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Αγαπητοί (ές) Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σας καλωσορίζω  στα 
Πανελλήνια Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας, στο Ξενοδοχείο Du Lac των Ιωαννίνων, 14-16 Απριλίου 2022.
Τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας αποτελούν το δεύτερο σε μέγεθος επιστημονικό γεγονός της καρ-
διολογίας στην χώρα μας. Όπως πάντα το επιστημονικό του Πρόγραμμα καταρτίζεται αποκλειστικά από 
τις Ομάδες Εργασίας με το συντονισμό του Αντιπροέδρου και των Μελών του ΔΣ της ΕΚΕ. Η δομή των 
Σεμιναρίων είναι η ίδια με αυτή των προηγουμένων ετών με την παρουσίαση του ερευνητικού έργου των 

Ομάδων, παρουσίαση νέων εξελίξεων και τεχνολογιών. Επίσης εφέτος έχουμε οργανώσει μια σειρά κλινικών φροντιστηρί-
ων / Hands on για τους Νέους Συναδέλφους μας.
Οι Ομάδες Εργασίας αποτελούν τον ιστό της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και η δραστηριότητά τους έχει σαν απο-
τέλεσμα την ύπαρξη «ζώσας μαθητείας» Καρδιολογίας στην πατρίδα μας.
Οι Ομάδες προσκάλεσαν ομολόγους τους από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η 
σύσφιξη των σχέσεων που μέχρι σήμερα έχουμε επιτύχει σε διάφορους τομείς. Ας μη λησμονούμε ότι πολλοί συνάδελφοι 
μας συμμετέχουν ενεργά στις Ομάδες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. 
Ως Πρόεδρος της ΕΚΕ είχα και έχω στενή και επιτυχή συνεργασία με τους Προέδρους των Ομάδων Εργασίας για τον κα-
λύτερο συντονισμό, αλλά και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων προς όφελος της Επιστήμης και των Καρδιολόγων. 
Μετά από δύο συναντήσεις brainstorming με τους Προέδρους βάλαμε τις βάσεις για μεγαλύτερο εκπαιδευτικό έργο σε 
κάθε ομάδα.
Επίσης στα δύο χρόνια πανδημίας καταφέραμε το εκπαιδευτικό έργο να μην είναι ελλιπές, διοργανώνοντας διαδικτυακά 
μαθήματα ανά θεματική ενότητα και προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες στην Πολιτεία στηριζόμενοι στο ερευνητικό 
έργο συναδέλφων μας.
Πρόθεση του παρόντος ΔΣ είναι η περαιτέρω ενίσχυση του έργου αλλά και του ρόλου τους.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχή διοργάνωση των Σεμιναρίων, τα 
μέλη του ΔΣ, τους Συντονιστές και τα Προεδρεία των Ομάδων Εργασίας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στη βιομηχανία για την οικονομική της υποστήριξη η οποία μας δίνει τη δυνατότητα υλο-
ποίησης των επιστημονικών και ερευνητικών μας στόχων.
Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και την καλύτερη διαμονή σας στην πανέμορφη και φιλόξενη 
πόλη των Ιωαννίνων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ι. Κανακάκης
Πρόεδρος ΕΚΕ
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Η σύγχρονη ενδαγγειακή χειρουργική της αορτολαγόνιας νόσου.  
Τι επιλογές έχουμε για τον αορτικό διχασμό και τις σύνθετες βλάβες  
της έξω λαγονίου αρτηρίας.

Ευάγγελος Αλεξίου, 
MD, MSc, PhD, Αγγειοχειρουργός
Αγγειοχειρουργική Μονάδα, Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η ενδαγγειακή προσέγγιση στη διαχεί-
ριση της αποφρακτικής νόσου του 

αορτολαγόνιου άξονα είναι πλέον απο-
δεκτή ως πρώτη επιλογή ανεξάρτητα 
της ταξινόμηση κατά TransAtlantic Inter-
Society Consensus (TASC). Η ανοιχτή χει-
ρουργική προορίζεται κυρίως για περι-
πτώσεις όπου υπάρχει τεχνική αποτυχία 
των ενδαγγειακών μεθόδων. Σε πολλές 
περιπτώσεις, βλάβες TASC C και D που 
αντιμετωπίζονται με ενδαγγειακά μέσα 
έχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με την 
ανοιχτή χειρουργική. Επίσης, η προσπά-
θεια εφαρμογής μια ενδαγγειακής λύ-
σης δεν περιορίζει, επί αποτυχίας, την 
διενέργεια ανοιχτής επέμβασης. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να γίνει σωστός 
σχεδιασμός με τη χρήση αξονικής αγ-
γειογραφίας αορτής λαγονίων και κάτω 
άκρων. Οι έντονα επασβεστωμένες βλά-
βες, ιδιαίτερα στον διχασμό των λαγονίων 
αρτηριών, αντιμετωπίζονται αποτελεσμα-
τικότερα με ενδονάρθηκες που εκπτυσ-
σόνται με αεροθάλαμο (ballon expandable 
stents) και έχουν μεγάλη ακτινική δύνα-
μη. Αντίθετα, οι αυτοεκπτυσσόμενοι 
ενδονάρθηκες (self expandable stents) 
φαίνεται να έχουν καλύτερη εφαρμογή 

στην έξω λαγόνιο αρτηρία. Υπάρχουν εν-
δονάρθηκες με εξαιρετική ευκαμψία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και 
στο επίπεδο του βουβωνικού συνδέσμου 
(Viabahn self-expanding endoprosthesis). 
Οι επικαλυμμένοι ενδοναρθηκες φαίνεται 
να προσφέρουν καλύτερες μακροχρόνι-
ες βατότητες και περισσότερη ασφάλεια, 
έναντι του ενδεχόμενου ρήξης, σε σχέ-
ση με τους γυμνούς μεταλλικούς ενδο-
νάρθηκες (bare metal stents). Η τεχνική 
Covered Endovascular Reconstruction of 
Aortic Bifurcation (CERAB) είναι πολύτιμη 
για τις περιπτώσεις όπου η νόσος εκτεί-
νεται σημαντικά κεντρικότερα του αορτι-
κού διχασμού και βελτιστοποιεί το αιμο-
δυναμικό αποτέλεσμα της ενδαγγειακής 
παρέμβασης. Επίσης, η δημιουργία ενός 
νέου αορτικού διχασμού με την τεχνική 
CERAB δεν περιορίζει τεχνικά τη μελλο-
ντική δυνατότητα παρέμβασης με πρό-
σβαση από την αντίπλευρη λαγόνιο αρ-
τηρία (crossover technique). Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι θεωρείται πολύ σημαντικό 
να καλυφθεί με ενδονάρθηκες όχι μόνο 
το σημείο της μέγιστης στένωσης (spot 
stenting) αλλά όλο το μήκος της βλάβης. 
Σε περιπτώσεις σύνθετων βλαβών είναι 

σημαντικό να αποκτούμε πρόσβαση τόσο 
από το αντίπλευρο σκέλος όσο και από 
το άνω άκρο. Επίσης, πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμη συσκευή επανεισόδου που επι-
τρέπει την υπενδοθηλιακή επανασηραγ-
γοποίηση (re-entry device). Πρέπει να τονι-
σθεί ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
καλυμμένοι ενδονάρθηκες επί της έκφυ-
σης της έσω λαγονίου αρτηρίας αλλά, 
αν το σημείο αυτό παραμείνει χωρίς πα-
ρέμβαση, μπορεί να οδηγήσει σε σημα-
ντική επαναστένωση. Κατά συνέπεια, 
προκρίνεται η χρήση γυμνών μεταλλικών 
ενδονάρθηκων επί του διχασμού της λα-
γονίου αρτηρίας. Τέλος, στην περίπτωση 
συνύπαρξης βλαβών στο επίπεδο των 
μηριαίων αγγείων πρέπει να γίνει υβριδι-
κή ανοιχτή και ενδαγγειακή παρέμβαση. 
Η ενδενδαρτηρεκτομή της μηριαίας αρ-
τηρίας η ακόμα και μια περιφερικότερη 
παρέμβαση, αν απαιτείται, εξασφαλίζει 
επαρκή απορροή για τον αορτολαγόνιο 
άξονα και βελτιώνει την μακροχρόνια βα-
τότητα της ενδαγγειακής λύσης. 
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in the treatment of long iliac artery 
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Απεικονίζοντας την ευάλωτη αθηρωματική πλάκα: στοχεύουμε στον 
κατάλληλο στόχο; 

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Διευθυντής Ερευνών, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Πειραματικής Χειρουργικής και  
Μεταφραστικής Έρευνας, ΙΙΒΕΑΑ

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε 

ό,τι αφορά την κατανόηση των μηχα-
νισμών, που οδηγούν σε οξέα στεφα-
νιαία σύνδρομα και αιφνίδιο καρδιακό 
θάνατο. Διάφορες παθολογοανατομικές 
και απεικονιστικές μελέτες έχουν ανα-
δείξει χαρακτηριστικές αθηρωματικές 
αλλοιώσεις στα στεφανιαία αγγεία, που 
προηγήθηκαν οξέων στεφανιαίων συμ-
βάντων. Χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις 
στην επεξεργασία της εικόνας και του 
σήματος, έχουν αναπτυχθεί επεμβατι-
κές και μη επεμβατικές απεικονιστικές 
τεχνικές, οι οποίες είναι σε θέση να ανα-

δείξουν αυτές τις αλλοιώσεις επιτρέπο-
ντας την in vivo απεικόνιση της ευάλω-
της αθηρωματικής πλάκας. Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που διαμορφώνουν 
τα επίπεδα κινδύνου μελλοντικών επει-
σοδίων σε ασθενείς με υποπτευόμενη ή 
γνωστή στεφανιαία νόσο.

Μια προσεχτική ανάλυση των διαθέ-
σιμων δεδομένων προβάλλει τη σημασία 
μιας εμπεριστατωμένης προσέγγισης και 
κατανόησης της στεφανιαίας νόσου, ως 
μιας πολυπαραγοντικής χρόνιας παθο-
λογικής οντότητας. Η προσέγγιση αυτή 
έχει ως στόχο την υπόδειξη της κατάλ-
ληλης θεραπευτικής παρέμβασης (φαρ-

μακευτικής ή και επεμβατικής) με τελικό 
σκοπό τη μείωση της νοσηρότητας και 
της θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο. 
Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται μια μετα-
τόπιση από την ανάλυση που εστιάζει 
στη μεμονωμένη ευάλωτη πλάκα, ή τη 
στένωση μιας στεφανιαίας αρτηρίας και 
την περιοχική μυοκαρδιακή ισχαιμία, σε 
μια αξιολόγηση που δίνει έμφαση στον 
ασθενή συνολικά, αναλύοντας παραμέ-
τρους όπως το συνολικό αθηρωματικό 
φορτίο, η μεταβολική του δραστηριότη-
τα, αλλά και οι βιοδείκτες ορού για την 
εκτίμηση της προδιάθεσης για θρόμβω-
ση των στεφανιαίων αγγείων.

Η ιδανική προσέγγιση για την πλέ-
ον αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
ασθενών είναι αντικείμενο τρέχουσας, 
αλλά και μελλοντικής έρευνας, καθώς 
η πρόκληση για τον προσδιορισμό του 
σωστού συνδυασμού εργαλείων μεταξύ 
πολλών διαθέσιμων επιλογών θα συνεχι-
στεί για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η 
ορθή κλινική σκέψη και οι πεπερασμένοι 
διαθέσιμοι πόροι υπαγορεύουν μια συνε-
τή προσέγγιση, βασισμένη σε απλά και 
ευρέως διαθέσιμα μέσα και επιπρόσθετη 
χρήση εξειδικευμένων απεικονιστικών 
tests, μόνο όπου υπάρχει απόδειξη ση-
μαντικού, επαυξητικού οφέλους. 

 
Σε πολλές περιπτώσεις, βλάβες TASC 
C και D που αντιμετωπίζονται με 
ενδαγγειακά μέσα έχουν συγκρίσιμα 
αποτελέσματα με την ανοιχτή 
χειρουργική. 



 
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες 
που διαμορφώνουν τα επίπεδα 
κινδύνου μελλοντικών επεισοδίων σε 
ασθενείς με υποπτευόμενη ή γνωστή 
στεφανιαία νόσο. 
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Αντιμετώπιση υπέρτασης στο ιδιωτικό ιατρείο.  
Διαγνωστική προσέγγιση στην πρώτη επίσκεψη

Dr Ιωάννης Βογιατζής
Καρδιολόγος
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας

Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που 
ασκείται στα τοιχώματα των αρτηρι-

ών από το αίμα. Εξαρτάται από τον όγκο 
παλμού  της καρδιάς και τις περιφερικές 
αντιστάσεις. Πρωτεύοντα ρόλο παίζει το 
Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα (ΣΝΣ), με-
ταβολές του οποίου (φόβος, οργή) επη-
ρεάζουν την ΑΠ.

Υπέρταση είναι η αύξηση της Συστολι-
κής Αρτηριακής Πίεσης (ΣΑΠ) >140mmHg 
και της Διαστολικής Αρτηριακής Πίεσης 
(ΔΑΠ) >90mmHg και ανάλογα με τις τι-
μές διακρίνεται σε 1ου βαθμού (140-159 
/ 90-99 mmHg), 2ου βαθμού (160-179 / 
100-109 mmHg), 3ου βαθμού (> 180 / > 110 
mmHg) και μεμονωμένη ΣΑΠ (>140 και < 
90 mmHg). Τα διαγνωστικά όρια της υπέρ-
τασης είναι: α)Όταν η μέτρηση γίνει στο 
ιατρείο 140/90 mmHg, β) Όταν η μέτρηση 
γίνει στο σπίτι 130-135/85 mmHg και σε 
24ωρη καταγραφή 125-130/80 mmHg. Οι 
Αμερικανικές οδηγίες του 2017, θεωρούν 

Υπέρταση την πίεση που είναι μεγαλύτε-
ρη από 130/ ή και 80mmHg.

Περίπου το 35% των ενηλίκων είναι 
υπερτασικοί. Περίπου το 75% όσων είναι 
μεγαλύτεροι από 70 χρονών είναι υπερ-
τασικοί.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η 
υπέρταση δεν δίνει ενοχλήματα. Ενοχλή-
ματα δίνουν οι επιπλοκές της, γι’ αυτό και η 
υπέρταση χαρακτηρίζεται από τον ιατρικό 
κόσμο ως «silent killer» (σιωπηλός δολοφό-
νος). Το 54% των αγγειακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων και το 47% της στεφανιαίας 
νόσου αποδίδονται σ’ αυτήν. Στο αντιυπερ-
τασικό ιατρείο οδηγούνται οι ασθενείς είτε 
μετά από τυχαίες μετρήσεις, είτε μετά από 
συμπτωματολογία (σπανιότερα). Τα συνη-
θέστερα συμπτώματα είναι: κεφαλαλγία 
(κυρίως ινιακή), δύσπνοια στην κόπωση, 
αίσθημα παλμών, προκάρδιο άλγος.

Συνήθως η διάγνωση γίνεται μέσω με-
τρήσεων της ΑΠ από το ιατρό. Αρχικά γί-

νεται σωστή μέτρηση ΑΠ. Ο ασθενής θα 
πρέπει να καθίσει σε καρέκλα σε ένα ήσυχο 
δωμάτιο για λίγα λεπτά. Η περιχειρίδα θα 
πρέπει να έχει διαστάσεις 12 –13 cm x 35 cm. 
Η τοποθέτηση του σφυγμομανομέτρου θα 
πρέπει να γίνεται παράλληλη με το επίπεδο 
της καρδιάς Λαμβάνουμε δύο τουλάχιστον 
μετρήσεις με απόσταση 1 – 2 λεπτών και 
πρόσθετες μετρήσεις αν οι δύο πρώτες δι-
αφέρουν σημαντικά. Η μέτρηση της ΑΠ θα 
πρέπει να γίνεται και στα δύο άκρα (πρώτη 
επίσκεψη) και θα πρέπει επίσης να περιλαμ-
βάνει και την μέτρηση της ΑΠ 1 και 5 λεπτά 
μετά τη στάση σε όρθια θέση σε ηλικιωμένα 
άτομα, διαβητικούς ασθενείς, ή κάθε άλλη 
κατάσταση στην οποία είναι συνηθισμένη η 
ορθοστατική υπόταση. 
Η σχολαστική λήψη οικογενειακού 
και ατομικού ιστορικού, όπως 
και διατροφικές συνήθειες είναι 
απαραίτητη σε όλα τα άτομα με 
αυξημένη αρτηριακή πίεση, όπως και η 

προσεκτική κλινική εξέταση με σκοπό 
την ανίχνευση συμπτωμάτων ή σημείων 
δευτεροπαθούς υπέρτασης ή βλάβης 
οργάνων – στόχων (ΗΚΓ – υπερτροφία 
αριστερής κοιλίας, Υπερηχογράφημα 
καρωτίδων, μικρολευκωματινουρία - 30-
300 mg/24ωρο, ΑΒΙ<0,9, αιμορραγίες ή 
εξιδρώματα - οίδημα οπτικής θηλής). Στη 
συνέχεια ζητείται ένα βιοχημικό profile 
(σάκχαρο, κρεατινίνη, λιπίδια, ουρικό 
οξύ, ηλεκτρολύτες), ΗΚΓ και ίσως ένα 
υπερηχογράφημα καρδιάς.

Αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη διά-
γνωση ή υπέρταση της άσπρης μπλούζας 
συστήνεται μέτρηση στο σπίτι και κατα-
γραφή των αποτελεσμάτων ή/και 24ωρη 
καταγραφή της ΑΠ.

Οι θεραπευτικές αποφάσεις, ως προς 
την έναρξη της φαρμακευτικής θερα-
πείας, πρέπει να βασίζονται στον συνο-
λικό καρδιαγγειακό κίνδυνο του υπερτα-
σικού.

 
Περίπου το 35% των ενηλίκων είναι 
υπερτασικοί. Περίπου το 75% όσων 
είναι μεγαλύτεροι από 70 χρονών 
είναι υπερτασικοί. 



Ασυμπτωματική σοβαρή καρωτιδική στένωση:  
Σύγχρονη διαχείριση 

Κυριάκος Δημητριάδης 
Επιμελητής Καρδιολογίας 
Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

Η αθηροσκλήρυνση οδηγεί σε σοβα-
ρή στένωση της έσω καρωτίδας 

και τελικά αποτελεί την αιτία του 8-15% 
των ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων (συμπτωματική καρωτιδική 
στένωση). Περίπου το 1-2% του ενήλικου 
πληθυσμού παρουσιάζει ασυμπτωματική 
καρωτιδική νόσο. Η εκτίμηση του κινδύ-
νου για εγκεφαλικό επεισόδιο με κατάλ-
ληλα σκορ και οι εξελιγμένες μεθόδοι 
απεικόνισης καρωτιδικών πλακών και 
εγκεφάλου μπορούν να συμβάλουν στην 
καλύτερη διαχείριση των ασθενών ιδιαί-
τερα των ασυμπτωματικών. 

Εστιάζοντας στην επεμβατική προ-
σέγγιση, σε ασθενείς με ασυμπτωματι-

κή στένωση καρωτίδων της τάξης του 
60% και άνω η ενδαρτηρεκτομή έχει 
δείξει μείωση του 5ετούς κινδύνου για 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο από το 
11% με τη συντηρητική φαρμακευτι-
κή αγωγή στο 6% στην Asymptomatic 
Carotid Atherosclerosis Study και την 
Asymptomatic Carotid Surgery Trial 
(ACST) με number needed to treat 20 
για πρόληψη ενός εγκεφαλικού στην 
5ετία. Σε 1181 ασθενείς με ασυμπτω-
ματική στένωση καρωτίδων στη μελέ-
τη CREST, δεν παρατηρήθηκε διαφορά 
στον επεμβατικό κίνδυνο για αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο ή θάνατο μεταξύ 
της επαναγγείωσης με stent και της εν-

δαρτηρεκτομής (2.5% έναντι 1.4%). Στην 
Asymptomatic Carotid Trial 1 (ACT-1), στην 
οποία συμμετείχαν 1453 ασθενείς σημει-
ώθηκε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
και θάνατος σε 2.9% όσων υπεβλήθησαν 
σε επαναγγείωση με stent και στο 1.7% 
όσων έκαναν ενδαρτηρεκτομή, χωρίς 
να υπάρχει στατιστικά σημαντική δια-
φορά. Το αποτέλεσμα της πρόσφατης 
Second Asymptomatic Carotid Surgery 
Trial (ACST-2) η οποία δημοσιεύτηκε τον 
Αύγουστο του 2021, υποστηρίζει την έλ-
λειψη διαφοράς μεταξύ των ειδών επα-
ναγγείωσης στις σημαντικές επιπλοκές. 
Πιο συγκεκριμένα, σε 3625 ασθενείς με 
ασυμπτωματική στένωση καρωτίδων 

σοβαρού βαθμού ο κίνδυνος αγγεια-
κού εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου 
ήταν 3.7% στην ομάδα του stent και 2.7% 
στην ομάδα του χειρουργείου. 

Σήμερα η μείωση των αγγειακών 
εγκεφαλικών μέσω της εντατικοποιημέ-
νης φαρμακευτικής θεραπείας ελαττώνει 
σημαντικά την ανάγκη επαναγγείωσης 
σε ασθενείς με ασυμπτωματική σοβαρή 
στένωση καρωτίδων. Ωστόσο, η παρα-
τηρούμενη μείωση των επιπλοκών έχει 
οδηγήσει την επεμβατική αντιμετώπιση 
να έχει δώσει θετικά αποτελέσματα πά-
ντα σε συνδυασμό με τη βέλτιστη φαρ-
μακευτική αγωγή και να μπορεί να απο-
τελεί επιλογή στη σύγχρονη διαχείριση 
της ασυμπτωματικής καρωτιδικής νόσου 
σε ασθενείς ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου 
για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

 
Περίπου το 1-2% του ενήλικου 
πληθυσμού παρουσιάζει 
ασυμπτωματική καρωτιδική νόσο. 
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Οι εμφυτεύσιμοι καταγραφείς ρυθμού στην πρόληψη του αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου

Ιωάννης Δουνδουλάκης 
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Ά Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»,
Επιστημονικός Συνεργάτης Athens Heart Center

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
(ΑΕΕ) αποτελεί την πρώτη αιτία νοση-

ρότητας και αναπηρίας παγκοσμίως (1). Η 
σημασία της κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) 
ως παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης ΑΕΕ 
είναι καλά τεκμηριωμένη, με την ΚΜ να 
κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικότε-
ρων αιτιών για πρόκληση θρομβοεμβολι-
κών επεισοδίων (2). Υπολογίζεται, ότι η ΚΜ 
αυξάνει 5 φορές τον κίνδυνο εκδήλωσης 
ΑΕΕ, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πα-
ροξυσμική ή χρόνια μορφή (3). Η σιωπηρή 
μορφή της ΚΜ έχει μεγαλύτερα προβλή-
ματα κατά τη διαγνωστική προσπέλαση, 
αλλά ανάλογους θεραπευτικούς στόχους 
με τη συμπτωματική. Δεδομένα από μια 
πρόσφατη μετά-ανάλυση υποστηρίζουν, 
ότι η ύπαρξη υποκλινικής ΚΜ αποτελεί πα-
ράγοντα κινδύνου, τόσο για ανάπτυξη κλι-
νικά εμφανούς ΚΜ, αλλά και εκδήλωσης 
ΑΕΕ (4). Κατά συνέπεια, η έγκαιρη διάγνω-
ση της KM κρίνεται πρωταρχικής σημασί-
ας για την πρωτογενή πρόληψη των ΑΕΕ.

Οι εμφυτεύσιμοι καρδιακοί κατα-
γραφείς έχουν τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης του ρυθμού ως και 3 έτη και 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαγνωστι-
κή ευαισθησία για την ανίχνευση ΚΜ. Η 
μελέτη LOOP, ήταν η πρώτη μελέτη που 
συμπεριέλαβε ασθενείς 70-90 ετών χω-
ρις ΚΜ με έναν τουλάχιστον παράγοντα 
κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση, σακχα-
ρώδης διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια 
ή προηγούμενο εγκεφαλικό) και διάμεσο 
CHA₂DS₂-VASc score: 4, που παρακολου-
θήθηκαν με εμφυτεύσιμους καταγραφείς 
ρυθμού για 64,5 μήνες (διάμεσος χρόνος 
παρακολούθησης) (5). Όντως στην ομά-
δα με τους εμφυτεύσιμους καταγραφείς 
ρυθμού διαπιστώθηκαν περισσότερα 

επεισόδια ΚΜ (διάρκειας μεγαλύτερης 
από 6 λεπτά) 31,8% σε σχέση με το 12,2% 
στην ομάδα ελέγχου, με συνέπεια την 
αυξημένη κατά αντιστοιχία έναρξη αντι-
πηκτικών (30% ως 13%). Παρόλα αυτά η 
απόλυτη μείωση 1,1% στο πρωτογενές 
καταληκτικό σημείο (ΑΕΕ ή αρτηριακή 
εμβολή) υπέρ της ομάδας με τους εμ-
φυτεύσιμους καταγραφείς δεν ήταν στα-
τιστικά σημαντική, ενώ και η απόλυτη 
αύξηση 0,8% των μείζονων αιμορραγιών 
στην ίδια ομάδα δεν ήταν επίσης στατι-
στικά σημαντική.

Παρόμοια μελέτη με διαφορετική μέ-
θοδο καταγραφής του ρυθμού και διαφορε-
τικά αποτελέσματα ήταν η STROKESTOP 
(6). Σε αυτή τη μελέτη συμπεριελήφθησαν 
75-76 ετών Σουηδοί που κλήθηκαν να χρη-
σιμοποιήσουν μια συσκευή καταγραφής 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος μίας απαγω-
γής για ένα λεπτό ανά ημέρα για 2 εβδο-
μάδες. Στην ανάλυση με βάση τη θεραπεία 
που έλαβαν οι ασθενείς με αντιπηκτικά 
αφού πρώτα είχαν διαγνωστεί με ΚΜ ση-
μειώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση 
24% στο καταληκτικό σημείο ενδιαφέρο-
ντος (ισχαιμικό ΑΕΕ).

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί αυ-
τές οι δύο μελέτες είχαν αντικρουόμενα 
αποτελέσματα. Μία πιθανή εξήγηση είναι 
ότι στη μελέτη STROKESTOP τα επεισό-
δια που καταγράφονταν ήταν σε ασθενείς 
με μεγαλύτερο φορτίο (burden) ΚΜ καθώς 
ήταν επεισόδια που καταγράφονταν στη 
διάρκεια ενός τυχαίου λεπτού ανά ημέρα 
και όχι με εμφυτεύσιμους συνεχείς κατα-
γραφείς ρυθμού. Μάλιστα το φορτίο της 
ΚΜ έχει συσχετιστεί σε πρόσφατες μελέ-
τες με καρδιαγγειακά καταληκτικά σημεία 
ενδιαφέροντος ως πιο αντιπροσωπευτι-

κός δείκτης κινδύνου σε σχέση με την 
ύπαρξη ή όχι απλά ΚΜ (7, 8). Το ερώτημα 
που σίγουρα μένει να απαντηθεί είναι το 
κρίσιμο cut off του φορτίου, πάνω από το 
οποίο θα πρέπει να χορηγείται αντιπηκτι-
κή αγωγή. Την απάντηση την περιμένουμε 
από δύο μελέτες που διεξάγονται τώρα 
(NOAH-AFNET 6, ARTESiA) (9, 10).
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Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα και Φαινότυποι Υπέρτασης

Ελένη Μαντά
Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Υπέρτασης,  
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

Είναι πλέον γνωστό πως ένας από τους 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς δη-

μιουργίας της ιδιοπαθούς υπέρτασης 
είναι η υπερδραστηριότητα του συμπα-
θητικού νευρικού συστήματος. Από 
πληθώρα μελετών διαπιστώνεται πως η 
δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος αποτελεί ένα πρώιμο φαι-
νόμενο στην κλινική πορεία της ιδιοπα-
θούς υπέρτασης και εντοπίζεται σε όλα 
τα στάδια της νόσου. Επιπλέον, η συ-
μπαθητική ενεργοποίηση ακολουθεί την 
εξέλιξη της νόσου, καθώς καθίσταται 

ολοένα πιο εμφανής από την ήπια έως 
μέτρια και τελικά πιο σοβαρή υπερτασι-
κή κατάσταση. 

Η υπερδιέγερση του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος έχει εντοπιστεί σε 
διαφορετικές κλινικές καταστάσεις που 
χαρακτηρίζονται από αυξημένη αρτηρι-
ακή πίεση. Συγκεκριμένα, η υπερδρα-
στηριότητα του συμπαθητικού έχει ανα-
γνωριστεί τόσο σε συστολο-διαστολική 
όσο και σε μεμονωμένη συστολική αλλά 
και σε μεμονωμένη διαστολική υπέρτα-
ση. Ακόμη, η συμπαθητική υπερδιέγερ-

ση φαίνεται να διαδραματίζει ουσιαστι-
κό ρόλο στη δημιουργία των υπόλοιπων 
φαινοτύπων υπέρτασης, όπως είναι η 
υπέρταση λευκής μπλούζας, η συγκεκα-
λυμμένη υπέρταση, η υπέρταση επαγό-
μενη από την κύηση και η εκλαμψία, η 
υπέρταση των ηλικιωμένων, καθώς και 
οι διαταραχές του προφίλ πτώσης της 
αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια του 
ύπνου.

Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συ-
μπέρασμα πως η αδρενεργική υπερ-
δραστηριότητα είναι ένα σχεδόν γενι-

κευμένο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα 
ανεξάρτητα από τις επακόλουθες κατα-
στάσεις που σχετίζονται με την αύξηση 
της πίεσης. Η σημασία της υπερδραστη-
ριότητας του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος έγκειται όχι μόνο στο ρόλο 
της αναφορικά με την ανάπτυξη αρτηρι-
ακής υπέρτασης, αλλά και στην προαγω-
γή βλαβών στα ανθρώπινα όργανα, και 
τελικά στην πρόκληση καρδιαγγειακής 
παθολογίας.

 
Η συμπαθητική ενεργοποίηση 
ακολουθεί την εξέλιξη της νόσου, 
καθώς καθίσταται ολοένα πιο 
εμφανής από την ήπια έως μέτρια 
και τελικά πιο σοβαρή υπερτασική 
κατάσταση. 



 
Υπολογίζεται, ότι η ΚΜ αυξάνει 5 
φορές τον κίνδυνο εκδήλωσης ΑΕΕ, 
ανεξαρτήτως αν πρόκειται
για παροξυσμική ή χρόνια μορφή. 
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Μη επεμβατική απεικόνιση στην επεμβατική καρδιολογία και 
ηλεκτροφυσιολογία: Αξονική Τομογραφία Καρδιάς. 

Θεοδώρα Ζαγκλαβάρα
MD, PhD, Α Καρδιοχειρουργική Κλινική και Τμήμα Προηγμένης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης – Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Η Αξονική Τομογραφία Καρδιάς (CTA) 
αποτελεί από ετών, την gold standard 

τεχνική για την επιλογή καταλληλότη-
τας και τον προ-επεμβατικό σχεδιασμό 
σε επεμβάσεις διαδερμικής εμφύτευ-
σης αορτικής βαλβίδας (TAVI) και πλέον 
έχει τον ίδιο σημαντικό ρόλο στο ταχέ-
ως αναπτυσσόμενο πεδίο της διαδερ-
μικής/ή και υβριδικής αντικατάστασης 
μιτροειδούς βαλβίδας (TMVR) καθώς 
και σε άλλες ακόμα πιό πρωτοπορια-
κές δομικές καρδιακές παρεμβάσεις. Η 
CTA απεικόνιση χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό προγνωστικών scores, την 

εκτίμηση αγγειακής πρόσβασης, του 
βαθμού και θέσης επασβεστώσεων, του 
σχήματος και διαστάσεων βαλβιδικών 
δακτυλίων, καθώς και για την προεπεμ-
βατική πρόβλεψη πιθανής απόφραξης 
του LVOT μετά την εμφύτευση TMVR. 

