκπτυγμένο στέντ με σχημα-
τισμό θρόμβου στο εσωτερικό του (Εικό-
να 1ΣΤ), που βελτιώθηκε μετά από εν-
δοστεφανιαία χορήγηση επτιφαμπατίδης 
και επιπρόσθετη μηχανική θρομβεκτο-
μή. Το περιστατικό αυτό επιδυκνύει οτι 
η ταυτόχρονη χρήση πολλών απεικονιστι-

κών μεθόδων μπορεί να παρέξει λεπτομε-
ρείς πληροφορίες σχετικά με την παθογέ-
νεση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων 
και υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προ-
σπάθειες για την κλινική επιβεβαίωση της 
εγκυρότητας των νέων αυτών απεικονι-
στικών μεθόδων.1-4
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Εικόνα 1. Απόφραξη του εγγύς τμήματος της περισπωμένης αρτηρίας (Εικόνα A), σε έδαφος αθηροσκληρωτικής πλάκας με μεγάλο λι-
πώδη πυρήνα, όπως απεικονίζεται με εγγύς υπέρυθρη φασματοσκοπία (Εικόνα B) και ρήξη πλάκας, όπως απεικονίζεται με τομογραφία 
οπτικής συνοχής (Εικόνα Γ). Μετά την τοποθέτηση stent, αποκαταστάθηκε η ροή στην περισπώμενη αρτηρία (Εικόνα Δ), μειώθηκε ο 
λιπώδης πυρήνας (Εικόνα E) και σχηματίστηκε θρόμβος μέσα στο stent (Εικόνα ΣΤ).

Α Δ

Ε

ΣΤ

Β

Γ


