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Achtergrond

• PCI van non-ischemische stenosen heeft geen voordeel boven

medicamenteuze therapie

• PCI van ischemie-gerelateerde stenosen verbetert zowel

symptomen als prognose

• In meervatslijden is het moeilijk om uit de meerdere stenosen

diegene te selecteren die verantwoordelijk zijn voor ischemie:

Non-invasieve tests zijn vaak onbetrouwbaar, en

coronairangiografie leidt vaak tot zowel onder- als

overschatting van de functionele ernst van een stenose



Achtergrond (2)

• Fractionele Flow Reserve 

• Stenose-specifieke index voor functionele ernst van een

vernauwing

• De ratio van maximale bloedstroom in een vernauwde coronair

arterie en maximale bloedstroom in dezelfde coronair arterie als

deze volledig normaal zou zijn



Achtergrond (3)

• Fractional Flow Reserve (FFR), is de meest nauwkeurige en

selectieve index om te onderzoeken of een bepaalde stenose

ischemie kan veroorzaken

• FFR kan eenvoudig ad hoc in het cathlab gemeten worden voor

aanvang van PCI

Dus:

FFR-geleide PCI in patiënten met meervatslijden zou de prognose

kunnen verbeteren door middel van een betere selectie van

stenosen geschikt voor PCI en door het voorkomen van plaatsen

van onnodige stents



Design

• Gerandomiseerde multicenter studie in 1.005 patiënten gepland

voor PCI (DES) in verband met meervatslijden in 20 centra

wereldwijd

• Onafhankelijk core-lab

• Onafhankelijke data analyse

• Geblindeerde clinical event committee

• Meervatslijden gedefinieerd als:

Stenosen van ≥50% in tenminste 2 van de 3 grote

coronair arteriën



Deelnemende centra



Patiëntenpopulatie

• De FAME study is opgezet om daily practice te reflecteren in 

patiënten gepland voor PCI in verband met meervatslijden

• Inclusiecriteria

• ALLE patiënten met meervatslijden

• Tenminste 2 stenoses ≥50%  in 2 of 3 grote coronair arteriën, geschikt

voor PCI

• Exclusiecriteria

• Hoofdstamstenose of CABG in de voorgeschiedenis

• Acuut STEMI

• Extreem tortueuze of gecalcificeerde coronair arteriën



Flow chart

53% van alle

geschikte

patiënten is 

geïncludeerd



Eindpunten

• Primaire eindpunt

Gecombineerd eindpunt van dood, acuut

myocardinfarct, of hernieuwde revascularisatie (MACE) 

binnen 1 jaar

• Secundaire eindpunten

• MACE en individuele componenten in 1, 2, en 5 jaar

• Functionele klasse

• Gebruik van anti-angineuze medicatie

• Quality of life (EuroQOL-5D)

• Procedure tijd

• Procedure kosten

• Hoeveelheid contrast



Baseline karakteristieken

ANGIO-groep

(N=496)

FFR-groep

(N=509)

P-value

Leeftijd, mean ± SD 64 ± 10 65 ± 10 0.47

Man, % 73 75 0.30

Diabetes Mellitus, % 25 24 0.65

Hypertensie, % 66 61 0.10

Nicotine abusus, % 32 27 0.12

Hypercholesterolemie, % 74 72 0.62

Eerder myocardinfarct, % 36 37 0.84

Instabiele angina pectoris, % 36 29 0.11

Eerder PCI, % 26 29 0.34

LVEF, mean ± SD 57 ± 12 57 ± 11 0.92

LVEF <50%, % 27 29 0.47



Baseline karakteristieken (2)

ANGIO-group 

(N=496)

FFR-group

(N=509)

P-value

Aantal vernauwingen per patiënt 2.7 ± 0.9 2.8 ± 1.0 0.34

50-70% stenose, No (%) 550 (41) 624 (44) -

70-90% stenose, No (%) 553 (41) 530 (37) -

90-99% stenose, No (%) 207 (15) 202 (14) -

Totale occlusie, No (%) 40 (3) 58 (4) -

Patiënten met ≥ 1 totale occlusie, % 7.5 10.6 0.08

Patiënten met proximale LAD, No (%) 186 (38) 210 (41) 0.39

Stenoses in proximale segmenten, No 

(%)

960 (71) 1032 (73) 0.42



Procedureel resultaat

ANGIO-groep

(N=496)

FFR-groep

(N=509)

P-value

Aantal vernauwingen per patiënt 2.7 ± 0.9 2.8 ± 1.0 0.34

FFR resultaten

Laesies succesvol gemeten, No (%) - 1329 (98%) -

Laesies met FFR ≤0.80, No (%) - 874 (63%) -

Laesies met FFR >0.80, No (%) - 513 (37%) -

Stents per patiënt 2.7 ± 1.2 1.9 ± 1.3 <0.001

Laesies succesvol gestent, (%) 92% 94% -

Drug-eluting stents, totaal, No 1359 980 -



Procedureel resultaat (2)

ANGIO-groep

(N=496)

FFR-groep

(N=509)

P-value

Procedure tijd (min) 70 ± 44 71 ± 43 0.51

Hoeveelheid contrast (ml) 302 ± 127 272 ± 133 <0.001

Kosten (US $) 6007 5332 <0.001

Hospitalisatie duur (dagen) 3.7 ± 3.5 3.4 ± 3.3 0.05



FAME: 1-jaars uitkomsten

Tonino et al: New Engl J Med 2009;360:213-24



FAME: 2-jaar MACE-vrije overleving

1 mnd

2.9%

6 mnd

4.9%

12 mnd

4.9%

24 mnd

4.7%



5-jaars Follow-up

Complete 5-

jaars follow-up 

in 86%



5-jaars Follow-up: Cumulatieve events



5-jaars Follow-up: Kaplan Meier curves

MACE Dood



5-jaars Follow-up: Kaplan Meier curves

MACE Death

Dood of MI Revascularisatie



5-jaars Follow-up: Andere eindpunten

• Absolute reductie in all-cause mortaliteit

• 1 jaar: 1.2%

• 2 jaar: 1.2%

• 5 jaar: 1.3%

• Relatieve reductie in cardiale mortaliteit

• 1 jaar: 30%

• 2 jaar: 25%

• 5 jaar: 27%

• Multivariate analyse van primaire eindpunt toonde significante

afname van MACE na 5 jaar in mannelijk geslacht (P=0.027)



Beperkingen

• FAME studie was niet gepowered voor 5-jaars follow-up

• Lost to follow-up percentage 14%

• Niet bekend of events tussen 2 en 5 jaar gerelateerd zijn aan index-

stenoses

• Medicatiegebruik en symptomen na 2 jaars follow-up niet bekend

• Eerste-generatie drug-eluting stents



Conclusies na 5 jaar FAME

• In patiënten met meervats coronarialijden resulteert FFR-geleide

PCI in vergelijking met angiografie-geleide PCI in een significante

afname van “adverse events” in de eerste 2 jaar. Deze betere

resultaten blijven in stand gedurende de daaropvolgende 3 jaar

• Dit persisterende klinische voordeel werd bereikt met minder stents 

en lagere kosten

• Deze 5-jaars follow-up bevestigt de langetermijns voordelen en

veiligheid van FFR-geleide PCI in patiënten met meervatslijden



Conclusies na 5 jaar FAME (2)
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