H CTA εκτίμηση του LVOT είναι απα-
ραίτητη σε όλους τους ασθενείς που 
πρόκειται να υποβληθούν σε TMVR, και 
η εκτίμηση αυτή συχνά περιλαμβάνει 
την χρήση software για εικονική (virtual) 
τοποθέτηση της βαλβίδας έτσι ώστε να 
εκτιμηθεί η αιμοδυναμική επίπτωση που 
θα έχει η τοποθέτηση της. Αυτό θα βο-

ηθήσει να εκτιμηθεί πριν την επέμβαση 
εάν θα χρειασθούν επικουρικές επεμβά-
σεις για να προληφθεί η απόφραξη του 
LVOT, όπως για παράδειγμα η κατάλυση 
με αλκοόλη (alcohol septal ablation). 

Η CTA είναι πλέον εξέταση ρουτί-
νας για την παρακολούθηση ασθενών 
μετά από TAVI ή TMVR, για την εκτίμη-
ση κινητικότητας των γλωχίνων, θρόμ-
βων, εκβλαστήσεων ή παραβαλβιδικής 
διαφυγής. Όσον αφορά τη διαδερμική 
σύγκλειση του ωτίου του αριστερού 
κόλπου (LAA), ο CT- προεπεμβατικός 
σχεδιασμός χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση του σχήματος του LAA και με 
την χρήση κατάλληλων software την ει-
κονική τοποθέτηση της συσκευής έτσι 
ώστε να προβλεφθεί η ιδανική θέση το-
ποθέτηση και να προληφθεί η πιθανότη-
τα εμβολισμού. 

Όσον αφορά την μακροχρόνια πα-
ρακολούθηση ασθενών με δομικές καρ-
διακές παρεμβάσεις, η CTA προσφέρει 
κάποια μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως 
η παραγματικά τρισδιάστατη απεικόνιση 
σε οποιοδήποτε επίπεδο και η εξαιρετι-
κά υψηλή διακριτική ικανότητα, με το 
κόστος βέβαια της χρήσης ιονίζουσας 
ακτινοβολίας. 

Σύγχρονη αντιμετώπιση ανευρυσμάτων Θωρακικής Αορτής

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος
Καρδιοχειρουργός
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής ΕΚΠΑ
Διευθ/ντής Δ’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ

Ανεύρυσμα ορίζεται η αύξηση της δια-
μέτρου ενός αγγείου πάνω από 150 % 

της αρχικής του, ανάλογα με το φύλο, την 
ηλικία και το βάρος σώματος. Διάταση μι-
κρότερη αυτής ονομάζεται εκτασία. Η επί-
πτωση του ανευρύσματος της θωρακικής 
αορτής είναι περίπου 5 με 10 στους 100000 
ασθενείς ετησίως, με κορύφωση της εμφά-
νισης του φαινομένου περί την εξηκοστή 
με εβδομηκοστή δεκαετία της ζωής.

Η συνηθέστερη αιτία του ανευρύσμα-
τος της αορτής είναι η αθηροσκλήρω-
ση. Σημαντικός παράγοντας θεωρείται 
η αυξημένη δραστηριότητα των μεταλ-
λοπρωτεϊνασών, οι οποιές ρυθμίζουν την 
ομοιόσταση των ιστών, με αποτέλεσμα 
την καταστροφή των ινών ελαστίνης στον 
μέσο χιτώνα και τον παθολογικό μεταβο-
λισμό του κολλαγόνου στον έξω και έσω 
χιτώνα. Άλλες αιτίες αποτελούν οι διατα-
ραχές του συνδετικού ιστού, γενετικές δι-
αταραχές των ιστών καθώς και συγγενείς 
παθήσεις της αορτικής βαλβίδας. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χει-
ρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμά-
των της αορτής εμφανίζονται περιληπτικά 
στον παρακάτω πίνακα:

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη διαχείριση της θωρακικής αορτής 
ίσως να μην επαρκούν στο να αποτρέψουν 
αιφνιδιες επιπλοκές. Πρόσφατες μελέτες 
παρουσιάζουν έναν καινούριο δείκτη, 
ονομαζόμενο ως Δείκτης Μεγέθους της 
Αορτής (Aortic Size Index – ASI). Ο δείκτης 
αυτός είναι το πηλίκο της διαμέτρου της 
αορτής προς την επιφάνεια του σώματος 
και χρησιμοποιείται ως προγνωστικός 
δείκτης των ανεπιθύμητων συμβάντων 
(ΑΑΣ) στην αορτή. Επιπλέον, το μήκος 
της αορτής θεωρείται ότι θα μπορούσε 

να λειτουργήσει ως σημαντικός προγνω-
στικός παράγοντας. Η παρατήρηση, ότι ο 
διαχωρισμός συνηθέστερα κατευθύνεται 
προς την περιφέρεια, πιθανολογείται ότι 
οφείλεται στη μείωση της ελαστικότη-
τας της αορτής κατά την επιμήκυνσή της. 
Κάθε εκατοστό που αυξάνεται το μήκος 
της αορτής αυξάνει κατά 5 φορές την εμ-
φάνιση ΑΑΣ, ενώ η πιθανότητα εμφάνισης 
ΑΑΣ σε αορτή με μήκος μεγαλύτερο των 
13 εκ είναι 12.4 φορές μεγαλύτερος από 
την αντίστοιχη με μήκος κάτω των 9 εκ. 
Ποικίλες, πρόσφατες μελέτες δείχνουν 
υπεροχή των αλγόριθμων που προκύ-
πτουν συνδυάζοντας πολλαπλούς δεί-
κτες, και η τεκμηρίωσή τους ενδέχεται να 
αποτελέσει το αντικείμενο της έρευνας 
στο μέλλον. 

Σήμερα, τα διαγνωστικά εργαλεία 
με τη μεγαλύτερη ακρίβεια θεωρού-
νται η πολυτομική αξονική τομογραφία 
(Multidetector Computer Tomography – 
MDCT) καθώς και η μαγνητική τομογρα-
φία (Μagnetic Resonance Imaging – MRI). 
Σε αμφότερες τις παραπάνω μεθόδους τα 
σημεία κλειδιά στη μελέτη του ανευρύ-
σματος που χρησιμοποιούνται είναι:
1. η μέγιστη διάμετρος της αορτής, 
2.  το σχήμα και η έκταση του ανευρύσματος,

3.  συμμετοχή ή όχι του αορτικού τόξου 
και των κλάδων του,

4.  η ανατομική του σχέση με τις παρα-
κείμενες δομές (π.χ. τραχειοβρογχικό 
δέντρο, οισοφάγος),

5.  παρουσία ή όχι ενδοτοιχωματικού 
θρόμβου (ειδικά αν ο ασθενής έχει 
ιστορικό περιφερικών θρομβοεμβολι-
κών επεισοδίων).

Η πολυτομική αξονική τομογραφία (MDCT) 
μπορεί να φανεί χρήσιμη στη ανίχνευση 
αποτιτανώσεων στην αορτή. Η επεξεργα-
σία και ανασύνθεση των αποτελεσμάτων 
της MDCT μπορεί να συμβάλλει σε ένα 
βέλτιστο καθετηριασμό. Ευρέως διαδε-
δομένες τεχνικές επεξεργασίας αποτελ-
λούν: οι πολλαπλές ανασυνθέσεις των 
εικόνων (Multiplanar reformation – MPR), 
η προβολή μεγίστης έντασης (MIP), κα-
μπύλη αναμόρφωσης και η τρισδιάστατη 
απόδοση του όγκου των ογκομετρικών 
δεδομένων. 

Η αναδιαμόρφωση της αορτικής ρί-
ζας είχε προταθεί από τον Yacoub ως μία 
επέμβαση που αντικαθιστά την αορτική 
ρίζα διατηρώντας ωστόσο την αορτική 
βαλβίδα, σε ασθενείς που συνπαρχει ανε-
πάρκεια αορτικής βαλβίδας και ανεύρυσμα 

της ρίζας της αορτής. Η υπόθεση ήταν ότι 
η ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας οφεί-
λονταν αποκλειστικά και μόνο στη διάταση 
της αορτής και ο σκοπός ήταν να διορθω-
θεί η λειτουργία της βαλβίδας αντικαθι-
στώντας τη διατεταμένη αορτική ρίζα. Τα 
μετεγχειρητικά αποτελέσματα της προπτί-
πτουσας βαλβίδας, προσανατόλισαν την 
έρευνα στην ορθή διόρθωση της βαλβί-
δας. Η έννοια του αποτελεσματικού ύψους 
καθώς και η δυνατότητα διεγχειρητικών 
μετρήσεων, βοήθησαν στην επίτευξη της 
ορθής λειτουργία της αορτικής βαλβίδας 
μετεγχειρητικά, ανεξάρτητα με το βαθμό 
ανεπάρκειας της προεγχειρητικά. Η αναδι-
αμόρφωση της αορτικής ρίζας προέκυψε 
ως ζωτική σημασίας επιλογή στη προσπά-
θεια αντικατάστασης της αορτικής ρίζας 
με διατήρηση της αορτικής βαλβίδας. Η 
σωστή μελέτη και η απαιτούμενη διόρθω-
ση της βαλβίδας, μπορεί κάνει την αορτική 
βαλβίδα αναπαραγώγιμη και διατηρήσιμη.

Από το 2005 όπου και εγκρίθηκε από 
τον FDA, η ενδαγγειακή αποκατάσταση της 
θωρακικής αορτής (Thoracic Endovascular 
Aortic Repair – TEVAR) έχει παρουσιάσει 
αλματώδη εξέλιξη. Σήμερα πλέον χρη-
σιμοποείται στην αντιμετώπιση ποικίλων 
παθήσεων της αορτής όπως τραύμα, ανευ-
ρύσματα, διαχωρισμοί, ενδοτοιχωματικά 
αιματώματα, διηθητικά αθηρωσκληρωτικά 
έλκη ακομά και σε εμμένουσες συγγενείς 
διαμαρτίες, όπως η συγγενής στένωση της 
αορτής. Η απεικόνιση είναι σημαντική τόσο 
κατά την προεπεμβατική όσο και μετά το 
πέρας της παρέμβασης για το σχεδιασμό, 
την αξιολόγηση της επέμβασης αλλά και 
την αποφυγή επιπλοκών. Τακτική παρακο-
λούθηση των ασθενών αυτών σε κλινικό 
και απεικονιστικό επίπεδο είναι απαραίτητο, 
καθώς ενδοδιαφυγές είναι πιθανό να εμφα-
νισθούν οποιαδήποτε στιγμή. 

Ενδείξεις Κατηγορία 
σύστασης

Επίπεδο 
Τεκμηρίωσης

≥ 50 mm για ασθενείς με σύδρομο Marfan I C
≥ 45 mm για ασθενείς με σύδρομο Marfan και 
επιβαρυντικό παράγοντα

IIa C

≥ 50 mm για ασθενείς με διγλώχινα αορτική βαλβίδα 
και επιβαρυντικό παράγοντα 

IIa C

≥ 55 mm για οποιδήποτε ασθενή IIa C

 
Όσον αφορά την μακροχρόνια 
παρακολούθηση ασθενών με 
δομικές καρδιακές παρεμβάσεις, 
η CTA προσφέρει κάποια μοναδικά 
πλεονεκτήματα. 



 
Η συνηθέστερη αιτία του 
ανευρύσματος της αορτής είναι η 
αθηροσκλήρωση. 
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Επέκταση χρονικού παραθύρου θεραπειών επαναιμάτωσης

Καργιώτης οδυσσέας 
Νευρολόγος, Επιμελητής Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων Θεραπευτηρίου 
“Metropolitan”, Πειραιάς 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Fellow of the European Board of Neurology
Member of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
(ΑΕΕ) αποτελούν τη δεύτερη συ-

χνότερη αιτία αναπηρίας και θανάτου. 
Ποσοστό λιγότερο του 5% των οξέων 
ισχαιμικών ΑΕΕ λαμβάνουν θεραπεία με 
ενδοφλέβια θρομβόλυση, ενώ μηχανική 
θρομβεκτομή στα πλαίσια οξείας από-
φραξης μεγάλου ενδοκρανιακού αγγείου 
εφαρμόζεται σε λιγότερο του 1% του συ-
νόλου των ισχαιμικών ΑΕΕ. Ωστόσο, η επι-
τυχημένη οξεία επαναιμάτωση αυξάνει 
την πιθανότητα καλής κλινικής έκβασης 
(modified Rankin score 0-2) κατά 443% και 
μειώνει τη θνητότητα κατά 76%. Χωρίς 
την αξιοποίηση προηγμένων απεικονιστι-
κών τεχνικών, η ενδοφλέβια θρομβόλυση 
(ΕΘ) ενδείκνυται έως 4 και μισή ώρες από 
την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ η μη-
χανική θρομβεκτομή (ΜΘ) έως 6 ώρες 
από την έναρξη των συμπτωμάτων. Οι 
κύριες αιτίες μη χορήγησης ΕΘ και ΜΘ 
αφορούν την προσέλευση των ασθενών 
μετά την παρέλευση των χρονικών παρα-
θύρων των θεραπειών επαναιμάτωσης, 
καθώς και ο άγνωστος χρόνος έναρξης 
των συμπτωμάτων.

Ωστόσο, δεδομένα από πολλαπλές 
μελέτες έχουν καταδείξει ότι ο ρυθ-
μός εγκατάστασης και επέκτασης του 

ισχαιμικού πυρήνα εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την παράπλευρη κυκλοφορία 
και ποικίλει από ασθενή σε ασθενή, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν ασθενείς που 
θεωρητικά μπορούν να επωφεληθούν 
από τις θεραπείες επαναιμάτωσης ακό-
μη και σε καθυστερημένα χρονικά παρά-
θυρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με τη 
βοήθεια ειδικών τεχνικών νευρο-απει-
κόνισης (CT-MRI perfusion, MRI diffusion/
FLAIR) είναι δυνατόν να αναδειχθεί ικα-
νή περιοχή βιώσιμου αλλά υπό άμεσου 
κινδύνου ισχαιμικής νέκρωσης εγκεφά-
λου (λυκοφωτική ζώνη), με ταυτόχρονη 
παρουσία σχετικά μικρού ισχαιμικού 
πυρήνα. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι 
η θετικοποίηση της ακολουθίας FLAIR 
στην μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 
λαμβάνει χώρα μετά τις 4,5 ώρες από 
την έναρξη του ισχαιμικού ΑΕΕ.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι 
πρόσφατες μελέτες EXTEND και WAKE 
UP έχουν καταδείξει όφελος από την ΕΘ 
σε καθυστερημένα χρονικά παράθυρα σε 
επιλεγμένους ασθενείς. Πιο συγκεκριμέ-
να, η μελέτη EXTEND κατέδειξε αύξηση 
της πιθανότητας άριστης κλινικής έκ-
βασης (mRs 0-1) κατά 44% σε ασθενείς 
που έλαβαν ΕΘ σε σχέση με εικονική 

θεραπεία, και οι οποίοι προσήλθαν στο 
χρονικό παράθυρο 4,5 με 9 ώρες από την 
έναρξη των συμπτωμάτων. Η επιλογή των 
ασθενών έγινε με βάση συγκεκριμένα 
απεικονιστικά κριτήρια ανάδειξης λυκο-
φωτικής περιοχής αιμάτωσης σε σχέση 
με μικρό ισχαιμικό πυρήνα, με τη βοή-
θεια του αυτοματοποιημένου software 
RAPID. Αντίστοιχα, στη μελέτη WAKE UP, 
η οποία συμπεριέλαβε ασθενείς με άγνω-
στο χρόνο έναρξης συμπτωμάτων αλλά 
προσέλευσης εντός των 4,5 ωρών από 
την αναγνώριση του ΑΕΕ, οι ασθενείς που 
έλαβαν ΕΘ είχαν 66% περισσότερες πι-
θανότητες καλής κλινικής έκβασης (mRS 
0-2) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Οι 
ασθενείς αυτοί επιλέχθηκαν με βάση την 
αναντιστοιχία μεταξύ των ακολουθιών 
Diffusion-FLAIR mismatch στην μαγνητική 
τομογραφία εγκεφάλου. Με βάση τις με-
λέτες αυτές, οι διεθνείς κατευθυντήριες 
οδηγίες συνιστούν την χορήγηση ΕΘ σε 
ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια επιλο-
γής των μελετών αυτών. 

Παρομοίως, με την αξιοποίηση της 
προηγμένης νευρο-απεικόνισης, είναι 
πλέον εφικτή η παράταση και των χρονι-
κών παραθύρων της ΜΘ. Οι πρόσφατες 
μελέτες DAWN και DEFUSE 3 κατέδειξαν 

την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 
της ΜΘ στα χρονικά παράθυρα 6-24 και 
6-16 ώρες αντίστοιχα, με απόλυτη αύξη-
ση του ποσοστού καλής κλινικής έκβα-
σης κατά 30% περίπου. Οι ασθενείς των 
μελετών αυτών επιλέχθηκαν με βάση 
είτε την κλινικο-απεικονιστική αναντι-
στοιχία είτε μόνο με απεικονιστικά κρι-
τήρια. Με βάση και τις μελέτες αυτές, 
οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες συ-
νιστούν την χορήγηση ΜΘ σε ασθενείς 
που πληρούν τα κριτήρια επιλογής των 
μελετών αυτών. 
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Ποιον ασθενή στέλνει για TAVI ο καρδιολόγος

Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Επιμελητής Α’ – Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός

H διαδερμική αντικατάσταση αορτικής 
βαλβίδας (TAVI) έχει καθιερώσει την 

αξία της έναντι της χειρουργικής αντικα-
τάστασης (SAVR) για ασθενείς με σοβα-
ρή στένωση αορτικής βαλβίδας υψηλού 
και ενδιάμεσου κινδύνου. Οι μελέτες 
PARTNER 3 και Evolut Low risk δημοσιεύ-
τηκαν το 2019 και καθιέρωσαν την TAVI 
σαν αξιόπιστη λύση και για κατάλληλα 
επιλεγμένους ασθενείς χαμηλού κινδύ-
νου (δεν ήταν μελέτες all comers και είχαν 
αρκετά κριτήρια αποκλεισμού). Σημεία 
σύγκρισης ως προς την έκβαση μετά από 
TAVI έναντι SAVR αποτελούν η θνητότη-
τα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η παραβαλ-
βιδική διαφυγή, η ανάγκη για βηματοδό-
τη, η προσβασιμότητα των στεφανιαίων 
αγγείων, η αντοχή στο χρόνο και η οικονο-
μική αποδοτικότητα. Όσον αφορά το σύν-
θετο καταληκτικό σημείο «θάνατος, εγκε-
φαλικό επεισόδιο, νοσηλεία για καρδιακή 
ανεπάρκεια» στο ένα έτος παρακολούθη-
σης και οι 2 μελέτες έδειξαν υπεροχή της 
TAVI, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές όσον αφορά τη θνητότητα, αλλά με 
υπεροχή της ως προς τα εγκεφαλικά επει-

σόδια, τα ποσοστά σοβαρών αιμορραγιών, 
νεφρικής βλάβης, κολπικής μαρμαρυγής 
και ταχύτητας βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής. Ως προς την παραβαλβιδική διαφυ-
γή και την ανάγκη για μόνιμο βηματοδότη 
υπερέχει η SAVR. Όμως με βάση την προ-
επεμβατική αξονική τομογραφία, καθώς 
και την εξέλιξη των επεμβατικών τεχνι-
κών η παραβαλβιδική διαφυγή έχει στα-
διακά ελαχιστοποιηθεί ως πρόβλημα, ενώ 
η ανάγκη για βηματοδότη περιορίζεται με 
σχετικά υψηλές θέσεις εμφύτευσης. To 
πρόβλημα προσβασιμότητας στα στεφανι-
αία αγγεία επιλύεται πλέον με κατάλληλη 
επιλογή βαλβίδας και τεχνικές προς επί-
τευξη commissural alignment. Όσον αφορά 
την αντοχή στο χρόνο από μελέτες όπως 
οι PARTNER 1A, PARTNER 2, SURTAVI, 
NOTION & UK TAVI registry προκύπτουν 
αποτελέσματα απόλυτα ενθαρρυντικά ως 
τα 5-8 έτη μετά από TAVI και σε καμιά περί-
πτωση υποδεέστερα έναντι των χειρουρ-
γικών βαλβίδων. Ακόμα και όσον αφορά 
την οικονομική αποδοτικότητα, από δεδο-
μένα της μελέτης PARTNER 3 που ανακοι-
νώθηκαν πρόσφατα, υπολογίστηκε ότι το 

αρχικό υψηλότερο κόστος της TAVI έναντι 
της SAVR εξισορροπείται από μικρότερο 
επακόλουθο κόστος νοσηλείας και ως τα 
2 έτη η TAVI φαίνεται πλέον επωφελής με 
όρους QUALYs (quality-adjusted life-years). 
Η διαμηριαία προσπέλαση που χρησιμο-
ποιείται πλέον στο 95% των TAVI συμβά-
λει σε χαμηλούς μέσους χρόνους νοση-
λείας που έχουν κατέβει στις 1-3 ημέρες.

Όμως ως προς την επιλογή της TAVI 
για ασθενείς χαμηλού κινδύνου δεν πρέ-
πει να ξεχνούμε και τις αδυναμίες της, με 
κύριους αποτρεπτικούς παράγοντες την 
μικρή ηλικία, την δύσκολη ανατομία, την 
πολύ έντονη παρουσία ασβεστίου, την δί-
πτυχη αορτική βαλβίδα, την ανάγκη για 
διόρθωση ή αντικατάσταση άλλης βαλ-
βίδας, την διάταση της ανιούσας αορτής 
και τη σοβαρή στεφανιαία νόσο με ανά-
γκη για bypass. Για ασθενείς με δίπτυχη 
αορτική βαλβίδα, που γίνονται περισσό-
τεροι καθώς κατεβαίνει η ηλικία, έχουν 
ανακοινωθεί ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
με την TAVI. Αυξημένη όμως πιθανότητα 
τεχνικής αποτυχίας έχουν οι ασθενείς 
με πολύ σοβαρή ασβέστωση συνολικά 

των πτυχών αλλά και της ραφής, υποκα-
τηγορία όπου συνεπώς σαφώς πρέπει να 
προτιμάται η SAVR. Για ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλής ηλικίας η TAVI απο-
τελεί ακόμα προβληματική επιλογή, κα-
θώς αδυναμίες της έναντι της SAVR όπως 
η παραβαλβιδική διαφυγή, ο αποκλεισμός 
αριστερού σκέλους ή η μετεπεμβατική 
ανάγκη εμφύτευσης βηματοδότη μπορεί 
να επηρεάσουν δυσμενώς την πρόγνω-
ση, και κυρίως γιατί χρειάζεται χρόνος και 
ακόμα περισσότερα στοιχεία για τη μα-
κροπρόθεσμη αντοχή των βαλβίδων TAVI. 

Με βάση πάντως τα ως τώρα δεδομέ-
να οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγί-
ες του 2021 τοποθετούν το ηλικιακό όριο 
για TAVI σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου 
στα 75 έτη. Στις επίσης πρόσφατες οδη-
γίες των Η.Π.Α. για ασθενείς άνω των 80 
ετών η TAVI έχει ένδειξη class I ενώ η 
SAVR ΙΙα. Για ασθενείς κάτω των 65 ετών 
υπάρχει μόνο η SAVR με ένδειξη Ι, ενώ για 
ασθενείς μεταξύ 65 και 80 ετών και η TAVI 
και η SAVR έχουν ένδειξη Ι και η απόφαση 
λαμβάνεται μετά Heart Team και εξατομί-
κευση για κάθε ασθενή. 

 
Tα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
(ΑΕΕ) αποτελούν τη δεύτερη 
συχνότερη αιτία αναπηρίας και 
θανάτου. 



 
To πρόβλημα προσβασιμότητας στα 
στεφανιαία αγγεία επιλύεται πλέον 
με κατάλληλη επιλογή βαλβίδας και 
τεχνικές προς επίτευξη commissural 
alignment. 
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Αρρυθμιολογικό Περιστατικό

Ευθύμιος Κατερίνης
Καρδιολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Ιωάννινα

Παρουσιάζουμε περιστατικό άρρενος 68 
ετών με ιστορικό στεφανιαίας νόσου 

(παλιό έμφραγμα προ 20 ετών, αγγειοπλα-
στική στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία προ 
10 ετών με στεφανιογραφικό έλεγχο προ 
έτους με 80 % στένωση στον αμβλύ επι-
χείλιο κλάδο άνευ παρέμβασης και χωρίς 
ISR), που διεκομίσθη με ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του 
ΠΓΝΙ με εικόνα κοιλιακής ταχυκαρδίας. Ο 
ασθενής παρουσίαζε αιμοδυναμική αστά-
θεια (ΑΠ 80/40 mmHg), οπότε έγινε άμεσα 
επιτυχής ηλεκτρική ανάταξη με ανάδει-
ξη εικόνας κατωτέρου εμφράγματος (με 
παρουσία παθολογικού Q στις κατώτερες 
απαγωγές), καθώς και ανάσπαση 1 mm στις 
δεξιές προκάρδιες στα πλαίσια κατωτέρου 
ΟΕΜ με συμμετοχή και της δεξιάς κοιλίας. 
Στις οπίσθιες προκάρδιες απαγωγές δεν 
παρατηρήθηκε ρεύμα βλάβης. Εκτιμήθηκε 
με bedside echo που ανέδειξε ακινησία κα-
τωτέρου τοιχώματος με μέτρια συστολική 
δυσλειτουργία αρ κοιλίας (LVEF~40%) και 
δεξιά κοιλία χωρίς διάταση.

Σε παλαιότερα ΗΚΓ υπήρχε εικόνα 
οριακής ανασπασης του ST διαστήματος 

στις κατώτερες απαγωγές με κύμα Q ως 
επί παλιού κατωτέρου εμφράγματος.

Ο στεφανιογραφικός έλεγχος δεν 
ανέδειξε ISR και χωρίς στένωση στην 
RCA, ενώ η γνωστή από έτους σημαντική 
στένωση στον ΟΜ1 παρουσίαζε εξέλιξη 
με πρόκληση υφολικής στομιακής από-
φραξης.

Ο ασθενής παρουσίασε κινητική ως επί 
οξέος στεφανιαίου συνδρόμου και αποφα-
σίστηκε να γίνει αγγειοπλαστική στον ΟΜ1 
,αξιολογήθηκε ως ουλή το κατώτερο-κα-
τωτεροπλάγιο τοίχωμα με βάση υπερηχο-
γραφικά κριτήρια, ενώ δεν εκδήλωσε εκ 
νέου επεισόδια μη εμμένουσας κοιλιακής 
ταχυκαρδίας. Στα πλαίσια δευτερογενούς 
πρόληψης ζητήθηκε επείγουσα έγκριση 
για εμφύτευση απινιδωτή. Δύο εβδομάδες 
αργότερα τοποθετήθηκε ICD και DDDD με 
εμφύτευση του απινιδωτικού ηλεκτροδίου 
στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας.

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο ο ασθε-
νής προσέρχεται εκ νέου στο ΤΕΠ αιτιώ-
μενος επεισόδια νυγμώδους άλγους στο 
πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα με συνοδό 

επιγαστραλγία από 24ώρου.Η υπερηχο-
γραφική εκτίμηση ανέδειξε ακινησία κα-
τωτέρου, υποκινησία κατωτεροπλαγίου 
τοιχώματος με ήπια συστολική δυσλει-
τουργία (LVEF~45-50%), δεξιά κοιλία χω-
ρίς διάταση και χωρίς περικαρδιακό υγρό. 
Στην ακτινογραφία θώρακος δεν ανεδεί-
χθη μετατόπιση των ηλεκτροδίων. Έτσι 
ο ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου για 
να επανέλθει όμως δύο ώρες αργότερα 
με δραματική επιδείνωση της κλινικής 
του εικόνας με διαξιφιστικού πλέον χα-
ρακτήρα θωρακικό άλγος στην αριστερή 
προκάρδια χώρα και αιμοδυναμική επι-
δείνωση. Εκτιμήθηκε από τον θεράποντα 
Ηλεκτροφυσιολόγο ο οποίος διαπίστωσε 
πως δεν πληρούνταν πλέον οι παράμετροι 
ικανοποιητικής λειτουργίας του απινιδω-
τή και προέβη σε προσπάθεια επανατοπο-
θέτησης του απινιδωτικού ηλεκτροδίου 
αρχικά σε θέση επί του μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος ανεπιτυχώς και στη συνέ-
χεια εκ νέου στην κορυφή της δεξιάς κοι-
λίας. Στην παρούσα φάση ο ασθενής πα-
ρουσίασε αιμοδυναμική κατέρριψη(ΣΑΠ 

60 mmHg) οπότε ετέθη η υποψία πιθανής 
ρήξης της δεξιάς κοιλίας που αντιμετωπί-
στηκε τελικά με καρδιοχειρουργική επέμ-
βαση, όπου ανεδείχθη μακροσκοπικά σα-
θρό το τοίχωμα της δεξιάς κοιλίας.

Αξιολογήθηκε σωστά η ανάγκη επεί-
γουσας εμφύτευσης ICD στον ασθενή;

Δεδομένου του παλιού κατωτέρου 
εμφράγματος με συμμετοχή της δεξιάς 
κοιλίας πόσο ασφαλής ήταν η επιλογή της 
κορυφής της δεξιάς κοιλίας ως θέσης εμ-
φύτευσης του απινιδωτικού ηλεκτροδίου;

Θα μπορούσε η απεικόνιση με άλλη 
τεχνική όπως με μαγνητική καρδιάς να 
βοηθήσει στην ανάδειξη του εμφράγμα-
τος της δεξιάς κοιλίας και να καθοδηγήσει 
με μεγαλύτερη ασφάλεια την εμφύτευση 
του απινιδωτικού ηλεκτροδίου αποτρέπο-
ντας τη δυσμενή εξέλιξη που παρατηρή-
θηκε στον ασθενή μας;

Η εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης 
με τη συμπληρωματική βοήθεια των εξε-
λιγμένων απεικονιστικών τεχνικών που 
διαθέτουμε όπως της CMR μπορούν να 
βοηθήσουν στη βέλτιστη διαχείριση των 
ασθενών μας επί διαγνωστικών και θερα-
πευτικών διλημμάτων.

Νεότερα φάρμακα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας 

Αλέξανδρος Κόκκινος
Καθηγητής Παθολογίας, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»

Παρούσες φαρμακευτικές επιλογές
Παρόντως, διαθέσιμα στη χώρα μας εί-
ναι τρία σκευάσματα για τη φαρμακευ-
τική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τα 
οποία χορηγούνται πάντα σε συνδυασμό 
με υποθερμιδική δίαιτα και άσκηση και 
βάσει σαφών ενδείξεων: άτομα με πα-
χυσαρκία, δηλαδή με Δείκτη Μάζας Σώ-
ματος (ΒΜΙ) ≥30 kg/m2, που δεν έχουν 
επιτύχει το στόχο απώλειας βάρους με 
υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, είτε έχουν ή όχι 
συνοδούς της παχυσαρκίας παράγοντες 
καρδιοαγγειακού κινδύνου (αρτηριακή 
υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλι-
πιδαιμία κ.ά.), ή άτομα με ΒΜΙ ≥27 kg/m2 
με έναν ή περισσότερους τέτοιους παρά-
γοντες. Το παλαιότερο είναι η ορλιστάτη, 
αναστολέας των εντερικών και παγκρεα-
τικών λιπασών που οδηγεί σε μέτρια απώ-
λεια βάρους, της τάξης του 3-5%.

Το 2017 έλαβε έγκριση κυκλοφορίας η 
λιραγλουτίδη στην υψηλή δόση των 3 mg. 
Πρόκειται για έναν αγωνιστή των υποδο-
χέων του GLP-1 ο οποίος επάγει τον κο-
ρεσμό και του οποίου η αποτελεσματικό-

τητα κυμαίνεται μεταξύ 8-10% απώλειας 
του αρχικού βάρους. Ανάλογη αποτελε-
σματικότητα έχει επιδείξει ο συνδυασμός 
ναλτρεξόνης (ανταγωνιστής των υποδο-
χέων των οπιοειδών) και βουπροπιόνης 
(αντικαταθλιπτικό με νοραδρενεργική και 
ντοπαμινεργική επίδραση), ο οποίος επί-
σης ενισχύει το αίσθημα κορεσμού.

Το αμέσως προσεχές μέλλον: Σεμαγλου-
τίδη 2.4 mg

Η σεμαγλουτίδη είναι ο δραστικότε-
ρος εβδομαδιαίος αγωνιστής των υπο-
δοχέων GLP-1. Ως φάρμακο κατά της πα-
χυσαρκίας δοκιμάσθηκε στην αυξημένη 
δόση των 2.4 mg (έναντι 1 mg που είναι η 
εγκεκριμένη δόση για το ΣΔτ2) στη σει-
ρά μελετών STEP με καταληκτικό σημείο 
την απώλεια βάρους. Η αποτελεσματικό-
τητά της ήταν εντυπωσιακή, με απώλειες 
βάρους που έφθαναν το 18%. Τα αποτε-
λέσματα αυτά είχαν ως συνέπεια την 
έγκρισή της από το FDA στις ΗΠΑ, όπου 
ήδη κυκλοφορεί με ένδειξη την αντιμε-
τώπιση της παχυσαρκίας. Η αρχική σχε-

τική γνωμοδότηση του ΕΜΑ ήταν θετική 
και στο προσεχές μέλλον αναμένεται να 
κυκλοφορήσει και στην Ευρώπη.

Νεότερες φαρμακευτικές προοπτικές
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που δοκι-
μάζονται για τη φαρμακευτική αντιμετώ-
πιση της παχυσαρκίας και ενδεχομένως 
αποτελέσουν μέρος του οπλοστασίου 
μας στο μέλλον. Η τιρζεπατίδη, διπλός 
αγωνιστής των υποδοχέων GLP-1 και GIP, 
έχει δείξει εξαιρετική αποτελεσματικότη-
τα τόσο στη γλυκαιμία όσο και στο σω-
ματικό βάρος σε άτομα με διαβήτη τύπου 
2. Κλινικές δοκιμές εξετάζουν φάρμακα 
που αναστέλλουν το ένζυμο το οποίο 
ενεργοποιεί την ορεξιογόνο γαστρική ορ-
μόνη γκρελίνη. Επιπλέον, δοκιμάσθηκε 
με επιτυχία η συγχορήγηση γλυκαγόνης 
και GLP-1, μορίων που προάγουν τον κο-
ρεσμό και την ενεργειακή δαπάνη. Ήδη 
βρίσκονται εν εξελίξει δοκιμές σε αν-
θρώπους με διπλούς τέτοιους αγωνιστές. 
Ένας μεγάλος αριθμός συνδυασμών 
αναλόγων γαστρεντερικών ορμονών και 

διπλών ή και τριπλών αγωνιστών των υπο-
δοχέων τους βρίσκεται σε διάφορα στά-
δια ανάπτυξης. Εξάλλου, εντυπωσιακά 
αποτελέσματα έδειξε πρόσφατη μελέτη 
με το μονοκλωνικό αντίσωμα bimagumab 
σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και παχυ-
σαρκία. Ο συγκεκριμένος παράγοντας 
προάγει την αύξηση της σκελετικής μυ-
ϊκής μάζας και ο συνδυασμός του με δί-
αιτα και άσκηση οδήγησε σε μείωση του 
λιπώδους ιστού και παράλληλα εντυπω-
σιακή αύξηση του μυϊκού ιστού. Η συγχο-
ρήγηση ενός τέτοιου παράγοντα με φάρ-
μακα που περιορίζουν την ενεργειακή 
πρόσληψη επιδρώντας επί του κορεσμού 
φαντάζει ιδιαίτερα γοητευτική.

Συμπεράσματα
Τα παρόντα σκευάσματα για τη φαρμα-
κευτική θεραπεία της παχυσαρκίας επι-
δεικνύουν ικανοποιητική αποτελεσματι-
κότητα και προφίλ ασφαλείας. Το άμεσο 
μέλλον, με την έλευση της σεμαγλουτί-
δης, αλλά και το προσεχές, με την εξέ-
λιξη μεγάλου αριθμού νέων παραγόντων 
και συνδυασμών, προμηνύεται ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρο.

 
Η σεμαγλουτίδη είναι ο 
δραστικότερος εβδομαδιαίος 
αγωνιστής των υποδοχέων GLP-1. 



 
Δύο εβδομάδες αργότερα 
τοποθετήθηκε ICD και DDDD 
με εμφύτευση του απινιδωτικού 
ηλεκτροδίου στην κορυφή της δεξιάς 
κοιλίας. 
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Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας: Ποιον ασθενή στέλνει για 
TAVI ο καρδιοχειρουργός;

Δρ Χριστόφορος Σ. Κωτούλας
Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Καρδιάς
Μετροπόλιταν Τζένεραλ, Αθήνα

Η σύγχρονη αντιμετώπιση των παθήσεων 
της αορτικής βαλβίδας είναι η χειρουρ-

γική και η διακαθετηριακή ή αλλιώς TAVI.
Ξεχάστε τη μεγάλη τομή του στέρνου! 

Η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργι-
κή αντιμετώπιση ήρθε να αντικαταστήσει 
το κλασσικό χειρουργείο. 

Η επέμβαση γίνεται με μικρές τομές 
5-7 εκατοστών, στην πάνω πλευρά του 
θώρακα, με σύντομη νοσηλεία και άριστο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Με την εκτομή της βαλβίδας και την 
τοποθέτηση μιάς νέας βαλβίδας ελαχι-
στοποιούμε τα τοπικά προβλήματα, κυρί-
ως του βηματοδότη και της παραβαλβι-
δικής διαφυγής. Η θεραπεία αφορά τόσο 
την στένωση, όσο και την ανεπάρκεια της 
βαλβίδας. Μπορεί να αντιμετωπισθούν 
συγχρόνως και άλλα προβλήματα της 
καρδιάς, όπως τα ανευρύσματα και η εν-
δοκαρδίτιδα. Τέλος χρησιμοποιούνται όλα 
τα είδη των βαλβίδων, μηχανικές και βιο-
λογικές, και κυρίως βαλβίδες νέας τεχνο-
λογίας. οι νέας τεχνολογίας βιολογικές 

βαλβίδες παρουσιάζουν ανθεκτικότητα 
στο χρόνο πέραν της εικοσαετίας, ενώ 
οι μηχανικές υπόσχονται την ομαλή λει-
τουργία τους εσαεί.

Ποια τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα 
επεμβατικής αντικατάστασης;

• άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
• ελάχιστη απώλεια αίματος
• απαιτείται πολύ μικρή παραμονή στη 

ΜΕΘ
• ελαχιστοποιείται ο πόνος
• η κινητοποίηση είναι άμεση
• υπάρχει μείωση των λοιμώξεων και 

των μετεγχειρητικών επιπλοκών
• απαιτείται παραμονή στο νοσοκο-

μείο για 4 - 5 ημέρες
• πλήρης επάνοδος σε ένα μήνα
• απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες
• εφαρμόζεται σε όλες τις παθήσεις 

της αορτικής βαλβίδας
• αντιμετωπίζεται συγχρόνως και το 

ανεύρυσμα αορτής
• χρησιμοποιούνται όλων των ειδών οι 

βαλβίδες

• ελάχιστη διάνοιξη του περικαρδίου 
και εύκολη επανεπέμβαση άμα χρειαστεί 
στο μέλλον

Η τεχνική αυτή οδηγεί σε ταχύτατη 
ανάρρωση, ταχύτατη επιστροφή στην κα-
νονική ζωή με εξαιρετικό αισθητικό απο-
τέλεσμα.

Η διακαθετηριακή μέθοδος TAVI απο-
τελεί μέθοδο εμφύτευσης και όχι αντι-
κατάστασης της αορτικής βαλβίδας. Η 
βαλβίδα είναι μόνο βιολογική και με πε-
ριορισμένο χρόνο ζωής, ενώ η αχίλλειος 
πτέρνα της παρά την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας είναι η ανάγκη τοποθέτησης βημα-
τοδότη σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών, 
η παραβαλβιδική διαφυγή και η εμφάνιση 
εγκεφαλικού, δεδομένα που επηρεάζουν 
σαφώς την επιβίωση των ασθενών.

Αποδεδειγμένα, οι ασθενείς που θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε TAVI είναι 
ασθενείς με πορσελανοειδή αορτή, με 
προηγούμενη ακτινοθεραπεία μεσοθωρα-
κίου, με ηπατική ανεπάρκεια, με σοβαρή 
ΧΑΠ, με ανωμαλία του προσθίου θωρακι-

κού τοιχώματος και ασθενείς που έχουν 
υποβληθεί προηγουμένως σε καρδιοχει-
ρουργική επέμβαση (REDO).

Η πλήρης ωφέλεια για τους ασθενείς 
είναι όταν είναι υψηλού κινδύνου σύμφω-
να με το Euroscore II. Σήμερα, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να υπο-
βληθεί σε TAVI όταν ο σκορ είναι μεγαλύ-
τερο του 4, δηλαδή ασθενείς ενδιαμέσου 
κινδύνου. Με δεδομένο την μέση διάρκεια 
ζωής των Ελλήνων και τη διάρκεια ζωής 
των βαλβίδων TAVI, φαίνεται, ότι ασθενείς 
που είναι μεγαλύτεροι από την ηλικία εί-
ναι καλύτερα να υποβάλλονται σε TAVI.

Αρχή της σωστής θεραπείας είναι η 
θεραπεία να προσαρμόζεται στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες του κάθε ασθενή με σκοπό 
την άριστη πορεία του. 

Έτσι ο κάθε ασθενής πρέπει να διε-
ρευνάται από τους γιατρούς της ομάδας 
καρδιάς και με τη συγκέντρωση των ια-
τρικών δεδομένων, τη σωστή ενημέρωσή 
του, δεν προσαρμόζουμε τον ασθενή στην 
θεραπεία, αλλά την σωστή θεραπεία στον 
κάθε ασθενή.

Ενδοθηλιακός γλυκοκάλυκας - Κλινικές Εφαρμογές

Θυμής Ιωάννης
Επιστημονικός συνεργάτης Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Αττικόν

Vink et al. characterized a thick structure 
in vivo (0.4 to 0.5 μm) in the luminal 

surface of endothelial cells using intravital 
microscopy. The human systemic glycoc-
alyx volume is estimated to be about 1700 
ml. The glycocalyx layer is a dynamic and 
complex biochemical structure consisting 
of proteoglycans, glycoproteins and soluble 
proteins. Proteoglycans and glycoproteins 
anchor the glycocalyx to the endothelium 
and form an extensive matrix containing 
soluble components. The major physiolog-
ical actions of glycocalyx are: 1) regulation 
of vascular permeability (as dictated by the 
revised Starling equation), 2) Cell–vessel 
wall interactions, exerting barrier properties 
and as a result does not permit to circulat-
ing molecules (selectins-integrins) and cells 
(leukocytes-platelets) to attach to endotheli-
um, 3) regulation of coagulation (the smooth 
endothelium facilitates laminar blood flow 
and forms a profibrinolytic and antithrom-
botic surface mediated by antithrombin 
III bound to the endothelial surface and 4) 

Mechanosensor, as glycocalyx transduc-
es shear stress and mediates NO release. 
Therefore, damage to the endothelial glyco-
calyx is associated with many deleterious 
consequences. There are both invasive and 
non-invasive methods to assess glycocalyx. 
Non-invasive techniques (which are more 
secure) include primarily Sideview Dark-
field Imaging (SDF). SDF camera utilizes 
green reflected light emitting diode (LED) 
light (540 nm) from hemoglobin molecules 
to depict the radial displacements of RBCs 
within the microvessels with diameter range 
5-25 μm. Then Perfused Boundary Region 
(PBR) is calculated, as an indirect estimate 
of glycocalyx thickness [PBR= (Perfused di-
ameter – RBC width) / 2]. Recent evidence 
from animal models and clinical studies 
suggests both acute and chronic hypergly-
caemia can deteriorate glycocalyx. Indeed, 
we have shown that first degree relatives of 
diabetic patients and dysglycaemic patients 
increase PBR20-25 during oral glucose tol-
erance test compared with healthy partici-

pants who displayed decrease of PBR. In 
another study in diabetic population, HbA1c 
was positively correlated with PBR suggest-
ing that excessive glucose blood levels may 
contribute to glycocalyx damage. Also PBR 
declined after glycaemic control and was 
related with the respective improvement of 
oxidative stress markers after 12 months of 
intensive antidiabetic treatment. Addition-
ally, treatment with incretin-based agents 
was related with the respective increase of 
glycocalyx thickness at 1 year of follow-up. 
Additionally, in a cohort addressing the ef-
fect of cardioprotective antidiabetic agents 
on PBR, we observed that 12-month treat-
ment with the combination of liraglutide and 
empagliflozin resulted in the greatest im-
provement of PBR compared with the sepa-
rate administration of each agent and other 
agents as well in type2 diabetics of high car-
diovascular risk.

We have demonstrated that PBR n in-
dependent and additive predictor for major 
adverse cardiovascular events at 6-year fol-

low-up in individuals without cardiovascular 
disease. More specifically, we have shown 
that PBR remained a significant and additive 
predictor of MACEs after adjusting for risk 
factors of cardiovascular disease (sex, age, 
hyperlipidemia, diabetes, hypertension, 
smoking, family history of coronary disease, 
treatment with ACEi/ARBs, or lipid-lowering 
agents) and dedicated risk calculators, such 
as SCORE.

 Moreover, we have found that in IBD 
(Inflammatory Bowel patients) patients re-
ceiving either surgical or pharmaceutical 
treatment for disease control, PBR shows a 
decreasing trend indicating the amelioration 
of inflammation in the vascular wall. Similarly, 
we have recently found in psoriatic population 
that treatment with apremilast results in res-
toration of pathologic PBR. Finally, regarding 
COVID-19, we have showed that healthy in-
dividuals exert increased PBR 4 months post 
infection compared with matched controls 
and interestingly their PBR values do not dif-
fer from hypertensive patients. In conclusion, 
further research on glycocalyxs’ clinical ap-
plications is warranted. 

 
Η επέμβαση γίνεται με μικρές τομές 
5-7 εκατοστών, στην πάνω πλευρά 
του θώρακα, με σύντομη νοσηλεία και 
άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



 
The glycocalyx layer is a dynamic 
and complex biochemical structure 
consisting of proteoglycans, 
glycoproteins and soluble proteins. 
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Σύγχρονη απεικόνιση στη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων αορτής

Μαργαρίτη Περσεφόνη
ΕΒ΄Ακτινολογίας

Παρότι η πρωταρχική μέθοδος προσέγ-
γισης ενός ασθενούς με οξύ αορτικό 

σύμβαμα, αιμοδυναμικά σταθερού, παρα-
μένει η απλή ακτινογραφία θώρακος, αυτή 
δεν μπορεί συνήθως να οδηγήσει στη διά-
γνωση και χρειάζεται απεικόνιση με τομο-
γραφικές εξετάσεις. 

H πολυτομική αξονική τομογραφία με 
το αγγειογραφικό πρωτόκολλο (CTA) έχει 
ουσιαστικά αντικαταστήσει την επεμβα-
τική διαγνωστική αγγειογραφία για τη 
προσέγγιση της νόσου των μεγάλων και 
μέσου μεγέθους αγγείων του θώρακα και 
της κοιλιάς. Η εικόνα διαθέτει υψηλή χω-
ρική ανάλυση και δίνει τη δυνατότητα να 
διαφοροδιαγνωστεί το ενδοτοιχωματικό 
αιμάτωμα από το διατιτραίνον έλκος και 
το διαχωρισμό. Η μέθοδος αυτή αντενδεί-
κνυται σε άτομα με αλλεργία στο ιωδιούχο 
σκιαγραφικό μέσο και σε νέα άτομα που 

χρειάζονται διαδοχικές αγγειακές απεικο-
νίσεις καθώς η δόση της ακτινοβολίας εί-
ναι περί τα 10-25 mSv. 

Η μαγνητική αγγειογραφία (MRA) είναι 
επίσης ικανή να προσφέρει εικόνες υψηλής 
χωρικής ανάλυσης. Παρότι οι τιτανωμένες 
αθηρωματικές πλάκες μπορεί να επάγουν 
τεχνητά σφάλματα στις εικόνες της MRA, 
τόσο οι ενδοαυλικές στενώσεις όσο και το 
ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα αναδεικνύο-
νται ακόμη και επί παρουσίας βαριάς αθη-
ροσκληρυντικής νόσου. Η MRA είναι κα-
τάλληλη για την εκτίμηση της απόφραξης 
μέσου μεγέθους αρτηριών και συνεπώς 
εξέταση εκλογής για αγγειακή νόσο των 
άνω ή κάτω άκρων.

Οι ασθενείς ωστόσο που φέρουν βη-
ματοδότες, απινιδωτές ή παλαιού τύπου 
μηχανικές βαλβίδες αντενδείκνυται να κά-
νουν μαγνητική τομογραφία και εξέταση 

εκλογής για αυτούς είναι η CTA. H εικόνα 
της CTA μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθη-
τη σε μικρά clip ή stent, ωστόσο μεγάλα 
μεταλλικά αντικείμενα όπως οι ενδοπρο-
θέσεις των ισχίων μπορεί να υποβαθμί-
σουν την ποιότητά της. Η μορφολογία του 
αγγείου σε παθήσεις όπως διαχωρισμός, 
ανεύρυσμα ή αγγειακή ελίκωση ελέγχεται 
περισσότερο αξιόπιστα με συγχρονισμό 
της CT με το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Τόσο η MR όσο και η CT είναι χρήσιμες 
για την ανάδειξη παθολογιών εκτός της 
αορτής, συχνά αγγειακής φύσης όπως τα 
μυκωτικά ανευρύσματα, το τραυματικό ψευ-
δοανεύρυσμα και η αγγειακή φλεγμονώδη 
νόσος. Επίσης, η απώλεια των ελαστικών ιδι-
οτήτων της αορτής, η αύξηση της τάσης του 
τοιχώματος, η διατμητική τάση της αορτής 
εκτιμώνται με ακολουθίες της μαγνητικής 
τομογραφίας ευαίσθητες στη ροή. 

Σε διαδοχικές εξετάσεις μετά από ενδο-
αγγειακή αποκατάσταση, 3D CT ακολου-
θίες προτιμώνται όταν το υλικό των stent 
graft είναι stainless steel. H ενδοδιαφυγή 
ελέγχεται στην αρτηριακή και στην καθυ-
στερημένη φάση της εξέτασης. 

Σε κλάδους της αορτής όπως τα στε-
φανιαία αγγεία και τις νεφρικές αρτηρίες, 
η αξονική αγγειογραφία έχει την τάση να 
υπερεκτιμά τις στενώσεις που προκαλού-
νται από τιτανώσεις και να υποτιμά τη 
στένωση του αυλού που προκαλείται από 
μη τιτανωμένη αθηρωματική πλάκα. Συνε-
πώς θα πρέπει να συνεκτιμάται η κλινική 
εικόνα του εξεταζόμενου. 

Στο μέλλον η μαγνητική τομογραφία 
με τη χρήση ενδοαγγειακών πηνίων, σε 
αγγεία μικρού μεγέθους όπως τα στεφανι-
αία αγγεία, υπόσχεται να εκτιμά τη φύση 
των αθηρωματικών πλακών προκειμένου 
να εκτιμάται ο κίνδυνος ενός αγγειακού 
συμβάματος.

 
Η μαγνητική αγγειογραφία (MRA) 
είναι επίσης ικανή να προσφέρει 
εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης. 



Μη επεμβατική απεικόνιση στην επεμβατική καρδιολογία και ηλεκτροφυσιολογία. 
Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση

Dr med γεώργιος Μπενέτος
MD, MSc, PhD

Ο ρόλος της ραδιοϊσοτοπικής απεικό-
νισης στην επεμβατική καρδιολογία 

και ηλεκτροφυσιολογία κινείται σε τρεις 
άξονες:

1. Καθοδήγηση επεμβάσεων με βάση 
την παρουσία ισχαιμίας

2. Καθοδήγηση επεμβάσεων με βάση 
την παρουσία βιωσιμότητας

3. Εκτίμηση μυοκαρδιακής συμπαθη-
τικής νεύρωσης και διαστρωμάτωση αρ-
ρυθμιολογικού κινδύνου

1. Η εκτίμηση της μυοκαρδιακής αιμάτω-
σης με στόχο την ανάδειξη ισχαιμίας είναι 
η πιο διαδεδομένη ένδειξη της ραδιοϊσο-
τοπικής απεικόνισης στην καρδιολογία. 
Οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές εκτίμησης 
μυοκαρδιακής αιμάτωσης και ισχαιμίας 
περιλαμβάνουν το σπινθηρογράφημα μυ-
οκαρδίου (SPECT-με χρήση ισοτόπων τε-
χνητίου και λιγότερο θαλλίου) και την το-
μογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-με 
χρήση ισοτόπων ρουβιδίου και αμμωνίας). 
Ειδικότερα, στη χρόνια στεφανιαία νόσο 
η εκτίμηση παρουσίας ισχαιμίας αποτελεί 
βασικό μέρος στον αλγόριθμο προσέγγι-
σης αυτών των ασθενών. Οι μη επεμβα-
τικές λειτουργικές δοκιμασίες ισχαιμίας 
(στις οποίες περιλαμβάνεται και η ραδιο-
ϊσοτοπική απεικόνιση) έχουν ένδειξη Ι σε 
αυτή την κατηγορία ασθενών με βάση και 
τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρεί-

ας. Το προγνωστικό όφελος της επαναι-
μάτωσης (είτε διαδερμική είτε χειρουρ-
γική) εμφανίζεται σε παρουσία ισχαιμίας 
>10-15%. Αυτό φαίνεται και σε πρόσφατη 
αναδρομική μελέτη που συμπεριελήφθη-
σαν 54.522 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
SPECT για ανάδειξη ισχαιμίας. Συγκρίθη-
καν 2688 και 1228 ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε επαναιμάτωση εντός 90 ημερών 
με αγγειοπλαστική (PCI) ή αορτοστεφα-
νιαία παράκαμψη (CABG) αντίστοιχα με 
ισάριθμους ασθενείς που δεν υποβλήθη-
καν σε επαναιμάτωση μετά από propensity 
matching. Μετά από πολυπαραγοντική 
ανάλυση και σε ένα διάμεσο διάστημα πα-
ρακολούθησης 8 ετών φάνηκε ότι η επα-
ναιμάτωση σε ασθενείς με εκτεταμένη 
αναστρέψιμη ισχαιμία στο SPECT (>15%) 
προσφέρει πλεονέκτημα επιβίωσης

Σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία 
των γ καμερών και ειδικότερα στις κάμε-
ρες Cadmium-Zinc-Telluride (CZT) επιτρέ-
πουν πλέον την απεικόνιση με σημαντική 
μείωση τόσο του χρόνου όσο και της ακτι-
νοβολίας. Επιπλέον, το PET επιτρέπει τη δι-
άγνωση ισχαιμίας με μεγάλη διαγνωστική 
ακρίβεια, με παράλληλο υπολογισμό μυο-
καρδιακών ροών και μειωμένη επιβάρυνση 
ακτινοβολίας. Σημαντικό μειονέκτημα εί-
ναι η περιορισμένη διαθεσιμότητά του.

2. Βασική συμβολή της ραδιοϊσοτοπικής 
απεικόνισης και ειδικότερα του PET στην 

επεμβατική καρδιολογία είναι η εκτίμηση 
της μυοκαρδιακής βιωσιμότητας για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την επαναι-
μάτωση. Τυχαιοποιημένες μελέτες όπως 
η STICH και η PARR-2 έχουν αμφισβη-
τήσει την κλινική αξία εκτίμησης μυο-
καρδιακής βιωσιμότητας σε ασθενείς με 
ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια και χαμη-
λό κλάσμα εξωθήσεως. Παρόλα αυτά, σε 
επιλεγμένους ασθενείς με χρόνιες ολι-
κές αποφράξεις εξακολουθεί και βρίσκει 
συχνή κλινική χρήση.

3. Η εκτίμηση μυοκαρδιακής συμπαθη-
τικής νεύρωσης με σπινθηρογράφημα 
μυοκαρδίου χρησιμοποιεί ειδικό ιχνηθέ-
τη βασισμένο σο ιώδιο, τον 123I-mIBG. 
Η μειωμένη πρόσληψή του σχετίζεται 
με αυξημένη καρδιακή αδρενεργική 
δραστηριότητα στην καρδιακή ανεπάρ-
κεια και συνοδεύεται προγνωστικά από 
αυξημένα αρρυθμιολογικά συμβάματα, 
εξέλιξη της καρδιακής ανεπάρκειας και 
θάνατο.
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Σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία 
των γ καμερών και ειδικότερα στις 
κάμερες Cadmium-Zinc-Telluride 
(CZT) επιτρέπουν πλέον την 
απεικόνιση με σημαντική μείωση 
τόσο του χρόνου όσο και
της ακτινοβολίας. 
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ΑΕΕ στο χειρουργείο καρδιάς: Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα; 

Δημήτριος Πέτρογλου
MD, PhD, Επεμβατικός Καρδιολόγος, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
(ΑΕΕ) αποτελεί μια από τις πιο κα-

ταστροφικές επιπλοκές των καρδιοχει-
ρουργικών επεμβάσεων. Η συχνότητά 
του κυμαίνεται από 1% ως 3% σε ανεπί-
πλεκτες επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας 
παράκαμψης (CABG), ενώ αυξάνεται ως 
10% σε σύμπλοκες καρδιοχειρουγικές 
επεμβάσεις. Η πενταετής επιβίωση των 
ασθενών που εκδηλώνουν ΑΕΕ μετά από 
καρδιοχειρουργική επέμβαση είναι μι-
κρότερη από 60%.

Κύρια αιτία της επιπλοκής αποτελεί η 
εμβολή αθηρωματικής πλάκας ή θρόμβου 
στο εγκεφαλικό αρτηριακό δίκτυο. Πε-
ριεπεμβατική υπόταση και υπερπηκτικό-
τητα πιστεύεται ότι συνεπικουρούν στην 
εκδήλωση ΑΕΕ, ο ρόλος τους, όμως, δεν 
έχει διασαφηνιστεί επαρκώς. Η προέλευ-
ση του αθηρωματικού εμβολικού υλικού 
εντοπίζεται κυρίως στην ανιούσα θωρακι-
κή αορτή και τις καρωτίδες. Η εμβολή από 
θρόμβο είναι κατεξοχήν καρδιακής προ-
έλευσης και οφείλεται κυρίως σε αρρυθ-
μίες (κολπική μαρμαρυγή – πτερυγισμός) 
και, δευτερευόντως, σε παρουσία ενδο-
κοιλοτικών θρόμβων ή παράδοξη εμβολή.

Η έγκαιρη εντόπιση επικίνδυνων αθη-
ρωματικών πλακών συμβάλλει σημαντικά 
στην πρόληψη των ΑΕΕ. Όσον αφορά 
στην καρωτιδική νόσο, η προεπεμβατική 
αντιμετώπιση καρωτιδικών στενώσεων 
(χειρουργικά ή διαδερμικά) πρέπει να 
επιδιώκεται σε εξατομικευμένη βάση, 
ενώ η καθολική εφαρμογή της σε όλους 
τους ασθενείς δεν κατέδειξε σημαντικό 
όφελος. Στην αθηρωμάτωση της ανιού-
σας αορτής, έχει βρεθεί πως οι πλάκες 
που, συνήθως, σχετίζονται με ΑΕΕ είναι 
αυτές που εντοπίζονται στο άπω τμήμα 
της ανιούσας αορτής, πλησίον του τόξου. 
Δυστυχώς, το συγκεκριμένο τμήμα της 
αορτής δεν απεικονίζεται επαρκώς με τη 
χρήση διοισοφάγειου υπερηχογραφήμα-
τος, ενώ και η διεγχειρητική ψηλαφητική 
εκτίμησή του είναι δυσχερής. Η χρήση δι-
εγχειρητικού επι-αορτικού υπερηχογρα-
φήματος αποτελεί μια επιλογή, η οποία, 
όμως, έχει συγκεκριμένα μειονεκτήματα, 
όπως η παράταση του χειρουργικού χρό-
νου, αλλά και η δυνατότητα χρήσης του 
μόνο μετά την εκτέλεση της χειρουργι-
κής τομής. Νεότερες τεχνικές, όπως το 
A-view διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, η 

μαγνητική και αξονική τομογραφία, προ-
βάλλουν ως υποσχόμενες τεχνικές για 
την προεπεμβατική απεικόνιση του συ-
γκεκριμένου τμήματος της αορτής.

Σε περίπτωση ύπαρξης αορτικών 
αθηρωματικών πλακών, εφαρμόζονται 
χειρουργικές τεχνικές αφαίρεσης (αθη-
ρεκτομή, χειρουργική ανασύνθεση ανιού-
σας αορτής – τόξου) ή αποφυγής αυτών 
(CABG σε πάλλουσα καρδιά, εναλλακτι-
κές θέσεις καθετηριασμού της αορτής, 
χρήση μεμονωμένου σφιγκτήρα αορτής). 
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει εγκρι-
θεί η χρήση ειδικών αορτικών συσκευών 
προστασίας από εμβολικά επεισόδια σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου. 

Καθώς η αθηρωμάτωση, ως μηχανι-
σμός, ενοχοποιείται για την πρόκληση 
των ΑΕΕ, φαντάζει λογική η προεπεμ-
βατική ρύθμιση των καρδιαγγειακών 
παραγόντων κινδύνου, με έμφαση στα 
επίπεδα της LDL χοληστερόλης και της 
γλυκόζης. Ωστόσο, μελέτες συστηματι-
κής χορήγησης στατινών και ασπιρίνης 
πριν τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, 
δεν κατέδειξαν σαφές όφελος. Επιπλέον, 
καθώς μεγάλο μέρος των ΑΕΕ που σχε-

τίζονται με καρδιοχειρουργικές επεμβά-
σεις αποδίδεται σε καρδιοεμβολικά αίτια, 
συχνά προτείνεται ο στοχευμένος προ-
εγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος, με 
διενέργεια υπερηχοκαρδιογραφήματος 
και μακράς καταγραφής του καρδιακού 
ρυθμού σε επιλεγμένους ασθενείς. Τέ-
λος, η περιεπεμβατική χρήση νεότερων 
παραγόντων (π.χ. κυτοφλαβίνη) με στόχο 
τη μείωση της συχνότητας και της σοβα-
ρότητας των ΑΕΕ, βρίσκεται σε ερευνη-
τικό στάδιο.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ΑΕΕ, η 
έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική 
θεραπεία είναι κεφαλαιώδους σημασίας. 
Η χορήγηση θρομβολυτικής αγωγής, η 
οποία έχει ιδιαίτερα στενό χρονικό πλαί-
σιο εφαρμογής (ως 4,5 ώρες από την 
έναρξη των συμπτωμάτων), έχει προφα-
νή μειονεκτήματα, που αφορούν στις 
επικίνδυνες αιμορραγικές επιπλοκές, 
σε περίπτωση πρόσφατου καρδιακού 
χειρουργείου. Εάν επιλεγεί, προτιμάται 
η εκλεκτική, ενδαρτηριακή χορήγηση 
θρομβολυτικού και όχι η ενδοφλέβια. Η 
διαδερμική θρομβεκτομή αποτελεί τη θε-
ραπεία εκλογής στη μεγάλη πλειοψηφία 
των ασθενών με ΑΕΕ μετά από καρδιοχει-
ρουργική επέμβαση.

Ο ρόλος του καρδιολόγου στην θρομβεκτομή στο ΑΕΕ: Συνένωση δυνάμεων 
με άλλες ειδικότητες

Δρ. Δημήτριος Ν. Νίκας 
MD, PhD, MSc, FESC
Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 
(ΑΕΕ) αποτελεί την σημαντικότερη 

αιτία αναπηρίας στον δυτικό κόσμο, με 
σημαντικές επιπτώσεις στην πρόγνωση 
του ασθενούς, στο οικογενειακό περι-
βάλλον και στην κοινωνία γενικότερα. Οι 
ασθενείς με ΑΕΕ αποτελούν μία ειδική 
κατηγορία ασθενών, με πολλαπλά προ-
βλήματα αναπηρίας που απαιτούν ειδική 
αντιμετώπιση. Για την φροντίδα τους, οι 
σύγχρονες κοινωνίες, κινητοποιούν με-
γάλο ανθρώπινο δυναμικό και καταναλώ-
νουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, 
ορισμένες φορές δυσανάλογα με την 
πρόγνωση των ασθενών αυτών. 

Σήμερα, η διαδερμική ενδαγγειακή 
θρομβεκτομή - η μηχανική αφαίρεση 
του εμβόλου/θρόμβου υπό ακτινοσκο-
πική καθοδήγηση σε Αιμοδυναμικά/
Ακτινολογικά εργαστήρια - με ή χωρίς 
προηγηθείσα θρομβόλυση, αποτελεί την 
πλέον αποτελεσματική και καταξιωμένη 
μέθοδο οξείας αντιμετώπισης του ΑΕΕ, 
με σημαντικά αποτελέσματα στην θνη-
σιμότητα και νοσηρότητα/αναπηρία των 
ασθενών. Η θεραπευτική αυτή μέθοδος 
εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία διε-
θνώς και έχει πλέον απόλυτη ένδειξη σε 
ευρύ φάσμα ασθενών με οξύ ΑΕΕ. Παρά 
ταύτα, η μέθοδος, επι του παρόντος, 

παρέχεται μόνο από εξειδικευμένους 
Ιατρούς - Επεμβατικούς Νευροακτινο-
λόγους, σε περιορισμένα κέντρα με 
την απαιτούμενη επάρκεια κατάλληλης 
υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδικεύ-
μενου Ιατρικού και Νοσηλευτικού προ-
σωπικού. Δυστυχώς, παγκοσμίως, παρα-
τηρείται σημαντική έλλειψη ανθρώπινου 
προσωπικού για την κάλυψη των πραγ-
ματικών αναγκών σε επεμβάσεις θρομ-
βεκτομής, με αποτέλεσμα σημαντικός 
αριθμός ασθενών να μην μπορεί να λά-
βει αυτήν την σωτήρια επέμβαση. Παρο-
μοίως, τα Κέντρα που διαθέτουν την υλι-
κοτεχνική υποδομή, είναι περιορισμένα 
τόσο σε αριθμό, αλλά και σε δυνατότητα 
παροχής υπηρεσίων 24/7. 

Ο Καρδιολόγος, με τις γνώσεις του 
στο Καρδιαγγειακό σύστημα, μπορεί να 
προσφέρει ποικιλοτρόπως στην πρόλη-
ψη, θεραπεία, αλλά προσφάτως, και στην 
οξεία αντιμετώπιση και θεραπεία του 
ΑΕΕ. Με δεδομένο, ότι τόσο παγκοσμίως 
όσο και στην ελληνική επικράτεια, υπάρ-
χει επαρκής πια αριθμός Κέντρων και 
Προσωπικού να υποστηρίξει επεμβάσεις 
πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, τίθεται 
ως πρόκληση για την Καρδιολογική κοι-
νότητα, η συμμετοχή Επεμβατικών Καρ-
διολόγων, Νοσηλευτικού προσωπικού και 

Κέντρων Πρωτογενούς αγγειοπλαστικής 
σε επεμβάσεις θρομβεκτομής. 

Διεθνώς, υπάρχει ένα γενικό «κάλε-
σμα» κυρίως σε επεμβατικούς Καρδιολό-
γους, αλλά και σε άλλες ειδικότητες που 
ασχολούνται με επεμβάσεις διαδερμικής 
επαναγγείωσης, όπως αγγειοχειρουρ-
γούς ή ακόμα και νευροχειρουργούς, να 
συνδράμουν στις επεμβάσεις θρομβε-
κτομής. Εδώ είναι σημαντικό να τονισθεί, 
ότι η γνώση των επεμβατικών καρδιο-
λόγων σε αγγειοπλαστικές μετρίου - μι-
κρού διαμετρήματος (όμοιο με αυτό των 
εγκεφαλικών αγγείων), ορισμένες φορές 
τεχνικά πιο δύσκολες και σύμπλοκες της 
θρομβεκτομής, η διαθεσιμότητα των Αι-
μοδυναμικών Εργαστηρίων 24/7 καθώς 
και η εμπειρία και η διαθεσιμότητα του 
Νοσηλευτικού προσωπικού στις επεμ-
βάσεις πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, 
αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα 
για την συμμετοχή των κέντρων Επεμ-
βατικής Καρδιολογίας στο πρόγραμμα 
θρομβεκτομής. 

Είναι προφανές ότι δεν είναι όλοι οι 
Επεμβατικοί καρδιολόγοι, ή τα Κέντρα 
Πρωτογενούς Αγγειοπλαστικής, έτοιμοι 
για να εκτελούν επεμβάσεις θρομβεκτο-
μής με ασφάλεια και επιτυχία. Δεδομένα, 
πάντως από την διεθνή βιβλιογραφία δεί-

χνουν, ότι σε κέντρα τα οποία ακολούθη-
σαν βραχύχρονη διαδικασία εκμάθησης 
(είτε από εξειδικευμένους Επεμβατικού 
Νευροακτινολόγους είτε με την διαδικα-
σία του proctorship), οι Επεμβατικοί Καρδι-
ολόγοι γρήγορα, παρουσίασαν αποτελέ-
σματα παρόμοια με αυτά των έμπειρων 
Επεμβατικών Νευρο-Ακτινολόγων. Σε κέ-
ντρα, στα οποία υπήρξε συνύπαρξη και 
συνεργασία των Επεμβατικών Καρδιολό-
γων και Νευρο-ακτινολόγων, τα αποτελέ-
σματα ήταν ακόμα καλύτερα, με σημαντι-
κή βελτίωση του αριθμού ασθενών που 
είχαν τελικώς πρόσβαση σε επέμβαση 
θρομβεκτομής (24/7 based service) και με 
καλύτερα αποτελέσματα. 

Εν κατακλειδι, οι Επεμβατικοί Καρδι-
ολόγοι μπορούν να προσφέρουν σημα-
ντικά στον περιορισμό της νοσηρότη-
τας και της αναπηρίας σε ασθενείς με 
οξύ ΑΕΕ, γιατί διαθέτουν την γνώση, τα 
μέσα και την εμπειρία να το κάνουν. Με 
την κατάλληλη εκπαίδευση και συνερ-
γασία με τις ειδικότητες που φροντίζουν 
ασθενείς με ΑΕΕ (“stroke physicians”), 
και με την καθοδήγηση και υποστήρι-
ξη των ειδικών και έμπειρων Επεμβατι-
κών Νευρο-ακτινολόγων, μπορούμε να 
συνεισφέρουμε στην «μάχη» για την 
αντιμετώπιση της σύγχρονης νόσου της 
«Αναπηρίας», το οξύ Αγγειακό Εγκεφα-
λικό Επεισόδιο. 

 
Οι ασθενείς με ΑΕΕ αποτελούν 
μία ειδική κατηγορία ασθενών, με 
πολλαπλά προβλήματα αναπηρίας 
που απαιτούν ειδική αντιμετώπιση. 



 
Κύρια αιτία της επιπλοκής αποτελεί 
η εμβολή αθηρωματικής πλάκας ή 
θρόμβου στο εγκεφαλικό αρτηριακό 
δίκτυο. 
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Πνευμονική υπέρταση στις παθήσεις της αριστερής καρδιάς 

Ιωάννης Σκουλαρίγκης
Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Λάρισας 

Η πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) είναι μια 
συχνή πάθηση, η οποία μπορεί να εμ-

φανιστεί ως συνέπεια πνευμονικής αγγεια-
κής νόσου, χρόνιας αριστερής καρδιακής ή 
πνευμονικής νόσου, πνευμονικής εμβολής 
ή άλλων αιτίων. Μεταξύ των διαφόρων ομά-
δων ΠΥ, αυτή που σχετίζεται με αριστερή 
καρδιακή πάθηση αντιπροσωπεύει μακράν 
την πιο κοινή μορφή ΠΥ. Στην πραγματι-
κότητα, οι αριστερές καρδιακές παθήσεις 
αντιπροσωπεύουν το 65-80% των περιπτώ-
σεων ΠΥ. Ενώ οι ειδικές θεραπείες είναι 
διαθέσιμες για την πνευμονική αρτηριακή 
υπέρταση (ΠΑΥ), αυτές οι θεραπείες δεν 
έχουν αξιολογηθεί επαρκώς ή δεν ενδείκνυ-
νται ή μπορεί ακόμη και να είναι επιβλαβείς 
σε ασθενείς με ΠΥ που σχετίζονται με αρι-
στερές καρδιακές παθήσεις. Ως εκ τούτου, 
είναι καίριας σημασίας ο καθορισμός της 
ακριβούς διάγνωσης και ταξινόμησης της 
ΠΥ πριν ληφθούν οι αποφάσεις θεραπείας. 
Ωστόσο, στην κλινική πρακτική, υπάρχουν 
σημαντικές ασυνέπειες, οι οποίες είναι ανη-
συχητικές: από τη μία πλευρά, οι ασθενείς 
με ΠΥ και αδιάγνωστη αριστερή καρδιακή 
πάθηση συχνά ταξινομούνται εσφαλμένα 
ως ΠΑΥ και αντιμετωπίζονται με φάρμακα 
ειδικά για την ΠΑΥ, ή οι ασθενείς με ΠΥ ασα-
φούς προέλευσης λαμβάνουν ειδική θερα-
πεία χωρίς κατάλληλη ταξινόμηση. Από την 
άλλη, η καρδιακή ανεπάρκεια συνδέεται συ-
χνά με ΠΥ και δυσλειτουργία δεξιάς κοιλίας, 
οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
εξέλιξη της νόσου, νοσηρότητα, και θνησι-
μότητα, και αυτό τείνει να υποτιμάται στον 

τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας. Παρ 
‘όλα αυτά, οι αιμοδυναμικές αλληλεπιδρά-
σεις είναι σύμπλοκες όταν προ-τριχοειδικό 
στοιχείο υπάρχει σε μετα-τριχοειδική ΠΥ, 
και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
των ειδικών θεραπειών ΠΥ παραμένουν 
αναπόδεικτες. 

Επιπολασμός και σημασία της ΠΥ
Η παρουσία και η βαρύτητα της ΠΥ και της 
δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας - τα 
οποία είναι και τα δύο κοινά στις αριστερές 
καρδιακές παθήσεις - σχετίζονται με την 
εξέλιξη της νόσου, τη μειωμένη ανοχή στην 
άσκηση και ένα δυσμενές αποτέλεσμα. Τα 
δεδομένα σχετικά με τον επιπολασμό της 
ΠΥ σε ασθενείς με αριστερή καρδιακή πά-
θηση ποικίλουν και εξαρτώνται από τη μέ-
θοδο μέτρησης PAP, τον ορισμό της ΠΥ και 

τους πληθυσμούς που μελετώνται. Μολο-
νότι και η ΚΑ με μειωμένο κλάσμα εξώθη-
σης (HFrEF) όσο και η ΚΑ με διατηρημένο 
κλάσμα εξώθησης (HFpEF) ανήκουν στο 
κλινικό σύνδρομο της «καρδιακής ανεπάρ-
κειας», αποτελούν ξεχωριστές οντότητες 
όσον αφορά την παθοφυσιολογία, τα κλινι-
κά χαρακτηριστικά, την αιμοδυναμική, την 
καρδιοπνευμονική αλληλεπίδραση και την 
ανταπόκριση στη θεραπεία και, ως εκ τού-
του, θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά. 
Στη HFrEF, ο επιπολασμός της ΠΥ, όπως 
αξιολογήθηκε με δεξιό καρδιακό καθετη-
ριασμό, αναφέρεται μεταξύ 40 και 75%. Σε 
ασθενείς με HFpEF, πρόσφατες μελέτες 
που χρησιμοποίησαν είτε ηχοκαρδιογραφία 
είτε δεξιό καρδιακό καθετηριασμό έδειξαν 
επιπολασμό ΠΥ μεταξύ 36 και 83%.

Παθοβιολογία ΠΥ που σχετίζεται με αρι-
στερή καρδιακή νόσο
Η παθοβιολογία της ΠΥ σε αριστερή καρδια-
κή πάθηση είναι πολύπλοκη και εξαιρετικά 
ετερογενής και παραμένει ατελώς κατανο-
ητή. Η ΠΥ προκύπτει κυρίως από την παθη-
τική προς τα πίσω μετάδοση αυξημένων πι-
έσεων πλήρωσης της αριστερής πλευράς, 
οι οποίες προκύπτουν ως συνέπεια συστο-
λικής ή διαστολικής δυσλειτουργίας της 
αριστερής κοιλίας. Επιπλέον, η λειτουργική 
ανεπάρκεια της μιτροειδούς θα οδηγήσει 
σε αύξηση της πίεσης του αριστερού κόλ-
που και της πνευμονικής αρτηρίας, που συ-
νήθως επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της 
άσκησης. Εκτός από την αναδιαμόρφωση 
και τη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλί-
ας, η αύξηση του μεγέθους του αριστερού 
κόλπου, η διάμεση ίνωση που προκαλεί 
σκληρία του αριστερού κόλπου και η μειω-
μένη ενδοτικότητα του, καθώς και η επηρε-
ασμένη συσταλτικότητα του, συμβάλλουν 
σε παθογόνες μεταβολές στη πνευμονική 
κυκλοφορία και τη δεξιά καρδιά. 

Εκτός από την παθοφυσιολογική ση-
μασία του, η δυσλειτουργία του αριστε-
ρού κόλπου μπορεί επίσης να καθορίσει 
τις θεραπευτικές αποκρίσεις σε ειδικές 
θεραπείες ΠΥ σε ασθενείς με αριστερή 
καρδιακή πάθηση, καθώς η μείωση της 
PVR και η αυξημένη πνευμονική ροή του 
αίματος μπορεί να οδηγήσουν σε αυξη-
μένη πίεση ενσφήνωσης και πνευμονικό 
οίδημα σε ασθενείς με μειωμένη ενδοτι-
κότητα του αριστερού κόλπου.

Κλινικά προβλήματα στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης σε 
ασθενή με αίσθημα παλμών

Ξύδης Παναγιώτης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών

Ο προαρρυθμικός ηλεκτροφυσιολογι-
κός φαινότυπος μιας διατεταμένης 

αριστερής κοιλίας με αιμοδυναμικές 
αλλαγές, νευροενδοκρινείς παράγοντες 
αλλά επίσης κολπική και κοιλιακη αναδι-
αμόρφωση (μυοκαρδιακή ίνωση) ευνοεί 
την ανάπτυξη τόσο υπερκοιλιακών όσο 
και κοιλιακών αρρυθμιών. 

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή 
αρρυθμία στους υπερτασικούς ασθενείς 
αλλά και αμφίδρομα ο σημαντικότερος πα-
ράγοντας εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής 
είναι η αρτηριακή υπέρταση. Ιδιαίτερα, η μη 
επαρκής ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 
επιδεινώνει τις υποτροπές της παροξυσμι-
κής κολπικής μαρμαρυγής αλλά και την 
εξέλιξη της σε μόνιμης μέσω της διαστολι-
κής δυσλειτουργίας. Η συνύπαρξη υπνικής 
άπνοιας στους πληθυσμούς με υπερτασική 
καρδιοπάθεια (30%) αποτελεί επιβαρυντικό 
παράγοντα για την εμφάνιση της ανωτέρω 
αρρυθμίας αλλά και διαταραχών αγωγής. 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση αντιπηκτι-
κής αγωγής σε ασθενείς με υψηλές τιμές 
αρτηριακής πίεσης αυξάνουν δραματικά τις 
αιμορραγικές επιπλοκές αυτών με δυσμενέ-
στερη εξέλιξη τα αιμορραγικά εγκεφαλικά 
επεισόδια. 

Η υπερτροφία αριστερής κοιλίας και η 
αναδιαμόρφωση της σε κυτταρικό επίπεδο 
αποτελεί παράλληλα προδιαθεσικό παρά-
γοντα για εμφάνιση κοιλιακών αρρυθμιών 
αλλά και αιφνιδίου καρδιακού θανάτου 
μέσω πιθανά της παράτασης αλλά και κατα-
κερματισμού του δυναμικού αναπόλωσης. 
Η ενεργοποίηση του συμπαθητικού αλλά 
και του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσί-
νης ευοδώνει και συντηρεί μηχανισμούς 
αρρυθμιογένεσης. Η μυοκαρδιακή υπερ-
τροφία δύναται να οδηγήσει σε επιδείνωση 
της αρρυθμιογένεσης μέσω ανισορροπίας 
οξυγόνωσης και ενεργειακών αναγκών. 

Η φαρμακευτική αγωγή για την αντιμε-
τώπιση της υπέρτασης θα πρέπει να εξατο-

μικεύεται ανάλογα με το επίπεδο τιμών της 
αρτηριακής πίεσης αλλά και τις συννοση-
ρότητες των ασθενών, κυρίως της στεφανι-
αίας νόσου και της καρδιακής ανεπάρκειας. 
Οι αντίστοιχοι θεραπευτικοί χειρισμοί με β 
αποκλειστές και αναστολείς του άξονα ρε-
νίνης αγγειοτενσίνης βελτιώνουν την επιβί-
ωση αλλά και το φορτίο υπερκοιλιακών και 
κοιλιακών αρρυθμιών. Προσοχή θα πρέπει 
να δίνεται όμως σε θεραπεία με διουρητι-
κά καθώς παρά την σημαντική θέση τους 
στην θεραπεία της αρτηριακής υπέρτα-
σης, έχουν δείξει αύξηση αρρυθμιολογικών 
συμβαμάτων πιθανά λόγω υποκαλιαιμίας 
και διαταραχών αναπόλωσης. Συνδυασμοί 
β αποκλειστών και μη-διϋδροπυριδινών ή 
χρήση των δεύτερων σε έδαφος καρδιακής 
ανεπάρκειας θα πρέπει, αν χορηγούνται, να 
δίδονται με σύνεση. 

Τέλος σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρ-
ταση θα πρέπει να ακολουθείται ένας αλ-
γόριθμος παρακολούθησης για παρουσία 

αρρυθμιολογικού φορτίου με απλή ψη-
λάφηση αρτηριακού σφυγμού σε πρώιμα 
στάδια κατά την επίσκεψη στο ιατρείο ή 
μέσω απλών συσκευών παρακολούθησης 
(smartwatches). Αντίθετα σε συμπτωματι-
κούς ασθενείς (αίσθημα παλμών, προσυ-
γκοπή, οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου θα-
νάτου) απαιτείται πιο ενδελεχής έλεγχος 
με καταγραφή 24-48 ωρών καρδιακού ρυθ-
μού, ανώτερες απεικονιστικές τεχνικές και 
έλεγχο για πιθανή υποκείμενη ισχαιμία. 
Παράλληλα θα πρέπει να αποκλειστούν 
μυοκαρδιοπάθειες όπως η υπερτροφική 
που μπορούν να διαλάθουν της προσοχής 
λόγω της αναμενόμενης ήπιας υπερτροφί-
ας στο πλαίσιο της υπερτασικής νόσου. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση είτε 
φαρμακευτική είτε επεμβατική (κατάλυ-
ση υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθ-
μιών) παρέχει ευνοϊκά αποτελέσματα 
στην νοσηρότητα αλλά και την επιβιώση 
του πληθυσμού με αρτηριακή υπέρταση. 

Αιμοδυναμικοί ορισμοί και ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης που σχετίζεται 
με παθήσεις της αριστερής καρδιάς 

2018 WHO Update
Pulmonary Hypertension (PH)
Mean PAP >20 mmHg
Group II PH
Mean PCWP >15 mmHg
Isolated Post-capillary PH
PVR <3 Wood Units
Combined Post- and Pre-capillary PH
PVR >3 Wood Units

 
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο 
συχνή αρρυθμία στους υπερτασικούς 
ασθενείς αλλά και αμφίδρομα 
ο σημαντικότερος παράγοντας 
εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής 
είναι η αρτηριακή υπέρταση. 



 
Η πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) είναι 
μια συχνή πάθηση, η οποία μπορεί να 
εμφανιστεί ως συνέπεια πνευμονικής 
αγγειακής νόσου, χρόνιας αριστερής 
καρδιακής ή πνευμονικής νόσου, 
πνευμονικής εμβολής ή άλλων 
αιτίων. 
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Πρόσφατες κλινικές μελέτες: Ενεργοποιητές διαλυτής γουανυλικής κυκλά-
σης και ενεργοποιητές μυοσίνης

Dr Αλεξία Σταυράτη
Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας 
ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου»

Η Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ) χαρακτη-
ρίζεται από αυξημένη θνητότητα 

και συχνές νοσηλείες για απορρύθμιση. 
Πολλαπλοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 
εμπλέκονται στην εμφάνιση και την εξέ-
λιξη της και αποτελούν τους στόχους της 
φαρμακευτικής αγωγής. Τα τελευταία 
χρόνια μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες 
ανέδειξαν νέες κατηγορίες φαρμάκων 
που απέδειξαν όφελος και έχουν ήδη λά-
βει θέση στον θεραπευτικό αλγόριθμο 
της ΚΑ με μειωμένο κλάσμα εξώθησης 
(ΚΑΜΚΕ). Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν με-
λέτες για δύο άλλες κατηγορίες φαρμά-
κων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
της ΚΑΜΚΕ.

Η μελέτη VICTORIA (διπλή, τυφλή, 
τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική κλινική 
μελέτη φάσης 3) αξιολόγησε την απο-
τελεσματικότητα και την ασφάλεια του 
vericiquat (ενός ενεργοποιητή της διαλυ-
τής γουανυλικής κυκλάσης) σε ασθενείς 
με ΚΑΜΚΕ και πρόσφατη απορρύθμιση. 
Το vericiquat συγκρίθηκε με εικονικό φάρ-
μακο, επιπρόσθετα της βέλτιστης φαρ-

μακευτικής αγωγής, σε 5.050 ασθενείς 
με ΚΑΜΚΕ και αυξημένο κίνδυνο για ΚΑΑ 
συμβάντα (Κλάσμα Εξώθησης Αριστερής 
Κοιλίας, ΚΕΑΚ<45%, αυξημένα νατριου-
ρητικά πεπτίδια και πρόσφατη νοσηλεία 
για ΚΑ ή χρήση ενδοφλέβιας διουρητι-
κής αγωγής). Ποσοστό 40% των ασθενών 
ήταν NYHA III/IV και 84% είχαν πρόσφατη 
νοσηλεία για απορρύθμιση. Η συχνότητα 
εμφάνισης του πρωτεύοντος καταληκτι-
κού σημείου (θάνατος από ΚΑΑ αίτια ή 
νοσηλεία για ΚΑ) ήταν χαμηλότερη μετα-
ξύ εκείνων που έλαβαν vericiguat από ό,τι 
εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο. 
Το όφελος οδηγήθηκε κύρια από τη μείω-
ση των νοσηλειών για ΚΑ ενώ δεν υπήρ-
ξε μείωση της ολικής ή καρδιαγγειακής 
θνητότητας. Διαπιστώθηκε όμως ετερο-
γένεια σε σχέση με το επίπεδο των νατρι-
ουρητικών πεπτιδίων, με τους ασθενείς 
με NT-proBNP<8000 pg/ml να ωφελούνται 
περισσότερο. Με βάση τα στοιχεία της 
μελέτης το vericiquat αποτελεί ένα σημα-
ντικό φάρμακο σε ασθενείς που παρου-
σιάζουν απορρύθμιση παρά την αρχική 

βέλτιστη αγωγή. Έχει πλεονεκτήματα 
που το καθιστούν εύκολο στη χρήση (μια 
δόση ημερησίως, χωρίς ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές ή επιβάρυνση της νεφρι-
κής λειτουργίας). Έχει εγκριθεί από τον 
Αμερικανικό και Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων, κυκλοφορεί σε αρκετές χώ-
ρες και έχει προστεθεί στον πρόσφατο 
θεραπευτικό αλγόριθμο αντιμετώπισης 
της ΚΑΜΚΕ.

Μία άλλη πολυκεντρική κλινική με-
λέτη, η GALACTIC-HF, αξιολόγησε την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
της omecamtiv mecarbil, ενός εκλεκτικού 
ενεργοποιητή της καρδιακής μυοσίνης, 
που βελτιώνει τη συσταλτικότητα του 
μυοκαρδίου χωρίς επηρεασμό της ομοι-
όστασης του ασβεστίου ή αύξησης των 
αναγκών του μυοκαρδίου σε οξυγόνο. 
Αποτελεί το πρώτο μυοτρόπο φάρμακο 
και μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για 
τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. 
Η μελέτη τυχαιοποίησε σε Omecamtiv 
mecarbil έναντι εικονικού φαρμάκου, 
8.256 ασθενείς με ΚΑΜΚΕ (ΚΕΑΚ<35%), 

επιπρόσθετα της βέλτιστης φαρμακευτι-
κής αγωγής. Ποσοστό 47% των ασθενών 
ήταν NYHA III/IV και 25% νοσηλευόμενοι 
για απορρύθμιση ΚΑ. Η μελέτη έδειξε 
όφελος από τη χορήγηση της Omecamtiv 
mecarbil έναντι του εικονικού φαρμάκου 
στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο (ΚΑΑ 
θάνατος ή νοσηλεία για ΚΑ), όχι όμως και 
στις επιμέρους συνιστώσες αυτού (ΚΑΑ 
θνητότητα, νοσηλείες για ΚΑ). Το όφε-
λος φάνηκε να σχετίζεται με το ΚΕΑΚ και 
να είναι μεγαλύτερο όταν το ΚΕΑΚ ήταν 
μικρότερο από 28%. Η χορήγηση και τιτ-
λοποίηση του φαρμάκου γίνεται μετά 
από καθορισμό των επιπέδων του στο 
πλάσμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Χρειάζονται σαφώς επιπρόσθετα στοι-
χεία από την ανάλυση της GALACTIC-HF 
για να εντοπισθούν οι υποομάδες ασθε-
νών στις οποίες το φάρμακο θα έχει με-
γαλύτερο όφελος. Η Omecamtiv mecarbil 
θα μπορούσε πιθανώς να αποτελέσει μία 
επιπρόσθετη θεραπεία δεύτερης γραμ-
μής σε ασθενείς αυξημένου κινδύνου με 
ιστορικό νοσηλειών και προχωρημένη 
ΚΑ ή σε εκείνους που δεν μπορούν να 
λάβουν νευροορμονικούς ανταγωνιστές 
λόγω υπότασης ή νεφρικής ανεπάρκειας.

Επιδιόρθωση της Αορτικής Βαλβίδας

γεώργιος Θ. Σταυρίδης
Διευθυντής Γ´ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, 
«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Σ ε επεμβάσεις επιδιόρθωσης αντί 
αντικατάστασης των ανεπαρκουσών 

καρδιακών βαλβίδων εφαρμόζονται ποι-
κίλες τεχνικές ανάλογα με την υποκείμε-
νη παθολογοανατομική βλάβη αυτών. 

Ενώ καταγράφεται πολύχρονη εμπειρία 
στην επιδιορθωτική αντιμετώπιση της ανε-
παρκείας των κολποκοιλιακών βαλβίδων, 
με εξαιρετικά μακροχρόνια αποτελέσμα-
τα, η επιδιόρθωση της ανεπάρκειας της 
αορτικής βαλβίδας, τρίπτυχης ή δίπτυχης, 
σχετικά πρόσφατα άρχισε να εντάσσεται 
στο οπλοστάσιο της σύγχρονης καρδιο-
χειρουργικής, καθώς πολλαπλές μελέτες 
κατέδειξαν άκρως ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα αναφορικά με την περιεγχειρητική 
θνητότητα, τις μετεγχειρητικές επιπλοκές 
και την μακροχρόνια επιβίωση.

Ωστόσο ένα σχετικά μικρό ποσοστό 
των παθολογικών βαλβίδων επιδιορθώ-
νεται επιτυχώς με τις υπάρχουσες τεχνι-
κές. Η υιοθέτηση τυποποιημένων και εύ-
κολα εφαρμόσιμων τεχνικών με σχετική 
ομαλή και βραχεία καμπύλη εκμάθησης 
των θα οδηγούσε σε ευρύτερη χρήση πα-
ρομοίων επεμβάσεων.

Η εμφύτευση ενός δακτυλίου στο 
χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, άμε-

σα υποβαλβιδικά, βασισμένου στην φυσι-
ολογική γεωμετρία της αορτικής ρίζας 
προκειμένου να υποστηρίξει και να απο-
καταστήσει την τοπική αρχιτεκτονική, 
πάντα σε συνάρτηση με την ανατομική 
ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων πτυ-
χών και κόλπων του Valsalva. έχει δείξει 
άριστα πρώιμα και μεσοπρόθεσμα απο-
τελέσματα δομικής επάρκειας της αορτι-
κής βαλβίδας. 

Η ταυτόχρονη εφαρμογή τεχνικών 
επιδιόρθωσης τυχόν παθολογικών εξερ-
γασιών των αορτικών πτυχών ενισχύει 
την ολιστική προσέγγιση στο εγχείρημα 
της επιδιόρθωσης της αορτικής βαλβί-
δας. 

Θα παρουσιασθεί η εμπειρία του 
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 
και θα γίνει μνεία στην διεθνή εμπειρία 
από την χρήση των δακτυλίων ΗΑΑRT 
που υπερβαίνει τα 1000 περιστατικά.

Τον Ιούλιο 2017 ξεκίνησε το πρόγραμ-
μα επιδιόρθωσης αορτικής βαλβίδας συ-
ντεταγμένα με εμφύτευση δακτυλίου 
HAART 300 σε ασθενείς με ανεπάρκεια 
της τρίπτυχης αορτικής βαλβίδας ή/και 
παθολογία της αορτικής ρίζας και ανιού-
σας αορτής

Παράλληλα δραστηριοποιηθήκαμε 
και σε ποικίλες τεχνικές όπου δεν υπήρ-
χε ένδειξη χρήσης δακτυλίου κυρίως 
λόγω ασυμμετρίας της ρίζας ή λόγω μη 
πρόσβασης σε δίπτυχο δακτύλιο.

Το 2021 απενεμήθη CE mark στον δα-
κτύλιο για δίπτυχη βαλβίδα και τον Σε-
πτέμβριο του ιδίου έτους πραγματοποι-
ήθηκε εμφύτευση του νέου HAART 200 
σε ασθενείς μας

Κατηγοριοποιημένα τα περιστατικά 
μας αφορούσαν σε:

1. Πρόπτωση πτυχής (ων)
2. Ανεύρυσμα ανιούσας αορτής με 

συνοδό ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος
3. Ανεύρυσμα αορτικής ρίζας με συ-

νοδό ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος
4. Πολυβαλβιδοπάθεια
5. Στεφανιαία νόσο με συνοδό ανε-

πάρκεια αορτικής βαλβίδας

Στο σύνολο των 34 ασθενών, με δακτύλιο 
HAART, η θνητότητα ήταν μηδενική, τα 
αποτελέσματα άριστα έως των ημερών 
μας εκτός από 4 ασθενείς που οδηγήθη-
καν διεγχειρητικά σε αντικατάσταση της 
αορτικής βαλβίδας στα πλαίσια της ανα-
μενόμενης καμπύλης μάθησης-εμπειρίας.

Επίσης σε 1 ασθενη αντικαταστάθη-
κε η ΑΒ μετα από 4 ετη λόγω αποκόλ-
λησης του δακτυλίου από την αορτική 
ρίζα, απότοκος ρήξης ραμμάτων Prolene 
και διάτρησης πτυχής. 

 
ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΕΠΑρΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛ-
ΒΙΔΑΣ ή /και ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ 
ΡΙΖΑΣ & ΤΗΣ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΑΟΡΤΗΣ

1. Διαθέσιμη τεχνική για παθολογίες 
δίπτυχης ή τρίπτυχης αορτικής βαλβί-
δος

2. Επιχειρούμε Αναπτυγμένες -Επι-
καιροποιημένες πλέον τεχνικές επιδιόρ-
θωσης αορτικών πτυχών 

3. Ο συνδυασμός ποικίλων τεχνικών 
οδηγεί σε ταχεία, απλή και κατανοη-
τή μέθοδο επιδιόρθωσης της αορτικής 
βαλβίδας

4. Σύντομα θα επιδιορθώνεται το σύ-
νολο σχεδόν των ανεπαρκειών αορτικής 
βαλβίδας (οΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤEΥΧΘΕΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΕΠΑρΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΤροΕΙΔοΥΣ) 

 
Η Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ) 
χαρακτηρίζεται από αυξημένη 
θνητότητα και συχνές νοσηλείες για 
απορρύθμιση. 



 
Η ταυτόχρονη εφαρμογή τεχνικών
επιδιόρθωσης τυχόν παθολογικών 
εξεργασιών των αορτικών πτυχών 
ενισχύει την ολιστική προσέγγιση 
στο εγχείρημα της επιδιόρθωσης της 
αορτικής βαλβίδας. 
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Βιοπροσθετικές βαλβίδες χωρίς ράμματα και ταχέως εκπτυσσόμενες

Σχίζας Νικόλαος
Χειρουργική Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Εισαγωγή: Η ανάγκη για μείωση του χρόνου 
ισχαιμίας στις καρδιοχειρουργικές επεμ-
βάσεις αλλά και η αυξανόμενη χρήση των 
ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων στην καρ-
διοχειρουργική αποτελούν σημαντικούς πα-
ράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη 
βιοπροσθέων για την χειρουργική αντικατά-
σταση της αορτικής βαλβίδας. Η εξέλιξη των 
υλικών και της τεχνολογίας έκαναν δυνατή 
την ανάπτυξη βαλβίδων που παρουσιάζουν τα 
παραπάνω πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμέ-
να, οι κύριοι εκπρόσωποι αυτής της κατηγορία 
είναι η βιοπρόσθεση τύπου Perceval-S η οποία 
μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς τη χρήση ραμ-
μάτων επί του αορτικού δακτυλίου και η βαλ-
βίδα τύπου Edwards Intuity η οποία διαθέτει τα-
χέως εκπτυσσόμενο μηχανισμό εμφύτευσης.

Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρο-
μική μελέτη παρατήρησης στην οποία συλ-

λέχθηκαν δεδομένα από 2 καρδιοχειρουρ-
γικά κέντρα, την καρδιοχειρουργική ΓΝΑ 
«Ο Ευαγγελισμός» και την Πανεπιστημιακή 
Καρδιοχειρουργική κλινική του Αττικού νοσο-
κομείου. Ο συνολικός αριθμός των βαλβίδων 
τύπου Perceval-S είναι 205 για την περίοδο 
2013-2020, ενώ για την Intuity είναι 94 για την 
περίοδο 2015-2021. Στην μελέτη συμμετέχουν 
όλοι οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αντι-
κατάσταση αορτικής βαλβίδας μεμονωμένης 
ή με συνδυαστικές επεμβάσεις. Τα δεδομέ-
να συλλέχθηκαν από τον ιατρικό φάκελο, το 
ηλεκτρονικό σύστημα των νοσοκομείων, τις 
επανεξετάσεις ή την τηλεφωνική επικοινωνία.

Αποτελέσματα: Το θηλυκό φύλο είχε 
την πλειοψηφία και στους δύο τύπους 
βαλβίδας (Perceval-S 65,9% έναντι Intuity 
56,4%). Επιπλέον οι ασθενείς παρουσίαζαν 
παρόμοια χαρακτηριστικά και για τους δύο 

τύπους βαλβίδων ( Perceval-S vs Intuity, ηλι-
κία: 76.4(6.1) vs 78 (7.1), (δείκτης επιφάνειας 
σώματος) BSA: 1.76(1.66-1.91) vs 1.81 (1.67-
1.88), EF% 51.9%(10.3) vs 52.8%(9.4) ). Η πά-
θηση της βαλβίδας ήταν για τις Perceval-S 
90.2% στένωση αορτικής βαλβίδας και 
9,7% μικτή νόσος, ενώ για την Intuity 69,1% 
και 30,9% αντίστοιχα. Παρούσα ήταν η 
στεφανιαία νόσος στο 30,2% και 40.4% 
αντίστοιχα. Το μέγεθος της βαλβίδας με-
λετήθηκε σε σχέση με το BSA με τα εξής 
ευρήματα (P Kruskal-Wallis test <0.001): 
Perceval-S Small 1.67 (1.62-1.80), Medium 
1.73(1.59-1.83), Large 1.81 (1.72-1.92), 
X-Large 1.91(1.73-2.01) και Intuity 19mm 
1.68(1.53-1.83), 21mm 1.75(1.55-1.81), 23mm 
(1.81-1.98), 25mm (1.81-1.98), 17mm 1.94(1.87-
2.11). Ο συνολικός χρόνος της επέμβασης 
186.(77.90) vs 252.35(62.9)), ο χρόνος εξω-

σωματικής κυκλοφορίας (108.3(63.5) vs 
117.1(31.4) ) και ο χρόνος ισχαιμίας (68.2 
(61.5) vs 88.4 (28.3)) ήταν σημαντικά μικρό-
τερος για τις Perceval-S σε σχέση με την 
Intuity (p<0.001). Η επέμβαση πραγματο-
ποιήθηκε με ελάχιστα επεμβατική τεχνική 
στο 38.2% για τις Perceval-S έναντι 33.7% 
για τις Intuity. Η θνητότητα των 30 ημερών 
ήταν 3,9% για τις Perceval-S ενώ δεν παρα-
τηρήθηκε κανένας θάνατος για στις Intuity. 

Συμπεράσματα: Οι δύο τύποι βαλβί-
δων έχουν χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς 
με παρόμοια χαρακτηριστικά που στην 
πλειοψηφία τους είναι υψηλού κινδύ-
νου. Η χρήση των συγκεκριμένων βιο-
προσθέσεων διευκολύνει την εφαρμογή 
των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Η 
Perceval-S σχετίζεται με μικρότερους 
διεγχειρητικούς χρόνους. Η μετεγχειρη-
τική θνητότητα 30 ημερών είναι χαμηλή 
και για τις δύο ομάδες ασθενών, ενώ για 
την Intuity είναι μηδενική.

Εμφύτευση Απινιδωτή (ICD) στους υποψήφιος για LVAD ασθενείς: Ναι ή Όχι;

Χρήστος Ε. Χαρίτος
MD, PhD, FECTS
Τμήμα Χειρουργικής Καρδίας – Θώρακος – Αγγείων, Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

Σύμφωνα με πρόσφατες αναδρομικές με-
λέτες το 78% των ασθενών στις ΗΠΑ που 

προγραμματίζεται για την εμφύτευση LVAD 
φέρει και ICD, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Ευρώπη είναι μικρότερο – 59%. Συνο-
λικά, το 69% των ασθενών αυτών φέρει ήδη 
ICD. Επομένως το ερώτημα που διαμορφώ-
νεται είναι αν στο 31% των ασθενών στους 
οποίους πρόκειται να εμφυτευθεί LVAD πρέ-
πει να προηγηθεί η εμφύτευση και ICD.

Επιδημιολογικά, οι κοιλιακές αρρυθμίες 
(VAs) είναι συχνότατες, ιδιαίτερα την πρώ-
τη μετά την εμφύτευση του LVAD περίοδο 
και η εκδήλωσή τους, όπως και η ηλεκτρική 
θύελλα αποτελούν κακούς προγνωστικούς 
παράγοντες. Η αιτιολογία τους είναι πολυ-
παραγοντική, οφειλόμενη στους χειρουρ-
γικούς χειρισμούς, αλλά και στην ίδια την 
μυοκαρδιοπάθεια. Γενικά οι βαριές VAs – 
κοιλιακή ταχυκαρδία και μαρμαρυγή, συνή-
θως είναι καλώς ανεκτές χωρίς συγκοπικά 
επεισόδια ή ανακοπές, χάρη στην λειτουρ-
γία του LVAD (φυσιολογία Fontan). Εξίσου 

συχνές είναι και οι εκφορτίσεις του ICD, 
κατάλληλες, αλλά και συχνά ακατάλληλες 
στους ασθενείς αυτούς. 

Οι υποψήφιοι για LVAD ασθενείς έχουν 
πολύ χαμηλά EFs, υποστηρίζονται με μη-
χανικά μέσα ή με ινότροπα και είναι στις λί-
στες για μεταμόσχευση ή δια βίου θεραπεία 
(destination). Επομένως, σύμφωνα με τις πρό-
σφατες οδηγίες (2021 ESC Guidelines, Heart 
Failure) πληρούν τα κριτήρια για πρωτογενή 
εμφύτευση και ICD. Όμως LVAD και ICD εμ-
φανίζουν σοβαρές αλληλεπιδράσεις, όπως 
μεταβολές στις παραμέτρους των ηλεκτρο-
δίων, αδυναμία επικοινωνίας (interrogation), 
ακατάλληλες ή αναποτελεσματικές εκφορ-
τίσεις σε εν εγρηγόρσει ασθενείς ή και ανα-
στολή βηματοδοτήσεως. Τα προβλήματα 
αυτά συχνά απαιτούν διορθωτικές επεμβά-
σεις αυξάνοντας την πιθανότητα σοβαρών 
λοιμώξεων του LVAD ή του ICD που αντιμε-
τωπίζονται με εξαιρετικές δυσκολίες. 

Το βασικό ερώτημα που τίθεται στους 
ασθενείς αυτούς είναι αν η εμφύτευση ενός 

ICD αυξάνει την επιβίωση των ασθενών που 
υποστηρίζονται με LVAD. Αν η παρουσία 
του ICD παρατείνει την ζωή του ασθενούς, 
τότε η εμφύτευση ICD κρίνεται απαραίτητη, 
έστω και με οποιοδήποτε κόστος. Μολονότι 
δεν υπάρχουν προοπτικές και τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες, παρά μόνον αναδρομικές και 
μετα-αναλύσεις, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 
κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Αυτό αναφέρουν 
και οι οδηγίες της AHA του 2019, όπου συ-
νιστάται η εξατομικευμένη αντιμετώπιση. 
Αντίθετα η EACTS κατηγορηματικά δεν συνι-
στά την προληπτική – πρωτογενή εμφύτευ-
ση ICD στους υποψηφίους για LVAD (ΙΙΙ – C). 
Όμως για την μία και μοναδική βιβλιογρα-
φική παραπομπή που αναφέρεται υπάρχουν 
σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την στατιστι-
κή της αξιολόγηση. Μία δική μας μετανά-
λυση, πρόσφατα δημοσιευμένη (Rorris FP, 
Charitos C, J Heart Lung Transplant. 2021) δεν 
διαπιστώνει οφέλη από την εμφύτευση ICD, 
παραδόξως όμως, παρατηρεί σημαντική μεί-
ωση της θνησιμότητος μετά την εμφύτευση 

ICD σε ασθενείς Ευρωπαϊκών κέντρων.
Επιβεβλημένος θεωρείται μετά την 

εμφύτευση του LVAD ο έλεγχος των πα-
ραμέτρων λειτουργίας του ICD και ο επα-
ναπρογραμματισμός του έτσι ώστε να απο-
φεύγονται αφενός μεν οι επανειλημμένες 
και επώδυνες ακατάλληλες εκφορτίσεις, 
αφετέρου δε να ελαχιστοποιείται η κατανά-
λωση του συσσωρευτή και η αντικατάστα-
ση της γεννήτριας. 

Συμπερασματικά, απαιτείται εξατομι-
κευμένη αντιμετώπιση των ασθενών πριν 
από την εμφύτευση του LVAD για το ενδε-
χόμενο και εμφυτεύσεως και ICD. Η τακτική 
που ακολουθούμε είναι στους υποψηφίους 
για LVAD να εμφυτεύουμε και ICD εφόσον 
παρουσιάζουν προεγχειρητικά υψηλό φορ-
τίο κοιλιακών αρρυθμιών, έχουν μακρύ 
ιστορικό προχωρημένης καρδιακής ανε-
πάρκειας, πάσχουν από ισχαιμική μυοκαρδι-
οπάθεια και υποστηρίζονται με ινότροπα ή 
μηχανικά μέσα (INTERMACS < 3).

O ρόλος της αρτηριακή σκληρίας στην καρδιακή αναδιαμόρφωση μετά από 
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Δαμιανός Τσιλιβαράκης 
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικό»

Η αρτηριακή σκληρία έχει αναδειχθεί 
τα τελευταια χρόνια σε αξιόπιστο 

δείκτη έκτίμηση της αγγειακής λειτουρ-
γίας αλλα και της καρδιαγγειακής θνη-
τότητας σε υγιείς αλλά και σε ασθενείς 
με διάφορα νοσηματα καρδιακά και μη.

Η στεφανιαία νόσος είναι η σημαντικό-
τερη αιτία εμφράγματος του μυοκαρδίου 
και η πρώτη αιτία καρδιακής ανεπάρκειας.

Η ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας 
μέσα από την αναδιαμόρφωση της αρι-
στερής κοιλίας η οποία συντελείται στους 

ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου ει-
ναι μία σύνθετη προοδευτική διαδικασία η 
οποία περιλαμβάνει διάταση της αριστερής 
κοιλίας, δημιουργία μυοκαρδιακής ουλής 
και αλλαγής του γεωμετρικού σχήματος 
της καρδιάς (σφαιρική αναδιαμόρφωση).

Στόχος της ομιλίας είναι να συζητηθεί 
πώς μπορεί η αρτηριακή ανελαστικότητα 
να επηρεάσει την αναδιαμόρφωση της 
αριστερής κοιλιας στους ασθενείς που 
έχουν υποστεί οξύ έμφραγμα του μυο-
καρδίου, ποιες μη αιματηρές τεχνικές 
είναι οι κατάλληλες για την εκτίμηση της 
καθώς και αν αυτή η συσχέτιση μπορεί να 
επηρεάσει την κλινική πρακτική.

 
Ο συνολικός αριθμός των βαλβίδων 
τύπου Perceval-S είναι 205 για την 
περίοδο 2013-2020, ενώ για την Intuity 
είναι 94 για την περίοδο 2015-2021. 



 
Η αιτιολογία τους είναι πολυπαραγοντική, 
οφειλόμενη στους χειρουργικούς 
χειρισμούς, αλλά και στην ίδια την 
μυοκαρδιοπάθεια. 



 
Η στεφανιαία νόσος είναι η 
σημαντικότερη αιτία εμφράγματος του 
μυοκαρδίου και η πρώτη αιτία καρδιακής 
ανεπάρκειας. 
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Η εξοικείωση των νέων ιατρών και των ασθενών με τη ψηφιακή 
τεχνολογία θα συνεισφέρει στην πρόληψη του ΑΕΕ; SMARTWATCHES

Τσιούφης Παναγιώτης

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, το αγγειακό εγκεφαλικό επει-

σόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την 2η αιτία θανά-
του παγκοσμίως, προκαλώντας μείζονα 
αναπηρία στον ασθενή αλλά και τεράστιο 
κόστος στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

Η συχνότερη αιτία ΑΕΕ είναι η κολ-
πική μαρμαρυγή, η έγκαιρη ανίχνευση 
και αντιμετώπιση της οποίας έχει απο-
δειχθεί πως μειώνει σημαντικά τον κίν-
δυνο ΑΕΕ. Τα smartwatches παρέχουν τη 
δυνατότητα συνεχούς καταγραφής του 
ρυθμού και της καρδιακής συχνότητας. 
Μέσω των ενσωματωμένων φωτοπληθυ-
σμογραφικών αισθητήρων (PPG), καθώς 
και της επεξεργασίας των δεδομένων με 
αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης σε 
πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζεται η ακρι-
βής και έγκαιρη διάγνωση της κολπικής 
μαρμαρυγής τόσο σε ασυμπτωματικούς 
ασθενείς, όσο και σε αυτούς με παροξυ-

σμική κολπική μαρμαρυγή. Ήδη έχουν 
διενεργηθεί δύο μεγάλης κλίμακας κλι-
νικές μελέτες, η Apple Heart Study και 
η Huawei Heart Study, με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. 

Η ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτα-
σης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 
πρόληψη ενός αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Για πολλούς ασθενείς, το ΑΕΕ 
αποτελεί την 1η εκδήλωση της νόσου, 
καθώς η διάγνωση της αρτηριακής υπέρ-
τασης μπορεί να καθυστερήσει σημαντι-
κά. Ήδη βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές 
ειδικά εξαρτήματα για smartwatches τα 
οποία έχουν τη δυνατότητα μέτρησης 
της αρτηριακής πίεσης δεκάδες φορές 
μέσα σε μία ημέρα, παρέχοντας στον 
ασθενή και στον ιατρό του ανεκτίμητες 
πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκρι-
ση στην αντιϋπερτασική αγωγή. 

Επιπρόσθετα, μελέτες έχουν δείξει 

πως η ποιότητα ύπνου πιθανώς συσχε-
τίζεται με τον κίνδυνο ΑΕΕ. Ασθενείς με 
κλινική υποψία υπνικής άπνοιας μπορούν 
να ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση των 
smartwatches κατά το νυχτερινό ύπνο, 
καθώς διαταραχές του ύπνου μπορούν 
να ανιχνευθούν μέσω της συνεχούς μέ-
τρησης του κορεσμού οξυγόνου αλλά και 
μέσω ανάλυσης ήχων από το ενσωματω-
μένο μικρόφωνο. Έπειτα, τα δεδομένα 
αυτά αναλύονται βάσει αλγορίθμων βα-
θιάς εκμάθησης για το σχηματισμό διά-
γνωσης. 

Η παχυσαρκία και η καθεστηκυία ζωή 
έχει συσχετιστεί με αυξημένο ρίσκο ΑΕΕ. 
Τα smartwatches συνεισφέρουν στην υι-
οθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, 
μέσω ειδοποιήσεων και κινήτρων για ορ-
θοστασία, άθληση και αποφυγή κακής 
διατροφής. Στο μέλλον, smartwatches θα 
έχουν τη δυνατότητα αναίμακτου υπο-

λογισμού του σακχάρου αίματος, ανοίγο-
ντας έτσι το δρόμο για τη γρηγορότερη 
διάγνωση και αντιμετώπιση του σακχα-
ρώδους διαβήτη, προλαμβάνοντας καθ’ 
αυτόν τον τρόπο αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια.

Κρίνεται, λοιπόν, σαφές ότι τα 
smartwatches καθιστούν προσβάσιμη, 
μέσω μη παρεμβατικών μεθόδων, την τε-
χνολογία ιατρικής διάγνωσης σε όλους. 
Σίγουρα, στην παρούσα χρονική στιγμή, 
υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί για την 
ευρεία υιοθέτηση των smartwatches ως 
αξιόπιστων μέσων διάγνωσης, με κυριό-
τερη την έλλειψη κατάλληλης μεθοδο-
λογίας για την πιστοποίηση της εγκυρό-
τητας των καταγραφών. Εντούτοις, δεν 
τίθεται αμφιβολία πως η ευκολία χρήσης 
τους από όλες τις ηλικίες θα βοηθήσει 
στην ευρεία υιοθέτησή τους, αλλά και 
κατ’ επέκταση στην καλύτερη διαχείριση 
της υγείας του ασθενούς.

Μεσογειακή διατροφή και ρύθμιση αρτηριακής πίεσης

Χριστίνα φιλίππου
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΓΝΑ

Οι συστάσεις σχετικά με τη διαχείρι-
ση του τρόπου ζωής για τη ρύθμιση 

των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτη-
ση ενός υγιεινού διατροφικού προτύ-
που, όπως είναι η Μεσογειακή δίαιτα. Η 
Μεσογειακή δίαιτα χαρακτηρίζεται από 
υψηλή κατανάλωση συνολικού λίπους, 
το οποίο προέρχεται κυρίως από την 
κατανάλωση ελαιολάδου. Επίσης, δίνει 
έμφαση στα δημητριακά ολικής αλέσε-
ως, στα φρούτα, στα λαχανικά και στα 
όσπρια, περιλαμβάνει ψάρια, πουλερικά, 
γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπα-
ρά και αυγά, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει 
την κατανάλωση κόκκινου/επεξεργα-
σμένου κρέατος και γλυκών/ροφημάτων 
με ζάχαρη. Τέλος, περιλαμβάνει μέτρια 
κατανάλωση αλκοόλ, κυρίως κόκκινου 

κρασιού, κατά προτίμηση μαζί με τα γεύ-
ματα. Το διατροφικό αυτό πρότυπο είχε 
περιγραφεί και μελετηθεί τη δεκαετία 
του 1960 στο πλαίσιο της Μελέτης των 
Επτά Χωρών, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι 
υιοθετούνταν από τους πληθυσμούς που 
διέμεναν γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασ-
σα και σχετιζόταν με χαμηλότερη θνησι-
μότητα από στεφανιαία νόσο. Πλέον, η 
Μεσογειακή δίαιτα αποτελεί το περισσό-
τερο και καλύτερα μελετημένο διατρο-
φικό πρότυπο ως προς την επίδρασή του 
σε ποικίλα χρόνια νοσήματα, όπως στο 
μεταβολικό σύνδρομο, στα καρδιαγγει-
ακά νοσήματα και στον σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου ΙΙ. Οι ωφέλιμες επιδράσεις 
της αποδίδονται στο υψηλό περιεχόμενό 
της σε αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμο-
νώδεις ουσίες, φυτικές ίνες, μονοακόρε-

στα και ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, 
στο μέτριο περιεχόμενό της σε αιθανό-
λη, καθώς και στο χαμηλό περιεχόμενό 
της σε κορεσμένα και trans λιπαρά οξέα. 
Η συνεργιστική δράση των συστατικών 
αυτών αμβλύνει τα μονοπάτια της αθη-
ροσκλήρωσης και της θρόμβωσης, προ-
στατεύοντας το ενδοθήλιο των αγγείων 
και μειώνοντας τις διαδικασίες του οξει-
δωτικού στρες και της φλεγμονής. Επι-
πλέον, τα συστατικά της Μεσογειακής 
δίαιτας βελτιώνουν τους καρδιομεταβο-
λικούς παράγοντες κινδύνου, συμπερι-
λαμβανομένων των αυξημένων επιπέδων 
της αρτηριακής πίεσης. Ειδικότερα, όσον 
αφορά στην αρτηριακή πίεση, έχει απο-
δειχθεί ότι η υιοθέτηση του διατροφικού 
αυτού προτύπου μειώνει σημαντικά τα 
επίπεδα της συστολικής και της διαστο-

λικής αρτηριακής πίεσης, καθώς και τον 
κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης. Μια πρό-
σφατη μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων 
κλινικών μελετών σε ενήλικες με ή χωρίς 
υπέρταση έδειξε ότι σε σχέση με τη δίαι-
τα ελέγχου, η Μεσογειακή δίαιτα μειώνει 
σημαντικά περισσότερο τη συστολική και 
τη διαστολική αρτηριακή πίεση κατά 3,1 
και 1,6 mmHg, αντίστοιχα, γεγονός που 
συνδέεται με τη μείωση του απαιτούμε-
νου αριθμού αντιυπερτασικών φαρμάκων 
για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, 
καθώς και με τη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων. 
Συμπερασματικά, η Μεσογειακή δίαιτα, 
επηρεάζοντας ποικίλους παθοφυσιολογι-
κούς μηχανισμούς, συμβάλει στη ρύθμι-
ση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης, 
μειώνοντας την ανάγκη για λήψη αντιυ-
περτασικής φαρμακευτικής αγωγής και 
συσχετίζεται με τη βέλτιστη καρδιαγγει-
ακή υγεία. 

 
Τα smartwatches παρέχουν τη 
δυνατότητα συνεχούς καταγραφής 
του ρυθμού και της καρδιακής 
συχνότητας. 



 
Η Μεσογειακή δίαιτα χαρακτηρίζεται 
από υψηλή κατανάλωση συνολικού 
λίπους, το οποίο προέρχεται κυρίως 
από την κατανάλωση ελαιολάδου. 
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Συντονισμός ΕΚΑΒ για κλήσεις ανακοπής - Προκλήσεις & Προοπτικές 

Δημήτριος Άλλιος
MD, MSc, Χειρουργός
Επιμελητής Β - ΕΚΑΒ

Καθημερινό φαινόμενο στο συντονι-
στικό κέντρο του ΕΚΑΒ αποτελούν οι 

κλήσεις που αναφέρουν περιστατικό ανα-
κοπής. Άμεσα ξεκινάει ένα αγώνας δρό-
μου ταχύτητας ώστε εξειδικευμένη βο-
ήθεια να φτάσει άμεσα στο σημείο όπου 
βρίσκεται ο ασθενής, καθώς ο χρόνος 
ανταπόκρισης παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην επιβίωση και την ικανοποιητική νευ-
ρολογική έκβαση ενός θύματος ανακοπής

Η επιβεβαίωση της ανακοπής γίνεται 
από τους εκπαιδευμένους διασώστες του 

τηλεφωνικού κέντρου και εάν απαιτηθεί, 
στη διαδικασία συμμετέχει και ο εφημερεύ-
ων ιατρός. Σε σημαντικό αριθμό περιστατι-
κών δίνονται τηλεφωνικά οδηγίες ΚΑΡΠΑ 
σε παρευρισκόμενο που είναι πρόθυμος να 
εφαρμόσει τη διαδικασία μέχρι το προσω-
πικό του ΕΚΑΒ να αφιχθεί στο σημείο του 
συμβάντος. Στα περιστατικά ανακοπής το 
ασυρματικό κέντρο κινητοποιεί ταυτόχρο-
να πολλαπλά μέσα – δίκυκλο, όχημα μικρού 
όγκου, συμβατικό ασθενοφόρο, κινητή ια-
τρική μονάδα – ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

χρόνος ανταπόκρισης και το προσωπικό να 
είναι επαρκές για να ανταπεξέλθει στις ιδι-
αίτερα απαιτητικές συνθήκες που συναντώ-
νται συχνά προνοσοκομειακά. Σημαντικό 
στοιχείο στην αντιμετώπιση των περιστα-
τικών ανακοπής που προκύπτουν στη Θεσ-
σαλονίκη είναι και οι συσκευές μηχανικών 
θωρακικών συμπιέσεων LUCAS που είναι 
διαθέσιμες στις δύο κινητές ιατρικές μονά-
δες και στο όχημα μικρού όγκου.

Οι προκλήσεις πολλές: Η βελτίω-
ση των χρόνων και του συντονισμού, η 

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και 
η εκπαίδευση του κοινού στην ΚΑΡΠΑ, 
στην οποία σημαντικό ρόλο διαδραμα-
τίζει το γραφείο εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ 
με τις ενέργειές του αλλά και οι δράσεις 
της ΕΚΕ με την μεγάλη παράδοση στην 
εκπαίδευση, αποτελούν μερικά από τα 
σημαντικότερα βήματα για τον ένα και 
μοναδικό κοινό στόχο όλων μας, την επι-
στροφή των ασθενών που έχουν υποστεί 
εξωνοσοκομειακή ανακοπή στη καθημε-
ρινότητα και τους αγαπημένους τους αν-
θρώπους.

Μυοκαρδιοπάθεια σε παιδί

Ιωάννης γερμανάκης 
Associate Professor of Pediatrics-Pediatric Cardiology
Faculty of Medicine, University of Crete

Η διαφορική διάγνωση των μυοκαρ-
διοπαθειών που εμφανίζονται στην 

παιδική ηλικία περιλαμβάνει εκτός από 
πρώιμες εκδηλώσεις των γνωστών κλη-

ρονομικών μυοκαρδιοπαθειών ενηλίκων 
(μεταλλάξεις γονιδίων υπεύθυνων για 
την δομή -λειτουργικότητα σαρκομεριδί-
ου -κυτταροσκελετού) μπορεί να αποτε-

λούν εκδηλώσεις συστηματικότερων νο-
σημάτων με διαταραχή της παραγωγής 
ενέργειας ή συσσώρευσης μεταβολιτών 
(μιτοχονδριοπάθειες, λυσοσωμικά νοσή-

ματα, κτλ), γενετικών συνδρόμων με συμ-
μετοχή του καρδιαγγειακού συστήματος 
ή σπανιότερα συγγενείς καρδιοπάθειες 
με εμφάνιση προσομοιάζουσα μυοκαρδι-
οπαθειών

Παρουσιάζονται σύντομα επιλεγμέ-
νες περιπτώσεις μυοκαρδιοπαθειών παι-
δικής ηλικίας, που τονίζουν την ανάγκη 
ευρύτερης διαφορικής διάγνωσης για 
την ηλικιακή αυτή ομάδα με σύντομη 
συζήτηση σχετικά με την θεραπεία και 
πρόγνωση των μυοκαρδιοπαθειών της 
παιδικής ηλικίας, καθώς και τη σημασία 
της έγκαιρης διάγνωσης για το παιδί και 
την οικογένειά του. 

Υποκλινική κολπική μαρμαρυγή. Έχει σημασία ο έλεγχός της;

Κωνσταντίνος Ζέκιος
Επικουρικός Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή κλινική του ΠΓΝ Ιωαννίνων 

H κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συ-
χνή αρρυθμία στην κλινική πράξη και 

συσχετίζεται με την εμφάνιση ΑΕΕ, Καρ-
διακής Ανεπάρκειας και εν γένει αυξημέ-
νης θνησιμότητας. Η επανάσταση που 
έχει συντελεστεί με την εισαγωγή συ-
σκευών καταγραφής καρδιακού ρυθμού 
στην καθημερινή μας πράξη (smartwatch) 
επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ερώτημα 
χρόνων. Πώς αντιμετωπίζουμε ασθενείς 
με υποκλινικά επεισόδια Κολπικής Μαρ-
μαρυγής. Ο όρος υποκλινική Κολπική 
Μαρμαρυγή έχει υιοθετηθεί για να περι-
γράψει τις κολπικές ταχυαρρυθμίες που 
αναδεικνύονται από εμφυτεύσιμες συ-
σκευές.

Έχει φανεί σε εμφυτεύσιμες συσκευ-
ές ότι το 90% των κολπικών αρρυθμιών 
είναι ασυμπτωματικές και αντιστρόφως 
η αναφορά των ασθενών σε συμπτωμα-
τικές αρρυθμίες ανταποκρίνεται μόλις 
στο 20% πραγματικών-καταγεγραμμένων 
αρρυθμιών από τις συσκευές. Η σημασία 

της υποκλινικής Κολπικής Μαρμαρυγής 
τεκμαίρεται από το γεγονός ότι επεισό-
δια κολπικής ταχυκαρδίας/μαρμαρυγής 
ποικίλης διάρκειας αναδεικνύονται στο 
1/3 των ασθενών με εμφυτεύσιμη συ-
σκευή εντός του πρώτου έτους.

 Πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει 
τη συσχέτιση της υποκλινικής Κολπικής 
Μαρμαρυγής με τον κίνδυνο εμβολικού 
επεισοδίου αφήνοντας όμως και πολ-
λά ερωτήματα αναπάντητα, ειδικά όσον 
αφορά την αξιολόγηση της χρονικής 
διάρκειας των επεισοδίων αλλά και τα 
στοιχεία που θα λάβουμε υπόψιν για να 
αποφασίσουμε την έναρξη αντιπηκτικής 
θεραπείας. Ένα αρχικό τρόπο προσέγ-
γισης αυτών των ασθενών φάνηκε να 
υποδεικνύουν μελέτες προηγούμενων 
ετών όπως η μελέτη TRENDS, όπου συ-
μπεριέλαβε ασθενείς με ΜΤΒ. Κατά το 
interrogation των συσκευών παρατηρήθη-
κε ότι οι ασθενείς με επεισόδια υποκλι-
νικής Κολπικής Μαρμαρυγής>5,5 ώρες/

μέρα παρουσίαζαν 2πλάσιο κίνδυνο 
εγκεφαλικού σε μια περίοδο 30 ημερών 
σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς κολπική 
μαρμαρυγή ή χαμηλό αρρυθμικό φορ-
τίο. Επιπρόσθετα, η μελέτη ASSERT πα-
ρακολούθησε γηραιούς υπερτασικούς 
ασθενείς με ΜΤΒ ή ICD και καμία ένδειξη 
για αντιπηκτική αγωγή σε μια περίοδο 
3 μηνών μετά την εμφύτευση. Ανέδειξε 
ότι στους ανωτέρω ασθενείς επεισόδιο 
κολπικής μαρμαρυγής >6 λεπτά συσχετι-
ζόταν με 2,5 φορές αύξηση των εγκεφα-
λικών επεισοδίων. 

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι 
μεταναλύσεις των μελετών προσγείωσαν 
τις αρχικές προσδοκίες. Πιο συγκεκριμέ-
να, υποκλινική Κολπική Μαρμαρυγή τις 
τελευταίες 30 μέρες παρατηρήθηκε στο 
55%(11/20) και 22%( 4/18) ασθενών με ΑΕΕ 
στις μελέτες TRENDS και ASSERT αντί-
στοιχα, αναδεικνύοντας αδύναμη χρονι-
κή συσχέτιση μεταξύ των δύο στοιχείων. 
Επίσης, στη μελέτη ASSERT σε follow up 

2,5 ετών, φάνηκε ότι μόνο οι ασθενείς με 
επεισόδια υποκλινικής κολπικής μαρμα-
ρυγής διάρκειας >24 ωρών παρουσιάζουν 
αυξημένο κίνδυνο εμβολικού επεισοδίου 
ενώ σε χαμηλότερης διάρκειας επεισόδια 
ο κίνδυνος ήταν σχεδόν όμοιος με ασθε-
νείς χωρίς υποκλινική Κολπική Μαρμαρυ-
γή. Μήπως λοιπόν η υποκλινική Κολπική 
Μαρμαρυγή δεν αποτελεί αίτιο ΑΕΕ αλλά 
σημείο αναγνώρισης ασθενών υψηλού 
κινδύνου για ΑΕΕ;

Συμπερασματικά, παρά τις αξιόλογες 
πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα, 
περιμένουμε ακόμα περισσότερα από τις 
εν εξελίξει μελέτες με κύρια αναπάντητα 
ερωτήματα τα ακόλουθα: 1) Πότε ωφελεί-
ται ο ασθενής από την χρήση αντιπηκτι-
κής θεραπείας σε υποκλινικές μορφές 
κολπικής μαρμαρυγής; 2) Μήπως απαι-
τείται η θέσπιση διαφορετικών μοντέλων 
διαστρωμάτωσης θρομβοεμβολικού και 
αιμορραγικού κινδύνου στους ασθενείς 
με υποκλινικές μορφές κολπικής μαρμα-
ρυγής;

 
Η επιβεβαίωση της ανακοπής γίνεται 
από τους εκπαιδευμένους διασώστες 
του τηλεφωνικού κέντρου και εάν 
απαιτηθεί, στη διαδικασία συμμετέχει 
και ο εφημερεύων ιατρός. 



 
Μήπως λοιπόν η υποκλινική Κολπική 
Μαρμαρυγή δεν αποτελεί αίτιο ΑΕΕ 
αλλά σημείο αναγνώρισης ασθενών 
υψηλού κινδύνου για ΑΕΕ; 
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Μυοκαρδιακή παραμόρφωση και Μυοκαρδιακό έργο, κλινικές εφαρμογές

Κωνσταντίνος Κατωγιάννης
Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Εργαστήριο Ηχωκαρδιολογίας και Εργαστήριο Προληπτικής Καρδιολογίας, Β’ Παν/μιακή Καρδιολογική Κλινική 
ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Η μυοκαρδιακή παραμόρφωση και το 
μυοκαρδιακό έργο αποτελούν δείκτες 

εκτίμησης της λειτουργικότητας και της 
απόδοσης της αριστερής κοιλίας.

Η μυοκαρδιακή παραμόρφωση εκφρά-
ζει την επί τοις % μεταβολή του μήκους 
των μυϊκών ινών κατά τη συστολή. Διακρί-
νεται σε επιμήκη, κυκλοτερή και ακτινική 
παραμόρφωση. Η συνολική επιμήκης πα-
ραμόρφωση της αριστερής κοιλίας, αν και 
εξαρτάται από τις συνθήκες φόρτισης της 
αριστερής κοιλίας, είναι ένας αξιόπιστος 
δείκτης, με πολλά δεδομένα να πιστοποι-
ούν την αναγκαιότητα εφαρμογής της σε 
όλο το φάσμα της καρδιακής παθολογίας.

Το μυοκαρδιακό έργο υπολογίζεται με 
τις αναίμακτες τεχνικές και τη χρήση κατάλ-
ληλου λογισμικού δημιουργώντας καμπύλες 
επιμήκους παραμόρφωσης και περιφερικής 
αρτηριακής πίεσης. Συνεπώς, είναι ένας δεί-

κτης που ενσωματώνει το μεταφορτίο της 
αριστερής κοιλίας και ενδεχομένως εξαρ-
τάται λιγότερο σε σχέση με την επιμήκη πα-
ραμόρφωση από τις συνθήκες φόρτισης της 
αριστερής κοιλίας. Φαίνεται το μέγεθος αυτό 
να αντανακλά την κοιλιοαρτηριακή σύζευξη. 
Επίσης η εκτίμηση του μυοκαρδιακού έργου 
φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε καταστάσεις 
που πρέπει να διευκρινιστεί εάν η μειωμένη 
απόδοση της κοιλίας οφείλεται μόνο στο αυ-
ξημένο μεταφορτίο (αρτηριακή υπέρταση) ή 
σχετίζεται με κατεξοχήν μειωμένη συσταλτι-
κότητα της αριστερής κοιλίας.

Oi δείκτες αυτοί μας δίνουν τη δυνατό-
τητα να ανιχνεύσουμε πρώιμα μυοκαρδιακή 
δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, πριν 
επηρεαστούν οι κλασικοί δείκτες εκτίμησης 
της απόδοσής της, όπως το κλάσμα εξώθη-
σης και συνήθως πολύ πριν προκύψουν συ-
μπτώματα. Επιπλέον οι δείκτες αυτοί είναι 

ευαίσθητοι στις μεταβολές που προκαλού-
νται από τη θεραπεία και μας επιτρέπουν να 
αξιολογήσουμε την επίδραση αυτής.

Η στεφανιαία νόσος, οι μυοκαρδιοπά-
θειες, οι βαλβιδικές νόσοι είναι καταστά-
σεις που οι νεότεροι δείκτες μπορεί να 
συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση της 
δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας και 
στην ενδελεχή εκτίμηση της πρόγνωσης 
των ασθενών. Επίσης σε ασθενείς με κακο-
ήθειες μετά από τη λήψη χημειοθεραπείας 
οι νεότεροι δείκτες έχουν σημαντικό ρόλο.

Οι δείκτες αυτοί αποτελούν ένα χρήσι-
μο εργαλείο που εμπλουτίζουν περαιτέρω 
τον αναίμακτο καρδιολογικό έλεγχο.
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Μελέτη ILIAHTIS στην χώρα μας. Τι πρέπει να βελτιώσουμε στην 
αντιμετώπιση των STEMI

Ιωάννης Κανακάκης,
Πρόεδρος ΕΚΕ, Διευθυντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ΓΝ «Αλεξάνδρα»

Οι σημαντικές εξελίξεις στις διαγνωστι-
κές και θεραπευτικές προσεγγίσεις 

στους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρο-
μο έχουν οδηγήσει στη βελτίωση της έκ-
βασης και της ποιότητας της ζωής αυτών 
των ασθενών. Οι βασικές αρχές αυτής της 
βελτίωσης περιλαμβάνουν της εξέλιξη της 
διαγνωστικής ακρίβειας των βιοδεικτών, 
με την χρήση της τροπονίνης υψηλής ευαι-
σθησίας, την πρωτογενή και δευτερογενή 
πρόληψη, την οργάνωση εθνικών δικτύων 
πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, και φυσικά 
τις εξελίξεις στην επεμβατική αντιμετώπιση 
της στεφανιαίας νόσου. Οι καταγραφές των 
ασθενών (registries), αποτελούν το πιο σημα-
ντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της προό-
δου στη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το οξύ έμφραγμα 
του μυοκαρδίου και την επαναγγείωση, όπου 

τέτοιες καταγραφές παρείχαν τόσο επιδη-
μιολογικές όσο και κλινικές πληροφορίες 
που δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες από τυχαι-
οποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που περι-
ελάμβαναν κυρίως ιδιαίτερα επιλεγμένους 
πληθυσμούς. Η ΗΛΙΑΚΤΙΣ, είναι μια Εθνική, 
προοπτική πολυκεντρική μελέτη υπό την αι-
γίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
και του Ευρωπαϊκού Stent-Save a Life, η οποία 
είχε σαν σκοπό να καταγράψει και να αναλύ-
σει προοπτικά τα δημογραφικά και κλινικά 
χαρακτηριστικά καθώς και τις στρατηγικές 
αντιμετώπισης και την βραχυπρόθεσμη έκ-
βαση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 
ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
στον Ελληνικό χώρο. Στην μελέτη αυτή συμ-
μετείχαν 50 αντιπροσωπευτικά για τη γεω-
γραφική και πληθυσμιακή κατανομή, κέντρα 
πανελλαδικά και από την 1η Απριλίου 2020 

έως τις 30 Ιουνίου 2020 κατεγράφησαν συνε-
χόμενοι ασθενείς με STEMI και NSTEMI. Από 
τους 1862 που κατεγράφησαν (μέση ηλικία : 
64.2±13.2 yrs.; 77.2% άνδρες), η πλειοψηφία 
εισήχθη στο νοσοκομείο με NSTEMI (57.2%) 
και λιγότεροι με STEMI (42.8%). Ως αναμε-
νόμενο, η πρωτογενής αγγειοπλαστική ήταν 
η πιο συχνή μέθοδος αντιμετώπισης των 
STEMI, στα νοσοκομεία που είχαν αιμοδυνα-
μικό εργαστήριο (76.9% για τα νοσοκομεία 
με αιμοδυναμικό vs 39.9% για τα νοσοκομεία 
που δεν διέθεταν αιμοδυναμικό p<.001) και 
η θρομβόλυση για τα κέντρα χωρίς αιμοδυ-
ναμικό. Ο μέσος όρος νοσηλείας ήταν 5.6 
μέρες, ενώ η ενδονοσοκομειακή θνητότητα 
ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με STEMI συ-
γκριτικά με τους ασθενείς με NSTEMI (7.1% 
vs 2.8%, p<.0001). Οι ασθενείς που είχαν αρ-
χικά εισαχθεί σε νοσοκομείο χωρίς αιμοδυ-

ναμικό εργαστήριο είχαν αυξημένο κίνδυνο 
για ενδονοσοκομειακή θνητότητα και θνητό-
τητα στις 30 ημέρες. Η ΗΛΙΑΚΤΙΣ για πρώτη 
φορά κατέγραφε το ότι η αναλογία STEMI μα 
NSTEMI, είναι ίδια με αυτή των διεθνών κα-
ταγραφών, σε αντίθεση με τις παλαιότερες 
μελέτες που έδειχναν υψηλότερα ποσοστά 
STEMI σε σύγκριση με τα NSTEMI. Σε σχέση 
με τις παλαιότερες Εθνικές καταγραφές η 
μελέτη κατέγραψε αυξημένο ποσοστό ασθε-
νών με STΕMI που αντιμετωπίστηκαν με πρω-
τογενή αγγειοπλαστική, ενώ και ο συνολικός 
αριθμός των ασθενών που έμειναν χωρίς 
επαναιμάτωση εμφανίστηκε σημαντικά μει-
ωμένος. Συνολικά η μελέτη κατέγραψε την 
βελτιωμένη αντιμετώπιση των οξέων στεφα-
νιαίων συνδρόμων σε σχέση με το παρελθόν, 
την εναρμόνισή τους με τα διεθνή πρότυπα, 
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότη-
τες και αδυναμίες της χώρας μας.

Πνευμονική υπέρταση
Ορισμός, κατάταξη, επιδημιολογία

Άννα Κότσια
Επιμελήτρια Α’ Καρδιολογίας, ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Η π νευμονική υπέρταση ορίζεται ως 
μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση 

(mPAP) μεγαλύτερη από 20 mm Hg σε 
ηρεμία σύμφωνα με το Έκτο Παγκόσμιο 

Συμπόσιο για την Πνευμονική Υπέρταση 
το 2018 και μεγαλύτερη από 25 mm Hg 
σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εται-

ρεία (ESC) 2015. Η ταξινόμηση κατά ΠΟΥ 
κατηγοριοποιήσε διάφορες κλινικές κατα-
στάσεις σε πέντε ομάδες σύμφωνα με την 
κλινική εικόνα, τα παθολογικά ευρήματα, 

τα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά και την 
θεραπευτική προσέγγιση. Τα δεδομένα 
σχετικά με την επίπτωση της πνευμονι-
κής υπέρτασης σε παγκόσμιο επίπεδο εί-
ναι φτωχά αλλά είναι σαφές ότι η ομάδα 
2 (πνευμονική υπέρταση λόγω αριστερής 
καρδιοπάθειας) είναι η πιο συχνή.

 
Τα δεδομένα σχετικά με την επίπτωση 
της πνευμονικής υπέρτασης σε 
παγκόσμιο επίπεδο είναι φτωχά. 



 
Οι καταγραφές των ασθενών 
(registries), αποτελούν το πιο 
σημαντικό εργαλείο για την 
αξιολόγηση της προόδου στη 
θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας. 



 
Η μυοκαρδιακή παραμόρφωση και το 
μυοκαρδιακό έργο αποτελούν δείκτες 
εκτίμησης της λειτουργικότητας και της 
απόδοσης της αριστερής κοιλίας. 
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«Με μια ματιά» – Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας μέσα από κλινικά 
περιστατικά… Στη διαφοροδιάγνωση πνευμονικής υπέρτασης τύπου Ι και ΙΙ

ουρανία Καρίκη
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο- Καρδιολογικός Τομέας

Η ακριβής διάγνωση της αιτιολογίας της 
πνευμονικής υπέρτασης αποτελεί ένα 

βήμα μείζονος σημασίας κατά τη διαχείρι-
ση των ασθενών καθώς νέες θεραπευτικές 
επιλογές που αφορούν υποκατηγορίες της 
νόσου έχουν επιτύχει βελτίωση τόσο της 
πρόγνωσης, όσο και της ποιότητας ζωής 
των πασχόντων. Συγκεκριμένα, η εισαγω-
γή της αγγειοπλαστικής των πνευμονικών 
αρτηριών (BPA) σε έως σήμερα ανεγχείρη-
τα περιστατικά χρόνιας θρομβοεμβολικής 
πνευμονικής υπέρτασης (CTEPH) και η εξέ-
λιξη της φαρμακοθεραπείας στην ιδιοπαθή 
πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (IPAH) 
μπορεί να επιτύχει σημαντική αναστολή 
της φυσικής πορείας της νόσου, καθιστώ-
ντας την CTEPH μια δυνητικά ιάσιμη υπο-
κατηγορία της. Ωστόσο, μια από τις δυσκο-
λίες στη διαχείριση αυτών των ασθενών με 
IPAH/CTEPH- κατηγορίες που αναμένεται 
να ωφεληθούν από τις εξειδικευμένες θε-
ραπείες- μπορεί να είναι η διάκριση τους 
από τον ευρύτερο πληθυσμό των ασθενών 
με πνευμονική υπέρταση τύπου 2 (συνδεό-

μενη με παθήσεις της αριστερής καρδιάς). 
Και ενώ ο ‘φαινότυπος’ των ασθενών με 
καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα 
εξώθησης ή σοβαρών αριστερών βαλβι-
δοπαθειών είναι έκδηλος επιτρέποντας 
την άμεση κατηγοριοποίηση των ασθενών, 
περιπτώσεις ασθενών με πνευμονική υπέρ-
ταση και καρδιακή ανεπάρκεια με διατη-
ρημένο κλάσμα εξώθησης αποτελούν μια 
απαιτητική κατηγορία στην διάκριση της 
αιτιολογίας της (τύπου 1 ή 2).

Ο δεξιός καθετηριασμός αποτελεί την 
εξέταση εκλογής για την επιβεβαίωση 
της ύπαρξης αυξημένων πιέσεων στο σύ-
στημα του πνευμονικού δικτύου αλλά και 
την διάκριση των κατηγοριών. Ωστόσο, 
η πρώτη αναίμακτη εκτίμηση αυτών των 
ασθενών που θα οδηγήσει στην ανάγκη 
επιβεβαίωσης της διάγνωσης με επεμβα-
τικά μέσα είναι η υπερηχοκαρδιογραφική 
που καλείται να απαντήσει τρία βασικά 
ερωτήματα: Yπάρχουν ενδείξεις αυξημέ-
νων πιέσεων στην πνευμονική αρτηρία; 
Μπορεί να διευκρινιστεί η αιτιολογία των 

αυξημένων πιέσεων; Πως ανταποκρίνεται 
η δεξιά κοιλία στο αυξημένο μεταφόρτιο;

Η παρούσα ομιλία επικεντρώνεται στη 
διερεύνηση της ικανότητας της υπερη-
χοκαρδιογραφικής μελέτης να διακρίνει 
αναίμακτα την αιτιολογία της πνευμονικής 
υπέρτασης μεταξύ των ασθενών των κατη-
γοριών 1 και 2. Έως και 70% των περιστατι-
κών πνευμονικής υπέρτασης ανήκουν στην 
κατηγορία 2 ενώ η αξιοπιστία του υπερη-
χογραφήματος στη διάκριση μεταξύ των 
κατηγοριών έχει αποδειχθεί αρκετά ικανο-
ποιητική (θετική προγνωστική αξία για την 
διάγνωση προτριχοειδικής πνευμονικής 
υπέρτασης έως και 67,9% με αντίστοιχη 
αρνητική προγνωστική αξία 77,5%). Υπερη-
χογραφικοί δείκτες με μέγιστη αξία υπέρ 
της διάκρισης της κατηγορίας 2 των ασθε-
νών αποτελούν, πέραν των προφανών (μει-
ωμένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλί-
ας, διάταση αριστερής κοιλίας, αριστερές 
βαλβιδοπάθειες όπως τουλάχιστον μέτρια 
ανεπάρκεια αορτικής/μιτροειδούς βαλβί-
δας, τουλάχιστον μέτρια στένωση αορτικής 

βαλβίδας και στένωση μιτροειδούς οποιασ-
δήποτε βαρύτητας), ο παθολογικός λόγος 
Ε/Ε’( >15), η διάταση του αριστερού κόλπου 
(>34ml/m2), η αυξημένη μάζα της αριστερής 
κοιλίας (>90g/m2 στις γυναίκες, >104g/m2 
στους άνδρες), ο λόγος διαμέτρου δεξιάς 
προς αριστερής κοιλίας <1 (RV/LV ratio<1) 
και η υπολογιζόμενη συστολική πίεση στην 
πνευμονική αρτηρία να μην ξεπερνάει τα 
70mmHg. Ο συνδυασμός των παραπάνω 
δεικτών σε πολυπαραγοντικούς αλγορίθ-
μους με λοιπά στοιχεία από το ιστορικό και 
το ηλεκτροκαρδιογράφημα αυξάνει την δια-
γνωστική τους αξία. 

Τέλος, η πνευμονική υπέρταση στις 
συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελεί μια ιδι-
αίτερη περίπτωση ασθενών που απαιτούν 
ενδελεχή υπερηχογραφική εκτίμηση για 
να ανιχνευθούν καθώς πέραν των κλινικών 
περιστατικών με θορυβώδη κλινική και 
υπερηχογραφική εικόνα, όπως το σύνδρο-
μο Eisenmenger, πνευμονική υπέρταση που 
μιμείται την κλινική πορεία της ιδιοπαθούς 
πνευμονικής υπέρτασης μπορεί να εντοπι-
στεί σε ασθενείς με μικρές χρόνιες διαφυ-
γές που διαλάθουν της προσοχής. 

«Με μια ματιά» – Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας μέσα από κλινικά 
περιστατικά στους ασθενείς με συμπιεστική περικαρδίτιδα

Παναγιώτα Κωστάκη
Επιμελήτρια Γ’ Καρδιολογικής κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Σ υμπιεστική περικαρδίτιδα προκαλείται 
όταν ένα ιδιαίτερα ανελαστικό και συχνά 

πεπαχυσμένο περικάρδιο περιορίζει τη δια-
στολική πλήρωση των κοιλιών. Αν και σπάνια 
πάθηση, σε ασθενείς με κλινική εικόνα δε-
ξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, στη διαφορική 
διάγνωση θα πρέπει να συγκαταλέγεται και 
η συμπιεστική περικαρδίτιδα. Παρουσιάζε-

ται η αντίστοιχη περίπτωση εξαιρετικά οι-
δηματώδους ασθενούς με επίμονη ασκιτική 
συλλογή, σημαντικά διαταραγμένη ηπατική 
βιοχημεία, η οποία δημιουργεί έντονο κλινι-
κό προβληματισμό ως προς τη διαγνωστική 
και θεραπευτική προσέγγιση.

Η κατάδειξη συμπιεστικής φυσιολογίας 
βασίζονταν παλαιότερα αποκλειστικά στον 

δεξιό καρδιακό καθετηριασμό με μέτρηση 
των ενδοκοιλοτικών πιέσεων και τη χαρα-
κτηριστική μορφολογία από τις καμπύλες 
καταγραφής των πιέσεων αυτών. Πλέον στις 
τελευταίες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
οδηγίες ο ρόλος του καρδιακού καθετηρι-
ασμού περιορίζεται στις περιπτώσεις ασθε-
νών όπου η ηχωκαρδιογραφία δεν κρίνεται 

επαρκής για τη διάγνωση συμπιεστικής πε-
ρικαρδίτιδας, ενώ ενισχύεται ο ρόλος της 
ηχωκαρδιογραφίας ως πρωταρχικής απει-
κονιστικής μεθόδου. Με αφορμή το κλινικό 
περιστατικό, καταδεικνύονται τα ηχωκαρδι-
ογραφικά ευρήματα, επισημαίνονται ηχω-
καρδιογραφικοί δείκτες συμπιεστικής παθο-
φυσιολογίας, και προτείνονται διαγνωστικοί 
αλγόριθμοι για μια εύστοχη και απλοποιημέ-
νη ηχωκαρδιογραφική προσέγγιση. 

Μηχανήματα αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων 

Μαρία-Ιωάννα λεοπούλου 
Ειδικευόμενη Καρδιολόγος, ΓΝΑ «Ελπίς»
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Περίληψη
Ο θεμελιώδης ρόλος των αποτελεσμα-
τικών θωρακικών συμπιέσεων κατά τη 
διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής ανα-
ζωογόνησης είναι αδιαμφισβήτητος. Οι 
τεχνικά σωστές θωρακικές συμπιέσεις 
αποτελούν πρόκληση, τόσο λόγω της εξά-
ντλησης του ανανήπτη όσο και γιατί σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες προκύπτει η ανακοπή δεν 
είναι ιδανικές για την εφαρμογή σωστών 
συμπιέσεων (πχ εντός κινούμενου ασθε-

νοφόρου). Τα τελευταία χρόνια η έρευνα 
έχει επικεντρωθεί στη μελέτη των μηχα-
νημάτων αυτόματων θωρακικών συμπιέ-
σεων, στη χρήση τους κατά την διάρκεια 
της αναζωογόνησης, τόσο σε μία ανακοπή 
εντός του νοσοκομείου αλλά και εκτός, 
αλλά και στο κατά πόσο μπορούν να αντι-
καταστήσουν τα χέρια των ανανηπτών. Οι 
συσκευές αυτές έχουν μελετηθεί εντός 
του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, συ-
μπεριλαμβανομένου και του αιμοδυναμι-
κού εργαστηρίου, αλλά και σε συνθήκες 

εξωνοσοκομειακής ανακοπής, συμπερι-
λαμβανομένης της ανακοπής εντός του 
τμήματος επειγόντων περιστατικών και 
της μεταφοράς του ασθενούς στο νοσο-
κομείο. Οι έως τώρα μελέτες έχουν απο-
δώσει μικτά αποτελέσματα. Έχει φανεί 
πως η χρήση των συσκευών στο πρωτό-
κολλο της αναζωογόνησης είναι πιο επω-
φελής σε συνθήκες ενδονοσοκομειακής 
ανακοπής, παρά εξωνοσοκομειακής. Οι 
κατευθυντήριες οδηγίες δεν συνιστούν 
τη χρήση των μηχανημάτων αυτόματων 

θωρακικών συμπιέσεων ως ρουτίνα κατά 
την αναζωογόνηση. Ωστόσο, η χρήση τους 
συστήνεται σε ειδικές περιστάσεις, όπως 
εντός του αιμοδυναμικού εργαστηρίου ή 
του αξονικού τομογράφου, κατά την με-
ταφορά του ασθενούς, σε περιπτώσεις 
παρατεταμένης ή τεχνικά δύσκολης ανα-
ζωογόνησης ή σε αναζωογόνηση εντός 
περιορισμένου χώρου. Κατά την περίοδο 
της πανδημίας, η χρήση τους συστήνεται 
αμέσως μόλις μία τέτοια συσκευή είναι δι-
αθέσιμη στους ανανήπτες. 

 
Ο δεξιός καθετηριασμός αποτελεί την 
εξέταση εκλογής για την επιβεβαίωση 
της ύπαρξης αυξημένων πιέσεων 
στο σύστημα του πνευμονικού 
δικτύου αλλά και την διάκριση των 
κατηγοριών. 



 
Συμπιεστική περικαρδίτιδα 
προκαλείται όταν ένα ιδιαίτερα 
ανελαστικό και συχνά πεπαχυσμένο 
περικάρδιο περιορίζει τη διαστολική 
πλήρωση των κοιλιών. 



 
Ο θεμελιώδης ρόλος των 
αποτελεσματικών θωρακικών 
συμπιέσεων κατά τη διάρκεια της 
καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 
είναι αδιαμφισβήτητος. 
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Σύγκριση ψηφιακής και κλασικής εκπαίδευσης: Ψηφιακή εκπαίδευση

Ευαγγελία Μπέη
Καρδιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο

Η ψηφιακή εκπαίδευση, γνωστή και ως 
ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) εί-

ναι μια μέθοδος διδασκαλίας με απώτερο 
σκοπό τη βελτίωση της παροχής της εκ-
παίδευσης, μέσω της διευκόλυνσης του 
τρόπου πρόσβασης σε πηγές πληροφορι-
ών και υπηρεσίες και είναι απόρροια της 
ανάγκης για μεγαλύτερη αυτονομία και 
ευελιξία ως προς τον τόπο και τον χρόνο 
μάθησης.

Μέχρι τώρα η έννοια της εκπαίδευσης 
είχε συνδεθεί με κάποιο φυσικό χώρο για 
το σύνολο των εκπαιδευόμενων. Εντού-
τοις, υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα 
με τη χρήση της, όπως για παράδειγμα 
σε περιπτώσεις ατόμων με ασθένειες 
αναπηρίες ή άλλα προβλήματα, εργαζο-
μένων και εκπαιδευόμενων, που ζουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι δεν 
έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται 
στο χώρο με φυσική παρουσία για να 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία. Πριν από την πανδημία της νόσου 
COVID-19, ο αντίκτυπος στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση ήταν πολύ πιο περιορι-
σμένος, ωστόσο όπως αποδείχθηκε κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, ένα σύστημα 
εκπαίδευσης κατάλληλο για την ψηφια-
κή εποχή έχει ζωτική σημασία. Αναγνω-
ρίζοντας την ανάγκη για εναλλακτικές 
μεθόδους μόρφωσης, η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση αποτέλεσε την πιο κατάλλη-
λη λύση για τις προαναφερόμενες κατη-
γορίες εκπαιδευόμενων. Ως εκ τούτου, η 
τεχνολογική πρόοδος είχε ως επακόλου-
θο την εξέλιξη της μεθόδου αυτής σε μια 
ευρέως αποδεκτή λύση. Ακόμη, δίνεται 
η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους 
της εύκολης πρόσβασης και ανακεφαλαί-
ωσης του εκπαιδευτικού αντικειμένου, 
οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούν.

Από την άλλη, με την ψηφιακή εκ-
παίδευση στερείται η δυνατότητα και 
τα οφέλη της αμεσότητας μεταξύ εκ-

παιδευτή και εκπαιδευόμενου, καθώς ο 
εκπαιδευτής δε μπορεί να παρέχει την 
one-to-one βοήθεια ιδιαίτερα σε μαθήμα-
τα, που απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες. 
Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν 
την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες, 
μέθοδος η οποία συμβάλλει περαιτέρω 
στην κοινωνικοποίηση τους. Η εποχή της 
πανδημίας της νόσου του COVID-19, κα-
τέστησε ακόμα πιο επιτακτική την ανά-
γκη για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
και οδήγησε στην όξυνση ανισοτήτων με-
ταξύ όσων διαθέτουν πρόσβαση στην τε-
χνολογία και εκείνων που δεν έχουν πα-
ρόμοια δυνατότητα, ιδίως των ατόμων σε 
μειονεκτική κατάσταση. Επιπρόσθετα, η 
πανδημία έφερε στην επιφάνεια πληθώ-
ρα προβλημάτων που χρειάζεται να αντι-
μετωπίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, 
όπως οι ψηφιακές δυνατότητες των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων και η κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών. 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στους 
φοιτητές των διαφόρων Ιατρικών Σχο-
λών, όχι μόνο σε Εθνικό επίπεδο αλλά 
και Διεθνές, οι οποίοι τα τελευταία 2 έτη 
που διαρκεί η πανδημία, χρησιμοποίησαν 
αρκετές φορές λόγω της καραντίνας -και 
ιδιαίτερα τα διαστήματα της απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας- την ψηφιακή εκπαί-
δευση. Αναμφίβολα η εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση βοήθησε στη συνέχιση των 
μαθημάτων ιδιαίτερα σε θεωρητικό επί-
πεδο, παρόλα αυτά στα κλινικά μαθήματα 
τους περιόρισε στη δια ζώσης επαφή με 
τον ασθενή και την άσκηση της ιατρικής.

Συμπερασματικά, η ψηφιακή εκπαί-
δευση διευκολύνει την ευρεία συμμετο-
χή των εκπαιδευόμενων αλλά υπάρχουν 
περιορισμοί. Ιδανικά, μια υβριδικής μορ-
φής εκπαίδευση θα μπορούσε να συμ-
βάλλει ακόμα πιο αποτελεσματικά στην 
καταπολέμηση των ανωτέρων προβλημά-
των τα οποία συναντά κανείς με τη χρήση 
της αμιγώς ψηφιακής μορφής.

Φλεγμονώδεις νόσοι της καρδιάς και COVID-19 

γεώργιος λάζαρος
Καρδιολογική Κλινική, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Αθηνών «Ιπποκράτειο»

Οι φλεγμονώδεις νόσοι της καρδιάς 
περιλαμβάνουν την οξεία περικαρδί-

τιδα, την οξεία μυοκαρδίτιδα και την λοι-
μώδη ενδοκαρδίτιδα. Οι επιπτώσεις των 
επιμέρους νόσων ανά 100.000 άτομα στο 
γενικό πληθυσμό ανά έτος, τουλάχιστον 
στην προ COVID-19 εποχή, εκτιμάται σε 
28, 22 και 3-10 περιπτώσεις. Στα χρόνια 
της πανδημίας τουλάχιστον σε ότι αφορά 
στην περικαρδίτιδα και τη μυοκαρδίτιδα 
η επίπτωση έχει αυξηθεί γιατί και οι δύο 
νόσοι μπορούν αφενός μεν να επιπλέ-
ξουν τη λοίμωξη από SARS CoV2 αλλά 
παράλληλα συγκαταλέγονται στις πιο 
συχνές επιπλοκές του εμβολισμού ένα-
ντι COVID-19. Συγκεκριμένα το ποσοστό 
περικαρδίτιδας σε ασθενείς που εισάγο-
νται στο νοσοκομείο με COVID-19 είναι 
1.5% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μυοκαρ-
δίτιδας είναι 5% περίπου. Σε ότι αφορά 
στον εμβολιασμό το ποσοστό εμφάνι-
σης φλεγμονώδους νόσου της καρδιάς 
κυμαίνεται κατά μέσο όρο 1/10.000 έως 

ανά 1/100.000 άτομα που υποβάλλονται 
στον εμβολιασμό, ανάλογα με τον τύπο 
του εμβολίου και κυρίως το φύλο και την 
ηλικιακή ομάδας. Από αρχικά δεδομένα 
φαίνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά μετά 
τη χορήγηση της τρίτης (ενισχυτικής) 
δόσης του εμβολίου είναι χαμηλότερα. 
Η μυοκαρδίτιδα είναι συχνότερη στους 
νεαρούς άρρενες ηλικίας 15-30 ετών, 
εμφανίζεται κατά μέσο όρο 3.5 ημέρες 
μετά τον εμβολιασμό, κυρίως μετά τη 
δεύτερη δόση. Το ποσοστό εμφάνισης 
περικαρδίτιδας αν και πιο υψηλό μετά τη 
δεύτερη δόση δεν εμφανίζει σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο δόσεων. 
Επίσης η συσχέτιση της περικαρδίτιδας 
με φύλο και ηλικία είναι ασθενέστερη, 
ενώ ο μέσος χρόνος εμφάνισης μετά τη 
χορήγηση του εμβολίου είναι 20 ημέρες. 
Συγκριτικά με την προ-COVID-19 περίοδο 
ο μέσος μηνιαίος αριθμός περιπτώσεων 
μυοκαρδίτιδας από δεδομένα στις ΗΠΑ 
αυξήθηκε από 16.9 σε 27.3, ενώ αντίστοι-

χα της περικαρδίτιδας από 49.1 σε 78.8. 
Ένα άλλο ενδιαφέρον επιδημιολογικό 
στοιχείο είναι ότι η συχνότητα μυοκαρδί-
τιδας είναι έως και 5 φορές μεγαλύτερη 
σε λοίμωξη από SARS CoV 2 συγκρινόμε-
νη με τη μυοκαρδίτιδα σχετιζόμενη με 
εμβολιασμό. Η εμφάνιση φλεγμονώδους 
νόσου της καρδιάς μετά από εμβόλιο εί-
ναι αντικείμενο εντατικής έρευνας και 
από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται 
ότι ενοχοποιούνται το φύλο (ορμόνες), 
το γενετικό υπόστρωμα, αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας καθώς και παράγοντες 
που σχετίζονται με την παραγωγή και 
συντήρηση του εμβολίου, δεδομένου 
ότι το mRNA είναι ασταθές μόριο και τα 
προιόντα αποδόμησης του μπορούν να 
ενεργοποιήσουν τη φυσική ανοσία και να 
επάγουν φλεγμονή σε κατάλληλο υπό-
στρωμα. Από προκαταρκτικά δεδομένα 
φαίνεται ότι η αύξηση του μεσοδιαστή-
ματος χορήγησης μεταξύ πρώτης και 
δεύτερης δόσης μειώνει την εμφάνιση 

καρδιακής φλεγμονής. Στην εμφάνιση 
μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας στα 
πλαίσια λοίμωξης από SARS CoV 2 αντί-
στοιχα υπεύθυνοι μηχανισμοί θεωρού-
νται η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, οι μι-
κροθρομβώσεις, το γενετικό υπόστρωμα, 
η σήψη, και οι συνοσυρότητες ειδικά στις 
μεγαλύτερες ηλικίες. Σε ότι αφορά στην 
κλινική εικόνα η περικαρδίτιδα δεν φαίνε-
ται να διαφέρει σε σχέση με την κλασική 
ιογενή περικαρδίτιδα, ενώ η φαρμακευ-
τική αντιμετώπιση δεν διαφοροποιείται 
Η μυοκαρδίτιδα από εμβόλιο γνωρίζουμε 
σήμερα από ισχυρά δεδομένα ότι είναι 
μια ήπια γενικά νόσος, με πλήρη αποκα-
τάσταση της καρδιακής λειτουργίας σε 
ποσοστό >95% και θνητότητα <1%. Τα 
ποσοστά αυτά είναι σημαντικά χαμηλό-
τερα σε σχέση με την κλασική ιογενή 
μυοκαρδίτιδα και τη μυοκαρδιακή βλάβη/
μυοκαρδίτιδα στα πλαίσια COVID-19 λοί-
μωξης, όπου η θνητότητα είναι 100-1.000 
φορές υψηλότερη. 

 
Η μυοκαρδίτιδα είναι συχνότερη 
στους νεαρούς άρρενες ηλικίας 15-
30 ετών, εμφανίζεται κατά μέσο όρο 
3.5 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, 
κυρίως μετά τη δεύτερη δόση. 



 
Η εποχή της πανδημίας της νόσου 
του COVID-19, κατέστησε ακόμα πιο 
επιτακτική την ανάγκη για την εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση. 
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Ασθενείς με θρομβοεμβολική νόσο που χρήζουν αγωγής επ΄ αόριστον 

Μιχαήλ Μπότης
Ειδικευόμενος, Καρδιολογική Κλινική 251 Γ.Ν. Αεροπορίας

Περίληψη
Η πλειοψηφία των ασθενών με ένα 
πρώτο επεισόδιο φλεβικής θρομβοεμ-
βολής (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση 
ή πνευμονική εμβολή) χρήζουν αντιπη-
κτικής αγωγής για ένα διάστημα τριών 
έως έξι μηνών. Μια υποομάδα ασθενών 
θα ωφεληθούν από χορήγηση αντιπη-
κτικής αγωγής επ’ αόριστον, με στό-
χο την δια βίου μείωση του κινδύνου 
θρόμβωσης. Η επιλογή των ασθενών 
αυτών χρειάζεται να είναι εξατομικευ-
μένη και να συνυπολογίζει τον κίνδυνο 
υποτροπής της θρόμβωσης, τον κίνδυ-
νο αιμορραγίας και τις προτιμήσεις του 
ασθενή. Για την εκτίμηση του κινδύνου 
της θρόμβωσης, λαμβάνονται υπόψιν οι 
παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται 
με το συγκεκριμένο και τυχόν παλιότε-
ρα συμβάντα. Οι παράγοντες κινδύνου 
κατηγοριοποιούνται σε μείζονες και 
ελάσσονες, μόνιμους ή παροδικούς, και 
σχετιζόμενους ή όχι με κακοήθεια. Ο 
αθροιστικός κίνδυνος θρόμβωσης που 
προκύπτει ταξινομείται σε υψηλό (>5% 
στο έτος, >25% στην πενταετία), εν-
διάμεσο (3-5% στο έτος, 14-23% στην 

πενταετία) και χαμηλό (<3% στο έτος, 
<14% στην πενταετία). Σε αντιστοιχία, 
λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό σχε-
τικά με αιμορραγικά συμβάντα, εντός 
ή εκτός αντιπηκτικής θεραπείας, και 
καταγράφονται οι αιμορραγικοί παρά-
γοντες κινδύνου και οι καταστάσεις που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χρό-
νο ημίσειας ζωής των αντιπηκτικών φαρ-
μάκων, όπως απώλεια βάρους ή νεφρική 
ανεπάρκεια. Αν και υπάρχουν εργαλεία 
ποσοτικοποίησης του αιμορραγικού κιν-
δύνου, στην κλινική πράξη υπολογίζε-
ται συνήθως εμπειρικά και ταξινομείται 
σε υψηλό και χαμηλό. Σε ασθενείς με 
υψηλό κίνδυνο υποτροπής της φλεβικής 
θρομβοεμβολής και χαμηλό αιμορραγι-
κό κίνδυνο, η επ’ αόριστόν αντιπηκτική 
αγωγή ενδείκνυται και μπορεί να μειώ-
σει τον κίνδυνο υποτροπής έως 80%. Η 
ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνει ασθενείς 
με δεύτερο ιδιοπαθές επεισόδιο φλε-
βικής θρομβοεμβολής και ασθενείς με 
ενεργό κακοήθεια, πάντα σε συνάρτηση 
με τον αιμορραγικό κίνδυνο. Με μικρό-
τερο επίπεδο σύστασης, η επ’ αόριστον 
αντιπηκτική αγωγή μπορεί να συσταθεί 

και στο πρώτο επεισόδιο ιδιοπαθούς 
φλεβικής θρομβοεμβολής, εφόσον ο αι-
μορραγικός κίνδυνος είναι χαμηλός. Σε 
ασθενείς ενδιαμέσου κινδύνου για υπο-
τροπή της θρομβοεμβολής, χρειάζεται 
εξατομικευμένος υπολογισμός του λό-
γου οφέλους- κινδύνου. Η λήψη απόφα-
σης είναι δυσχερής λόγω της μεγάλης 
διακύμανσης του κινδύνου υποτροπής 
(3-5% στο έτος, 14-23% στην πενταετία) 
καθώς και λόγω των ανεπαρκών στοιχεί-
ων σχετικά με το προφίλ ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας της αντιπηκτικής 
θεραπείας σε αυτή την ομάδα ασθενών. 
Σε ασθενείς με πρώτο επεισόδιο και μό-
νιμους, μη σχετιζόμενους με κακοήθεια, 
παράγοντες κινδύνου, όπως παχυσαρκία 
ή αυτοάνοσα νοσήματα, υπάρχει χαμη-
λή ουδός χορήγησης αντιπηκτικής θε-
ραπείας επ’ αόριστον. Σε ασθενείς με 
φλεβική θρομβοεμβολή σε συσχέτιση 
με ελάσσονα αναστρέψιμο παράγοντα, 
όπως χειρουργείο κάτω των 30 λεπτών 
ή νοσηλεία κάτω των 3 ημερών, προτι-
μάται η παράταση της αντιπηκτικής θε-
ραπείας, βάση της παρατήρησης ότι η 
θρομβοεμβολή σε αυτόν τον πληθυσμό 

αντιπροσωπεύει μία υψηλότερη τάση 
για θρόμβωση. Σε ασθενείς χαμηλού κιν-
δύνου για υποτροπή (πρώτο επεισόδιο 
θρομβοεμβολής, προκαλούμενο από μεί-
ζονα αναστρέψιμο παράγοντα κινδύνου, 
όπως χειρουργείο υπό γενική αναισθη-
σία άνω των τριάντα λεπτών ή καισαρι-
κή τομή), συνίσταται αντιπηκτική θερα-
πεία για τρεις με έξι μήνες. Ασθενείς με 
προθρομβωτικές καταστάσεις (πχ αντι-
φωσφολιπιδικό σύνδρομο, ανεπάρκεια 
αντιθρομβίνης), ασθενείς με συνδυασμό 
ιστορικού ιδιοπαθούς και σχετιζόμενης 
με παράγοντα κινδύνου φλεβοθρόμβω-
σης και ασθενείς με άπω εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωση, χρήζουν εξατομικευ-
μένης θεραπείας. Εάν αποφασιστεί επ’ 
αόριστον αντιπηκτική θεραπεία, προτι-
μάται συνήθως αναστολέας του παρά-
γοντα Xa, σε σύγκριση με κουμαρινικό 
αντιπηκτικό ή ασπιρίνη. Κατά την πα-
ρακολούθηση του ασθενή, συνιστάται 
τουλάχιστον ετήσιος έλεγχος για τυχόν 
υποτροπή της θρομβοεμβολής, για επα-
νεκτίμηση της επάρκειας της αντιπηκτι-
κής αγωγής και για τον έγκαιρο εντοπι-
σμό τυχόν εμφάνισης αντένδειξης στην 
αντιπηκτική θεραπεία. 

«Με μια ματιά» - Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας μέσα από κλινικά 
περιστατικά στους ασθενείς με οξύ αορτικό σύνδρομο

Ειρήνη Μπενέκη
MD, MSc
Ειδικευόμενη ιατρός Καρδιολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Τα οξέα αορτικά σύνδρομα (ΟΑΑ) συ-
νιστούν κλινικές οντότητες με παρό-

μοια κλινικά χαρακτηριστικά και περιλαμ-
βάνουν τον αορτικό διαχωρισμό (80%), το 
ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα (15%), το οξύ 
διατιτραίνον έλκος (5%), την τραυματική 
ρήξη και την ιατρογενή κάκωση της αορ-
τής. Ο κοινός παρονομαστής τους είναι 
η βλάβη του μέσου χιτώνα του αορτικού 
τοιχώματος. Η διαφορική τους διάγνωση 
βασίζεται στην απεικόνιση, η οποία θα 
καταδείξει το είδος, την έκταση και την 
ακριβή θέση της βλάβης, τις συνυπάρ-
χουσες επιπλοκές και θα κατευθύνει τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση αντι-
μετώπιση των ΟΑΑ είναι κρίσιμης σημασί-
ας για την πρόγνωση των ασθενών. Η δια-
θεσιμότητα της απεικονιστικής τεχνικής, 
η εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού, 
η θέση εντόπισης της αορτικής παθολο-
γίας και η κλινική εικόνα του ασθενούς 
καθορίζουν την επιλογή του τρόπου απει-
κόνισης των ΟΑΑ. Πλέον, η επεμβατική 

αορτογραφία έχει αντικατασταθεί από 
μη επεμβατικές τεχνικές όπως είναι η 
ηχωκαρδιογραφία, η πολυτομική αξονική 
τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία.

Η άμεση χρήση της ηχωκαρδιογραφί-
ας, ο γρήγορος τρόπος διεξαγωγής της 
παρά την κλίνη του ασθενούς, την καθι-
στούν ένα χρήσιμο εργαλείο διάγνωσης 
των ΟΑΑ κυρίως σε αιμοδυναμικά αστα-
θείς ασθενείς. Ο αορτικός διαχωρισμός 
διαγιγνώσκεται με την παρουσία κρη-
μνού, μίας γραμμοειδούς ευκίνητης δο-
μής με κίνηση ανεξάρτητη του αορτικού 
τοιχώματος που διαχωρίζει τον αορτικό 
αυλό σε αληθή και ψευδή. Το ενδοτοι-
χωματικό αιμάτωμα απεικονίζεται ως μια 
συγκεντρική ή ημισεληνοειδής πάχυνση 
του αορτικού τοιχώματος (>5mm) με ή 
χωρίς ροή αίματος εντός αυτού και χωρίς 
ορατή ρήξη του έσω χιτώνα ενώ το διατι-
τραίνον έλκος χαρακτηρίζεται από ανώ-
μαλο έσω χιτώνα με αθηροσκληρωτική 
πλάκα και εξέλκωση. 

Η διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία 

είναι ιδιαίτερα ακριβής στην ανίχνευση 
των ΟΑΑ λόγω της εγγύτητας του οισο-
φάγου στον αορτικό αυλό. Εκτιμά τη λει-
τουργικότητα της αορτικής βαλβίδας, το 
εγγύς τμήμα των στεφανιαίων αρτηριών 
και την παρουσία περικαρδιακής συλλο-
γής παρέχοντας έτσι προγνωστικές πλη-
ροφορίες για τον ασθενή. Επίσης, είναι 
εξέταση πρώτης γραμμής για την εκτίμη-
ση της αθηρωμάτωσης της αορτής. 

Η διοισοφάγεια υπερτερεί της δια-
θωρακικής ηχωκαρδιογραφίας καθώς 
απεικονίζει με μεγαλύτερη ευκρίνεια το 
ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα και το διατι-
τραίνον έλκος, τον κρημνό, την είσοδο 
και την έξοδο του διαχωρισμού, καθώς 
και τον ψευδή και αληθή αυλό. Στους πε-
ριορισμούς της χρήσης της περιλαμβά-
νονται η μη απεικόνιση του άπω τμήμα-
τος της ανιούσας αορτής και του εγγύς 
τμήματος του τόξου λόγω παρεμβολής 
του δεξιού στελεχιαίου βρόγχου, η αύξη-
ση της συστηματικής αρτηριακής πίεσης 
καθώς είναι μια ημιεπεμβατική μέθοδος 

που απαιτεί επαρκή αναισθησία και η πα-
ρουσία τεχνικών σφαλμάτων που μπορεί 
να μιμηθούν αορτικό διαχωρισμό.

Τόσο η διαθωρακική όσο και η διοι-
σοφάγεια ηχωκαρδιογραφία αδυνατούν 
να παρέχουν λεπτομερή ανατομική πε-
ριγραφή απαραίτητη για το σχεδιασμό 
διεγχειρητικών παρεμβάσεων. Επιπρό-
σθετα, η μη απεικόνιση των ΟΑΑ με τη 
χρήση του υπερήχου, δεν αποκλείει τη 
διάγνωση τους σε ασθενείς με ισχυρή 
κλινική υποψία. 

Συμπερασματικά, η ηχωκαρδιογρα-
φία είναι καίριας σημασίας τόσο για τη 
διάγνωση όσο και για την πρόγνωση των 
ασθενών αυτών. Με τη χρήση έγχρωμου 
Doppler έχει υψηλή ευαισθησία και ειδι-
κότητα στη διάγνωση του οξύ αορτικού 
διαχωρισμού τύπου Α κατά Stanford. 
Ωστόσο, η διάγνωση στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων (70%) τίθεται με τη 
χρήση της αξονικής τομογραφίας με το 
υπερηχοκαρδιογράφημα να προσφέρει 
επιπρόσθετες πληροφορίες για τη χει-
ρουργική αντιμετώπιση. 

 
H επεμβατική αορτογραφία 
έχει αντικατασταθεί από μη 
επεμβατικές τεχνικές όπως είναι 
η ηχωκαρδιογραφία, η πολυτομική 
αξονική τομογραφία και η μαγνητική 
τομογραφία.



 
Οι παράγοντες κινδύνου 
κατηγοριοποιούνται σε μείζονες και 
ελάσσονες, μόνιμους ή παροδικούς, 
και σχετιζόμενους ή όχι με 
κακοήθεια. 
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Ιστοπαθολογική μελέτη παρασκευασμάτων μυεκτομής μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος σε αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Συσχέτιση 
με κλινικοεργαστηριακά δεδομένα.

Νικόλαος Σπ. Ιωακειμίδης
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου»

Εισαγωγή - Σκοπός: Η μυεκτομή του 
μεσοκοιλιακού διαφράγματος (ΜΚΔ) 
αποτελεί παρέμβαση εκλογής για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών 
με αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρ-
διοπάθεια (ΥΜΚ) ανθεκτική στη φαρμα-
κευτική αγωγή. Η παρούσα ιστοπαθο-
λογική μελέτη περιγράφει τα εξέχοντα 
ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά της 
ΥΜΚ σε δείγμα μυεκτομών ΜΚΔ και τις 
συσχετίσεις αυτών με δημογραφικά και 
υπερηχοκαρδιογραφικά δεδομένα ενώ 
αποτελεί την πρώτη δημοσιευμένη ιστο-
παθολογική μελέτη δείγματος μυεκτο-
μών ΜΚΔ στον ελλαδικό χώρο. 

Υλικό και μέθοδος: Αναζητήθηκαν 
αναδρομικά οι ιατρικοί φάκελοι και τα 
ιστολογικά παρασκευάσματα ασθενών 

με πρωτογενή διάγνωση ΥΜΚ, οι οποί-
οι υποβλήθηκαν σε μυεκτομή του ΜΚΔ 
κατά τα έτη 2007 έως 2017, από το μη-
τρώο της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και το Καρδιοθωρακο-
χειρουργικό Τμήμα της Κλινικής «Άγιος 
Λουκάς». Καταγράφηκαν τα δημογραφι-
κά και υπερηχοκαρδιογραφικά χαρακτη-
ριστικά των ασθενών. Τα ιστοπαθολογικά 
παρασκευάσματα μελετήθηκαν με χρώ-
σεις ρουτίνας (αιματοξυλίνης - ηωσίνης 
και τρίχρωμης Masson). Κάθε ιστοπαθο-
λογική παράμετρος εκτιμήθηκε ημιπο-
σοτικά ως απούσα, ήπια, μέτρια, σοβαρή. 

Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 39 
ασθενείς εκ των οποίων 22 άρρενες 
(56,4%). Η μέση ηλικία των ασθενών 
κατά το χρόνο της μυεκτομής ήταν τα 

53,9±16,7 έτη με εύρος από 12 έως 79 
έτη. Η διάμεση τιμή της λειτουργικής 
κατηγοριοποίησης των ασθενών κατά 
NYHA ήταν η κλάση ΙΙΙ. Η μέση τιμή του 
κλάσματος εξώθησης της αριστερής 
κοιλίας (ΚΕΑΚ) ήταν 72,37%. Η διάμεση 
τιμή του πάχους του ΜΚΔ υπολογιζό-
μενη υπερηχοκαρδιογραφικά ήταν 2,08 
εκατοστά. Η μέση τιμή της μέγιστης 
κλίσης πίεσης στο χώρο εξόδου της αρι-
στερής κοιλίας ήταν 104,88±44,2 mmHg. 
Η κεντρική τάση έκαστης ιστοπαθολο-
γικής παραμέτρου εκφραζόμενη ως η 
διάμεση τιμή ήταν: μέτρια υπερτροφία 
των μυοκαρδιακών κυττάρων, ήπια κενο-
τοπίωση του κυτταροπλάσματος, μέτρια 
υπενδοκαρδιακή ίνωση, μέτρια διάμε-
ση ίνωση, ήπια περιοχική ίνωση, μέτρια 

μυοκαρδιακή αποδιοργάνωση (disarray) 
και ήπια μικροαγγειακή δυσπλασία. Η 
υπερτροφία των μυοκαρδιακών κυττά-
ρων συσχετίστηκε θετικά με το μέγιστο 
πάχος του ΜΚΔ (p=0,002). Η περιοχική 
ίνωση συσχετίστηκε θετικά με το βαθμό 
μικροαγγειακής δυσπλασίας (p=0,004). 
Το ΚΕΑΚ συσχετίστηκε αρνητικά με την 
έκταση της διάμεσης ίνωσης (p=0,035) 
και με την έκταση της μυοκαρδιακής 
αποδιοργάνωσης (p=0,034). Δεν παρατη-
ρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των ιστοπα-
θολογικών χαρακτηριστικών, του φύλου 
και της ηλικίας των ασθενών. 

Συμπεράσματα: Ο ιστοπαθολογικός 
φαινότυπος των ασθενών με υπερτροφι-
κή μυοκαρδιοπάθεια αποδεικνύεται μο-
ναδικός για κάθε ασθενή, ανεξάρτητος 
από το φύλο και την ηλικία και πιθανώς 
οφείλεται σε κάθε διακριτή μετάλλαξη 
του σαρκομερίου που οδηγεί στην ιστο-
μορφολογική αναδιαμόρφωση.

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα στους καπνιστές 

Νίκος Ιωακειμίδης
Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας, ΠΝΑ Σπηλιοπούλειο « Η Αγία Ελένη»

Το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό ανεξάρ-
τητο παράγοντα κινδύνου για την εκδή-

λωση στεφανιαίας νόσου. Ο καρδιαγγεια-
κός κίνδυνος αυξάνεται με τον αριθμό των 
τσιγάρων που καπνίζονται ανά μέρα και τα 
έτη καπνίσματος. Το κάπνισμα σχετίζεται με 
τριπλάσιο κίνδυνο οξέος στεφανιαίου συν-
δρόμου και διπλάσιο κίνδυνο καρδιαγγεια-
κού θανάτου. Τα εμφράγματα στους νέους 
κάτω των 45 ετών οφείλονται στο κάπνισμα 
σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 
λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι στο 80% 
των περιπτώσεων το κάπνισμα είναι και ο 
μοναδικός προδιαθεσικός παράγοντας σε 

αυτές τις ηλικίες. Μετά από οξύ έμφραγμα 
του μυοκαρδίου η μη διακοπή του καπνί-
σματος οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα 
επανεμφράγματος ή θανάτου, αλλά και σε 
αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών μετά από 
επέμβαση επαναιμάτωσης είτε πρόκειται 
για αορτοστεφανιαία παράκαμψη είτε για 
διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση. 

Με τη διακοπή του καπνίσματος η πιθα-
νότητα οξέος εμφράγματος του μυοκαρδί-
ου μειώνεται κατά 50% μέσα στα δύο πρώ-
τα έτη. Ιδιαίτερα στους νέους ο κίνδυνος 
θανατηφόρων συμβαμάτων μειώνεται κατά 
70% στον ένα χρόνο μετά το έμφραγμα 

του μυοκαρδίου. Η διακοπή του καπνίσμα-
τος για τους παραπάνω λόγους είναι η πιο 
σημαντική παρέμβαση στην προληπτική 
καρδιολογία και είναι σημαντική καθώς οι 
βλάβες από το κάπνισμα φαίνεται πως είναι 
αντιστρεπτές και με τη διακοπή του παρατη-
ρείται μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
και του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Πρό-
σφατη μετανάλυση έδειξε ότι μόνο τον 45% 
των καπνιστών διακόπτει πλήρως το κάπνι-
σμα μετά από ένα οξύ στεφανιαίο συμβάν. 
Λίγοι είναι εκείνοι που αναζητούν συμβου-
λευτική και φαρμακευτική υποστήριξη από 
εξειδικευμένα κέντρα διακοπής και ακόμα 

λιγότεροι είναι όσοι λαμβάνουν σκευάσματα 
με έγκριση για τη διακοπή του καπνίσματος. 

Η θεραπευτική προσέγγιση κατά τη νο-
σηλεία και η μετέπειτα στενή παρακολού-
θηση αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας ενώ 
η κατάθλιψη είναι σημαντικός ανασταλτικός 
παράγοντας στην προσπάθεια. Τα διαδερμι-
κά επιθέματα νικοτίνης και η βαρενικλίνη εί-
ναι ασφαλή και αποτελούν σκευάσματα 1ης 
γραμμής για την επιτυχή αποχή από το κά-
πνισμα μετά από ένα οξύ καρδιακό συμβάν. 
Η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν 
έχει θέση στην προσπάθεια διακοπής επει-
δή δεν υπάρχουν δεδομένα που να τεκμη-
ριώνουν την αποτελεσματικότητα αλλά και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση τους μετά από 
οξύ στεφανιαία συμβάν. 

Κλινικό Περιστατικό

Ανθούλα Πλευριτάκη
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας ΠαΓΝΗ

Ασθενής 54 ετών με ατομικό αναμνη-
στικό κωφάλαλος εκ γενετής εισή-

χθη σε περιφερειακό νοσοκομείο λόγω 
επιγαστραλγίας και εικόνας οξέος εμ-

φράγματος κατωτέρου τοιχώματος με 
συμμετοχή δεξιάς κοιλίας. Κατά την κλι-
νική εξέταση αναδείχθηκε ολοσυστολι-
κό φύσημα και ετέθη υποψία για μηχανι-

κή επιπλοκή και ρήξη του μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος. Εν συνεχεία ο ασθενής 
μεταφέρθηκε αιμοδυναμικά σταθερός 
στο νοσοκομείο μας προς περαιτέρω 

διερεύνηση και αντιμετώπιση. Συζητού-
νται η διαχείριση, πιθανές διαγνώσεις 
και προτεινόμενες θεραπείες.

 
To κάπνισμα αποτελεί σημαντικό 
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για 
την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου. 



 
Καταγράφηκαν τα δημογραφικά 
και υπερηχοκαρδιογραφικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών. 



 
Κατά την κλινική εξέταση 
αναδείχθηκε ολοσυστολικό φύσημα 
και ετέθη υποψία για μηχανική 
επιπλοκή και ρήξη του μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος. 
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Διαστρωμάτωση Κινδύνου στην Αρρυθμιογόνο Μυοκαρδιοπάθεια

Στάθης Παπαθεοδώρου
Καρδιολόγος – Συνεργάτης Μονάδας Σπάνιων και Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων,  
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM) 
αποτελεί μια νέα κλινική οντότητα η 

οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δια-
ταραχών. Η διάγνωση της αρρυθμιογόνου 
μυοκαρδιοπάθειας απαιτεί την ύπαρξη συ-
στολικής δυσλειτουργίας της αριστερής 
κοιλίας, που δεν μπορεί να εξηγηθεί από 
ισχαιμική νόσο, υπερτασική μυοκαρδιο-
πάθεια ή βαλβιδοπάθεια, και αρρυθμιών 
(διαταραχών αγωγής, υπερκοιλιακών ή 
κοιλιακών αρρυθμιών).

οι γενετικές αιτίες της αρρυθμιογόνου 
μυοκαρδιοπάθειας περιλαμβάνουν μεταλ-
λάξεις στα δεσμοσωμικά γονίδια που προ-
καλούν τις τυπικές μορφές αρρυθμιογό-
νου μυοκαρδιοπάθειας της δεξιάς κοιλίας 
(ARVC) και της αριστερής κοιλίας (ALVC) 
αλλά και γονίδια όπως η λαμίνη (LMNA/C), 
η φιλαμίνη C (FLNC) και η φωσφολαμπάνη 
(PLN) που μπορούν να προκαλέσουν μορ-
φές διατατικής μυοκαρδιοπάθειας με προ-
εξάρχουσες τις αρρυθμιολογικές εκδηλώ-
σεις. Συστηματικές ή φλεγμονώδεις νόσοι 
όπως η σαρκοείδωση, η μυοκαρδίτιδα, ή η 
καρδιακή αμυλοείδωση μπορούν επίσης να 
εμφανιστούν με εικόνα αρρυθμιογόνου μυ-
οκαρδιοπάθειας.

 Οι ασθενείς με αρρυθμιογόνο μυο-
καρδιοπάθεια συνήθως εμφανίζουν παθο-
λογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας 
(διαταραχές αναπόλωσης, κύμα έψιλον, 
αυξημένο TAD), υψηλό φορτίο κοιλιακών 
αρρυθμιών από την δεξιά ή/και την αριστε-
ρή κοιλία, εκτεταμένη μυοκαρδιακή ίνωση 
που δεν ακολουθεί το ισχαιμικό πρότυπο 
και εντοπίζεται υποεπικαρδιακά ή και με-
σοτοιχωματικά, και κακόηθες οικογενεια-

κό ιστορικό αιφνιδίου καρδιακού θανάτου 
και αρρυθμιών (π.χ. κολπική μαρμαρυγή, 
εκτακτοσυστολική αρρυθμία ή διαταραχές 
αγωγής σε νεαρή ηλικία). Οι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν κατά κανόνα αρρυθμιολογικές 
επιπλοκές πριν την εμφάνιση συμπτωμά-
των καρδιακής ανεπάρκειας. 

Η διαστρωμάτωση κινδύνου στους 
ασθενείς με αρρυθμιογόνο μυοκαρδιο-
πάθεια δεν ακολουθεί την κλασσική δια-
στρωμάτωση κινδύνου της μη ισχαιμικής 
διατατικής μυοκαρδιοπάθειας. ο αιφνί-
διος θάνατος είναι συχνός και μπορεί 
να συμβεί σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια 
επηρεασμένη συστολική λειτουργικό-
τητα (με κλάσμα εξώθησης > 35%) και 
σε ασθενείς χωρίς συμπτωματολογία. 
Εμφύτευση απινιδωτή συνίσταται αρχι-
κά στους ασθενείς με ιστορικό καρδια-

κής ανακοπής ή εμμένουσας κοιλιακής 
ταχυκαρδίας ως δευτερογενή πρόληψη 
καθώς και στους ασθενείς με συγκοπτικό 
επεισόδιο ή κλάσμα εξώθησης της αρι-
στερής κοιλίας <35%. Το γενετικό υπό-
στρωμα των ασθενών καθορίζει σε μεγά-
λο βαθμό την διαστρωμάτωση κινδύνου 
καθώς έχουν αναγνωρισθεί γονίδια υψη-
λού κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θά-
νατο (LMNA, FLNC, PLN) ενώ αναδύονται 
σημαντικές κλινικογενετικές συσχετί-
σεις και για άλλα γονίδια όπως είναι τα 
BAG3, RBM20 και DSP. Επιπλέον παρά-
γοντες κινδύνου αποτελούν η παρουσία 
σύμπλοκων ή συχνών κοιλιακών αρρυθμι-
ών, η θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 
με πρόκληση κοιλιακής ταχυκαρδίας, το 
κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας 
≤49%, το ανδρικό φύλο, η δυσλειτουργία 
της δεξιάς κοιλίας, και η ύπαρξη διπλών 
γενετικών μεταλλάξεων. 

Στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα 
για γενετικό έλεγχο και εξειδικευμένη 

παρακολούθηση των ασθενών και των 
οικογενειών με αρρυθμιογόνο μυοκαρδι-
οπάθεια στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύ-
ου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία 
(GR - iCARDIACnet – www.icardiacnet.
gr) με συμμετοχή ειδικών κέντρων κλη-
ρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων 
σε όλη τη χώρα και με συντονιστή την 
Μονάδα Σπάνιων και Κληρονομικών Καρ-
διαγγειακών Παθήσεων του Ωνασείου 
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

ΒΙΒλΙογρΑφΙΑ 
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statement on evaluation, risk 
stratification, and management of 
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2.  N. Orphanou, E. Papatheodorou, A. 
Anastasakis. Dilated cardiomyopathy 
in the era of precision medicine: latest 
concepts and developments. Heart Fail 
Reviews 2021

Ο ρόλος της ανάλυσης strain στον προαγωνιστικό καρδιολογικό έλεγχο  
των αθλητών

Ευστάθιος Παγκουρέλιας
MD, MSc, PhD, FESC,  Ειδικός Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Γ’ Καρδιολογική Κλινική 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ο όρος «καρδιά του αθλητή» αναφέρε-
ται σε ένα φάσμα ηλεκτρικών, μορ-

φολογικών και λειτουργικών προσαρμο-
γών της καρδιάς ως απάντηση σε χρόνια 
συστηματική άσκηση. Όταν η καρδιά του 
αθλητή εμφανίζεται στην πιο έντονη έκ-
φρασή της, μπορεί να επικαλύπτεται με 
ήπιους φαινοτύπους καρδιακών παθήσεων. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τον κλι-
νικό ιατρό να είναι σε θέση να διαφοροποι-
ήσει την ακραία αυτή μορφή φυσιολογικής 
προσαρμογής από την παθολογία (όπως 
π.χ υπερτροφική, διατατική, αρρυθμιογό-
νο και μη συμπαγή μυοκαρδιοπάθεια). Δι-
άφορες σύγχρονες μέθοδοι απεικόνισης, 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών 
και νέων ηχοκαρδιογραφικών τεχνικών, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δια-
γνωσθούν έγκαιρα και έγκυρα παθολογικές 

καταστάσεις που μπορεί να κρύβονται πίσω 
από την καρδιά του αθλητή και να σχετίζο-
νται με αιφνίδιο θάνατο.

Η ηχοκαρδιογραφία παραμόρφωσης 
(Speckle Tracking Echocardiography, STE) 
είναι μια νεότερη ηχοκαρδιογραφική τε-
χνική που προσφέρει νέες δυνατότητες 
όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της αθλη-
τικής καρδιάς. Είναι σε θέση να ανιχνεύ-
σει υποκλινική κοιλιακή δυσλειτουργία 
και να θέσει τη διάγνωση καρδιοπάθειας 
σε πρώιμο στάδιο, όταν το κλάσμα εξώ-
θησης είναι ακόμα φυσιολογικό. Η συ-
νολική επιμήκης παραμόρφωση (Global 
Longitudinal Strain, GLS) που λαμβάνεται 
με τη βοήθεια της STE ηχοκαρδιογραφί-
ας είναι η πιο χρησιμοποιούμενη παρά-
μετρος από τους δείκτες strain και δεν 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ αθλητών 

και υγιών μαρτύρων. H μείωση του GLS 
στους αθλητές πρέπει να θεωρείται ως 
σημάδι υποκλινικής συστολικής δυσλει-
τουργίας και θα πρέπει να εγείρει την 
υπόνοια μυοκαρδιακής νόσου, ιδιαίτερα 
στην παρουσία αμφίβολης υπερτροφίας 
ή διάτασης της αριστερής κοιλίας (ΑΚ). 
Επιπλέον μια μικρή μόνο αύξηση του GLS 
(<2%) κατά τη διάρκεια δυναμικής δοκι-
μασίας με χρήση άσκησης (exercise stress 
test), μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη συ-
στολικής εφεδρείας και ως εκ τούτου την 
ύπαρξη μιας υποκείμενης μυοκαρδιοπά-
θειας σε έναν αθλητή. Πέραν της ΑΚ, θα 
πρέπει να αναφερθεί η χρήση της επιμή-
κους παραμόρφωσης για τη μελέτη της 
δεξιάς κοιλίας (ΔΚ), αν και τα ερευνητικά 
δεδομένα που υπάρχουν για τη ΔΚ και τη 
χρήση στο πλαίσιο προαγωνιστικού ελέγ-

χου είναι ακόμη περιορισμένα. Τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, η STE ηχοκαρδιογραφία 
έχει εφαρμοστεί και στην αξιολόγηση 
του αριστερού και του δεξιού κόλπου, 
ενώ πέρα από την επιμήκη παραμόρφωση 
λιγότερα (κυρίως ερευνητικά μόνο) δε-
δομένα υπάρχουν όσον αφορά τη χρήση 
της κυκλοτερούς και επιμήκους παρα-
μόρφωσης στον προαγωνιστικό έλεγχο 
αθλητών. Τέλος το μυοκαρδιακό έργο 
(MW) είναι ένας νέος, λιγότερο εξαρτώ-
μενος από το προ- και μεταφόρτιο της 
ΑΚ δείκτης που λαμβάνει υπόψη επίσης 
τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Αυτό 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
αθλητές με μεταβλητή αρτηριακή πίεση 
και συνθήκες φόρτισης που σχετίζονται 
με διαφορετικά προπονητικά προγράμμα-
τα ή μορφές άσκησης.

 
O όρος «καρδιά του αθλητή» 
αναφέρεται σε ένα φάσμα 
ηλεκτρικών, μορφολογικών και 
λειτουργικών προσαρμογών της 
καρδιάς ως απάντηση σε χρόνια 
συστηματική άσκηση. 



 
H αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια 
(ACM) αποτελεί μια νέα κλινική 
οντότητα η οποία περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα διαταραχών. 
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Ψηφιακές εφαρμογές στην καθημερινή κλινική πράξη

Παύλος ροδίτης
Ειδικός Καρδιολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Λαμβάνοντας ώθηση από τις συνεχείς 
τεχνολογικές εξελίξεις, την όλο και 

μεγαλύτερη χρήση smartphones αλλά 
και λοιπών έξυπνων συσκευών όπως 
smartwatches καθώς και το επενδυτικό εν-
διαφέρον που η διάδοση αυτή έχει επιφέ-
ρει, η χρήση ψηφιακών εφαρμογών στον 
τομέα της υγείας γενικότερα αλλά και 
της κάθε μέρα κλινικής πράξης διαρκώς 
εξαπλώνεται. Ειδικότερα μέσα στα πλαί-
σια της πανδημίας Covid-19 που μέχρι και 
σήμερα απασχολεί τον πλανήτη μας, ανα-
δείχθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη μέσων 
που από απόσταση να μπορούν να προ-
σφέρουν στην καθημερινή διαδραστικότη-
τα του ασθενή με τους παρόχους υγείας, 
ειδικά σε περιόδους όπου οι ασθενείς δεν 
μπορούσαν ή φοβόντουσαν να ζητήσουν 
ιατρική φροντίδα δια ζώσης από δομές 
που μπορούσαν να τις παρέχουν. 

Εισάγεται λοιπόν η έννοια της ψηφι-
ακής υγείας που ορίζεται ως το σύνολο 
των δυνατοτήτων και μέσων που έχουμε 

στην διάθεση μας για να βελτιώσουμε 
την προσφορά της υγείας, να κάνουμε 
πιο προσωποποιημένη και ακριβή την θε-
ραπεία του και να παρακολουθήσουμε με 
μεγαλύτερη ακρίβεια την πορεία του. Τα 
δεδομένα μας για τον σκοπό αυτό μπο-
ρούμε να αντλήσουμε από διάφορους το-
μείς όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
οι φορητές έξυπνες συσκευές, συστήμα-
τα τηλεϊατρικής παρακολούθησης από 
απόσταση καθώς και συστήματα τεχνη-
τής νοημοσύνης. 

Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει 
άπειρες δυνατότητες στη βελτίωση της 
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, αντιμε-
τώπισης και παρακολούθησης του ασθε-
νούς. Με στοιχειά του 2018, πάνω από 
300.000 ψηφιακές εφαρμογές είχαν ανα-
πτυχθεί προσφέροντας ένα νέο μέσον 
στον ασθενή και τον γιατρό του. Αυτές 
οι εφαρμογές μπορούν να ποικίλουν από 
εμπορικές εφαρμογές παρακολούθησης 
άθλησης, καταγραφή κίνησης ή και καρ-

διακών παλμών μέχρι εξειδικευμένες 
εφαρμογές με δυνατότητες παρακολού-
θησης παραμέτρων όπως το ηλεκτροκαρ-
διογράφημα ή ο κορεσμός του οξυγόνου 
με την χρήση συσκευών καταγραφής και 
παρακολούθησης. Υπάρχει ένας σημαντι-
κός όγκος εργασίας μέχρι να αναπτυ-
χθούν τέτοιες εφαρμογές, να λάβουν τις 
απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας 
αλλά και ελέγχου ποιότητας των υπηρε-
σιών που προσφέρουν. Ωστόσο πάρα την 
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση 
παραμένει λιγότερο εμφανές και ξεκάθα-
ρο το πως θα μπορούν να δίνονται κατευ-
θυντήριες οδηγίες προς τους ασθενείς 
και τους επαγγελματίες υγείας. Ο μεγά-
λος αριθμός των εφαρμογών αυτών, η πο-
λυπλοκότητα στην χρήση, το απαραίτητο 
υπόβαθρο γνώσεων καθώς και το κόστος, 
δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην 
διάδοση τους. Κάποιες από αυτές τις 
εφαρμογές μάλιστα μπορεί να είναι και 
δυνητικά βλαβερές. O FDA έχει ήδη ξε-

κινήσει ήδη την διαδικασία της ρύθμισης 
των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας της συνταγογράφησης 
σαν ψηφιακή θεραπεία εφόσον υπάρχουν 
επαρκείς κλινικές αποδείξεις σαν υπόβα-
θρο. Για άλλες εφαρμογές υγείας ίσως 
δεν υπάρχει δυνατότητα γι’ αυτή την δια-
δικασία, ωστόσο πολλές στρατηγικές για 
τη ρύθμιση της αγοράς.

Η ψηφιακή υγεία πρέπει να ενσωματω-
θεί στην καθημερινή φροντίδα των ασθε-
νών. Μόνο δημιουργώντας ένα continuum 
ψηφιακής υγείας μπορεί να γίνει κατα-
νοητό το όφελος της τεχνολογίας άλλα 
αυτό χρήζει και αλλαγής του τρόπου που 
οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς 
βλέπουν την χρήση τους. Αν και χρειάζε-
ται πολλή δουλειά να γίνει ακόμα, η τε-
χνολογική εξέλιξη είναι ήδη εδώ για την 
δημιουργία ενός σύνθετου συστήματος 
υγείας για τις επόμενες δεκαετίες, ενδυ-
ναμωμένη από την ψηφιακή εξέλιξη. 

Δίκτυο AEDs με πρωτοβουλία ιδιωτών χορηγών: To παράδειγμα της Δράμας

Χρήστος Χατζηελευθερίου
Συντονιστής Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝ Δράμας
Τακτικό Μέλος και Επιστημονικός Σύμβουλος του Συλλόγου Δραμινών Εθελοντών 
Διάσωσης Καρδιακής Ανακοπής (Δ.Ε.Δ.Κ.Α.)

Στην πόλη της Δράμας έχει αναπτυχθεί 
ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμ-

μα το οποίο αφορά την τοποθέτηση εξω-
τερικών απινιδωτών (automatic external 
defibrillator-AED) σε διάφορα σημεία της, 
μετά από την ευγενική χορηγία του κυ-
ρίου Αποστολίδη Κ. και της εταιρείας 
νέας τεχνολογίας raycap. Με τη δωρεά 
36 εξωτερικών απινιδωτών που προσφέρ-
θηκαν στους ήδη υπάρχοντες 8, η πόλη 
απέκτησε 44 συνολικά απινιδωτές σε ένα 
σύνολο πληθυσμού 44 χιλιάδων. Επομέ-
νως αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αναλογία 
ένας απινιδωτής προς χίλιους κατοίκους. 
Παρά την αποδεδειγμένη βελτίωση της 
επιβίωσης με την χρήση AED, εν τούτοις 
υπάρχει σκεπτικισμός και κριτική από την 
ιατρική κοινότητα σε σχέση με τα προ-
γράμματα αυτά κυρίως λόγω χαμηλού 
cost-effectiveness. Τα στοιχεία είναι συ-
ντριπτικά υπέρ της χορήγησης εξωτερι-
κής απινίδωσης καθώς υπάρχει βελτίωση 
της επιβίωσης με την χρήση AED, κατά 
μέσο όρο 7,8% στην εξωνοσοκομειακη 

καρδιακή ανακοπή με στοιχεία του 2014, 
έναντι 3,3% του 2005. 

Ακόμη η cochrane database αναλύει 
στοιχεία από δύο σημαντικές μελέτες 
που έλαβαν χώρα στις πόλεις του Άμ-
στερνταμ και της Στοκχόλμης όπου χο-
ρηγήθηκαν απινιδωσεις σε δημόσιους χώ-
ρους σε σύνολο 1.400 εξωνοσοκομειακές 
καρδιακές ανακοπές από εκπαιδευμένους 
παρευρισκόμενους, αλλά και από περιπο-
λικά της αστυνομίας και την πυροσβεστι-
κή. Παρά την μη στατιστικά σημαντική 
αύξηση της επιβίωσης, μόνο στην πόλη 
του Άμστερνταμ δόθηκε ευκαιρία επί 
συνόλου 469 ασθενών,να επανέλθουν με-
ρικώς 72 για να νοσηλευτούν περαιτέρω 
στα νοσοκομεία. Επομένως πρωτίστως 
θα πρέπει να πειστούν οι ιατροί για την 
αναγκαιότητα ανάπτυξης προγραμμά-
των τοποθέτησης εξωτερικών απινιδω-
τών σε δημόσιους χώρους (Public access 
defibrillators-PAD).

Δυστυχώς η πανδημία κορονοϊού επέ-
φερε σημαντικές ανατροπές στον τρόπο 

αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής 
και στην καρδιοαναπνευστική αναζωο-
γόνηση συνολικά. Η σύσταση για μέτρα 
προστασίας τον ιατρών των νοσηλευ-
τών και των διασωστών που λαμβάνουν 
μέρος στην διαδικασία ανάνηψης, αλλά 
και ή εμπόδιση τυχόν διασποράς, καθώς 
δυνητικά ο κάθε άνθρωπος με ανακοπή 
μπορεί να είναι φορέας του ιού, επέφερε 
μία σημαντική ελάττωση του ποσοστού 
επιβίωσης τόσο στις ενδο αλλά και στις 
εξωνοσοκομειακές ανακοπές. Επίσης 
λόγω της πανδημίας κατέστη απαραίτη-
τη και η αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης 
των εθελοντών καθώς ένα σημαντικό μέ-
ρος αυτής γίνεται διαδικτυακά. Ήδη στην 
πόλη μας ξεκίνησαν τα πρώτα διαδικτυα-
κά σεμινάρια εθελοντών και στη συνέχεια 
η δια ζώσης εκπαίδευση σε προπλάσμα-
τα. Στόχευση η προοδευτική εκπαίδευση 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού στην 
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με 
στοχευμένες προτεραιότητες την αστυ-
νομία,την πυροσβεστική τους εργαζόμε-

νους σε σχολεία, εκκλησίες, βιοτεχνίες, 
δημόσιες υπηρεσίες. Ακόμη προωθείται 
η οι χρήση νέων τεχνολογιών όπως αυτή 
των κινητών, του διαδικτύου,η χρήση 
chips που θα βοηθήσουν στην γρήγορη 
ανεύρεση του απινιδωτή αλλά και στην 
κλήση εξειδικευμένου διασώστη,όπως 
μας κατευθύνουν οι τελευταίες οδηγίες 
της ευρωπαϊκής εταιρείας καρδιοανα-
πνευστικής αναζωογόνησης. 

Ο νεοσύστατος Σύλλογος Δραμινών 
Εθελοντών Διάσωσης Καρδιακής Ανακο-
πής (Δ.Ε.Δ.Κ.Α.) αποτελεί ένα σημαντικό 
βήμα για την προώθηση της εκπαίδευσης 
μέρους του πληθυσμού της Δράμας στη 
χρήση απινιδωτών και την καρδιοπνευμο-
νική αναζωογόνηση, όπως και στη δημι-
ουργία εφαρμογών για τον άμεσο εντο-
πισμό τους,άλλα και την επίβλεψη τους. 
Πρόεδρος του συλλόγου των εθελοντών 
είναι ο καρδιολόγος και δημοτικός σύμ-
βουλος κ. Αχιλλέας Παπαδόπουλος και 
αντιπρόεδρος ο καρδιολόγος Κ. Καίρης. 
Αρωγός και ιθύνων νους του όλου εγχει-
ρήματος είναι ο καθηγητής της Πανεπι-
στημιακής ΚΚ του Ιπποκράτειου Αθηνών 
Κ. Γκατζούλης. Σημαντική ήταν και η 
προσφορά της ομάδας εκπαιδευτών νο-
σηλευτών και ιατρών της ίδιας κλινικής 
με επικεφαλής τον Επιμελητή κύριο Γ. 
Λάτσιο στα πρώτο επιτυχές εκπαιδευτικό 
σεμινάριο του εγχειρήματος η οποία και 
αναμένεται να έχει συνέχεια.

 
Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει 
άπειρες δυνατότητες στη βελτίωση 
της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, 
αντιμετώπισης και παρακολούθησης 
του ασθενούς. 





Π
αραΣκΕυΗ

 15 ΑΠ
ΡΙΛΙΟ

Υ 2022

25 ΠανΕλλΗνια ΣΕΜιναρια οΜαδων ΕργαΣιαΣ 14-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Lp(a) και ο ρόλος της στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.  
Σύγχρονες και μελλοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις

Μιχαήλ Σιάρκος
Ειδικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Β Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Π αρά τη σημαντική πρόοδο στη διά-
γνωση της καρδιαγγειακής νόσου και 

την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων 
πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να βιώ-
νουν νέα καρδιαγγειακά συμβάματα γεγο-
νός που υποδηλώνει την ύπαρξη επιπλέον 
παραγόντων που αυξάνουν τον ονομαζό-
μενο υπολειπόμενο καρδιαγγειακό κίνδυ-
νο. Η Lp (α) αποτελεί έναν νέο, ανεξάρτη-
το και γενετικά καθοριζόμενο παράγοντα 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο (1).

Lp(a)
Η Lp(a) αποτελείται κυρίως από ένα μόριο 
LDL-χοληστερόλης και την ειδική απο-
λιποπρωτεΐνη (Α), η οποία συνδέεται με 
ομοιοπολικό δεσμό με την απολιποπρω-
τεΐνη B(2). Τα επίπεδα της διαφέρουν από 
άτομο σε άτομο και καθορίζονται από τις 
διαφορετικές ισομορφές της apoΑ που 
κωδικοποιείται από το γονίδιο LPA στο 
χρωμόσωμα 6(3). Αυτή η ετερογένεια 
οφείλεται στη μάζα της Lp (α) η οποία 
καθορίζεται γενετικά. Παθογενετικά η 
συμβολή της Lp(a) στην αύξηση του καρ-
διαγγειακού κινδύνου επιτυγχάνεται δι-
αμέσου πολύπλοκων μηχανισμών καθώς 
επάγει την αθηρογένεση και την θρομβο-
γένηση(3,4).

Lp(a) και καρδιαγειακός κίνδυνος
Την τελευταία δεκαετία, δεδομένα από 
επιδημιολογικές μελέτες έχουν αποδείξει 
ότι τα αυξημένα επίπεδα Lp(a) σχετίζο-
νται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγει-
ακής νόσου. Αποτελεί έναν ανεξάρτητο 
γενετικό παράγοντα κινδύνου για καρδι-
αγγειακή νόσο και ότι υπάρχει γραμμική 
συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων Lp(a) και 
τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου(3,4,5). 
Στοιχεία από μια μεγάλη προοπτική μελέ-
τη παρατήρησης επιβεβαίωσε τη θετική 
συσχέτιση μεταξύ των αυξημένων επιπέ-
δων Lp(a) και την αύξηση του κινδύνου 
θανατηφόρων ή και μη καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων, στεφανιαίας νόσου, στένω-
ση της αορτικής βαλβίδας(6). Ο σχετικός 
κίνδυνος φάνηκε ότι ήταν μεγαλύτερος 
στα άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό 
και με τιμές Lp(A)>70mg/dl σε σύγκριση με 
εκείνους που είχαν ιστορικό καρδιαγγεια-
κής νόσου και ελάμβαναν θεραπεία(5,6). 
Επιπλέον αρκετές μελέτες έχουν αποδεί-
ξει ότι όσο αυξάνεται η Lp(a) τόσο αυξά-
νεται και ο κίνδυνος για κάποιο οξύ στε-
φανιαίο σύνδρομο και είναι μεγαλύτερος 
στην μέση ηλικία (7,8,10). Τεκμηριωμένη 
είναι και η σχέση των υψηλών τιμών Lp(a) 
και της στένωσης της αορτικής βαλβίδας 
μέσω της ιδιότητας του πολυμορφισμού 
του μορίου της Lp(a)(7,9, 10). Στους ασθε-

νείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία η 
παρουσία αυξημένων τιμών Lp(a) >50mg/
dl αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων σε σύγκριση με τους ασθε-
νείς που έχουν οικογενή υπερχοληστερο-
λαιμία και φυσιολογικές τιμές Lp(a)(11).

Επί του παρόντος συνιστάται η μέ-
τρηση της Lp(a) τουλάχιστον μία φορά 
σε κάθε άτομο για τον εντοπισμό ατόμων 
που βρίσκονται σε αυξημένο καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο. 

Lp(a) και θεραπευτικές παρεμβάσεις
Ακόμα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμα-
κα για τη μείωση της Lp(a). Ωστόσο η επί-
δραση φαρμάκων στα επίπεδα της Lp(a) 
έχει διερευνηθεί.

Οι στατίνες είναι ίσως τα πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα και ίσως τα 
πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση 
των δυσλιπιδιμιών και ιδίως στην ελάτ-
τωση της LDL-χοληστερόλης. Αρκετά 
δεδομένα από μελέτες σε ασθενείς που 
ελάμβαναν στατίνες έδειξαν μικτά απο-
τελέσματα με ορισμένες από αυτές να 
υποδηλώνουν ότι μπορεί ακόμη και να 
οδηγήσουν σε αυξήση της Lp(a) μεχρί και 
20%. Εκείνοι οι ασθενείς που συνεχίζουν 
να έχουν υψηλά επίπεδα Lp(a) υπό αγωγή 
με στατίνη συνεχίζουν να διατρέχουν αυ-
ξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμη και 
αν επιτευχθεί ο στόχος της LDL-χοληστε-
ρόλης πράγμα που δείχνει τον σημαντικό 
ρόλο της Lp(a) στον υπολειπόμενο καρδι-
αγγειακό κίνδυνο (12,13). 

Το νικοτινικό οξύ φάνηκε ότι μειώνει 
τα επίπεδα της Lp(a) ως και περίπου 20% 
εντούτοις παρατηρήθηκε ότι δεν βελτίω-
σε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ενώ χρει-
αζόταν υψηλές δόσεις και συνοδευόταν 
από πολλές παρενέργειες (5,14,15).

Οι CETP-inhibitors γενικά δεν είχαν 
σημαντική μείωση του κινδύνου παρά τις 
αυξήσεις της HDL και την μείωση των επι-
πέδων Lp(a) (14).

Φάρμακα όπως τα συμπληρωματι-
κά ολιγονουκλεοτίδια και MTP-inhibitors 
κατά της apo Α φάνηκε ότι μειώνουν και 
την LDL-χοληστερόλη και τα επίπεδα της 
Lp(a) όμως με πολλές παρενέργειες ενώ 
προς το παρόν έχουν ένδειξη μόνο στην 
ομόζυγη υπερχοληστερολαιμία (14). 

Η λιποπρωτεινική αφαίρεση μπορεί να 
εφαρμοσθεί σε επιλεγμένους ασθενείς. 
Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείω-
ση των επιπέδων Lp(a) με αρκετές ανεπι-
θύμητες ενέργειες (14,15).

Τα μονοκλονικά αντισώματα κατά του 
ενζύμου PCSK9 φαίνεται ότι κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος. Έχει πρόσφατα αποδει-
χθεί ότι μειώνουν περαιτέρω την LDL-χο-

ληστερόλη σε συγχορήγηση με στατίνες 
ενώ επιπλέον παρουσιάζουν και μείωση 
των επιπέδων της Lp(a). Δεδομένα και 
μετα-αναλύσεις έδειξαν μείωση των επι-
πέδων της Lp(a) πάνω από 25% με μείωση 
των μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμά-
των ιδίως σε ασθενείς με αρχικά αυξημέ-
νες τιμές Lp(a) (15,16).

Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου της 
apo Α στο μόριο της Lp(a) φάρμακα που 
στοχεύουν ενάντια της apo(a) μπορεί να 
αποτελούν έναν νέο και πιο επιλεκτικό 
θεραπευτικό τρόπο προσέγγισης. Στοι-
χεία από τρέχουσες μελέτες με φάρμακα 
με συμπληρωματικά ολιγονουκλεοτίδια 
που στοχεύουν στην σύνθεση της apo(a) 
δείχνουν σημαντική μείωση της Lp(a) 
ιδίως σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό 
κίνδυνο (14,15).

Ενώ έχει τεκμηριώθει η υπαιτιότητα 
της Lp(a) στον κίνδυνο καρδιαγγειακής 
νόσου, δεν έχει αποδεχθεί απόλυτα ότι η 
μείωση της οδηγεί σε κλινικό όφελος. Εί-
ναι σαφές ότι απαιτείται περαιτέρω έρευ-
να για τον τρόπο δράσης πράγμα που θα 
οδηγήσει στην ανάπτυξη φαρμάκων για 
την αντιμετώπισή της.
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Εξ αποστάσεως εφαρμογές στην ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση 
ασθενών με τάχυ–βραδυ αρρυθμίες.

Ιωάννης Σκιαδάς
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος

Ένας από τους τομείς στους οποίους 
οι μέθοδοι τηλεϊατρικής πρωτοστά-

τησαν και εισήχθησαν στην καθημερινή 
πρακτική είναι η καρδιολογία και δη η κλι-
νική αρρυθμιολογία. Η τηλεϊατρική περι-
λαμβάνει διαγνωστικές, θεραπευτικές και 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρο-
νται εξ αποστάσεως από επαγγελματίες 
υγείας για την ανταλλαγή κρίσιμων κλινι-
κών πληροφοριών και λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων. Είναι μια ταχέως αναπτυσσό-
μενη μορφή ιατρικής δραστηριότητας και 
μέρος της ιατρικής βιομηχανίας, με προ-
ηγμένες τεχνολογίες ήδη διαθέσιμες και 
στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των κλινι-
κών μελετών όχι μόνο καταδεικνύουν την 
αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των τεχνο-
λογιών τηλεϊατρικής, αλλά δείχνουν επί-
σης ότι η χρήση τους στην κλινική πράξη 
βελτιώνει την πρόγνωση και την ποιότητα 
ζωής των ασθενών. Επιπλέον, τα αποτελέ-
σματα των μελετών σε πολύ ανεπτυγμέ-
νες χώρες δείχνουν μια ωφέλιμη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας της τηλε-
ϊατρικής από την άποψη των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης.

Τεχνικές παράμετροι, αρχές λειτουργίας.
Η απομακρυσμένη ηλεκτροκαρδιογραφι-
κή (ΗΚΓ) παρακολούθηση μπορεί να γίνει 
μέσω πολλών πια εφαρμογών και σχετι-
κών εξωτερικών συσκευών καταγραφής, 
αλλά και μέσω εμφυτεύσιμων χόλτερ ή 
και από ήδη εμφυτευμένες συσκευές δι-
αχείρισης ρυθμού (βηματοδότες/CRTs-α-
πινιδωτές).

Η απομακρυσμένη ΗΚΓ παρακολού-
θηση περιλαμβάνει ανάλυση ηλεκτρο-
καρδιογραφημάτων (ως και 12καναλιών) 
που λαμβάνονται εξ αποστάσεως και 
μεταφέρονται στο κέντρο παρακολούθη-
σης. Άλλη μορφή αποτελεί η μετάδοση 
βραχυπρόθεσμου ΗΚΓ βάσει συμβάντων 
από τον ασθενή (καταγραφή συμβάντων 
ενός ΗΚΓ μίας απαγωγής συνήθως, διάρ-
κειας τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων) και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη στιγμή που 
ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα που 
μπορεί να υποδηλώνουν αρρυθμία, ή δι-
αταραχή αγωγιμότητας (κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός), ή ισχαιμία ή και σε στιγμές 
που επιλέγονται από τον ασθενή ή και τον 
ιατρό.

Οι επιλογές τελευταίας τεχνολογί-
ας περιλαμβάνουν και συστήματα που 
βασίζονται σε μονάδες εγγραφής ΗΚΓ 
ενσωματωμένες σε smartphone, watches 
ή άλλα έξυπνα περιφερικά τηλεφωνίας/
ηλ.υπολογιστών. Η καταγραφή ΗΚΓ βά-
σει συμβάντων και η άμεση μετάδοση 
δεδομένων μέσω διαδικτύου ακόμα και 
σε ζωντανό χρόνο, μέσω κυψελοειδούς 
δικτύου είναι δυνατή πλέον σήμερα ή τα 
δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε 
αρχείο και να σταλούν μέσω email. Τέ-
τοιες συσκευές μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν από ασθενείς ή από γιατρούς, για 
παράδειγμα κατά τη διάρκεια επίσκεψης 
στο σπίτι. 

Μια ιδιαίτερη μορφή απομακρυσμέ-
νης ΗΚΓ παρακολούθησης είναι η χρή-
ση εμφυτεύσιμων καταγραφέων βρόχου 
(ILR). Αυτές οι συσκευές προορίζονται 
για ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα 
εμφανίζονται πολύ σπάνια και για τους 
οποίους η μεταφορά εξωτερικής συσκευ-
ής για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα 
ήταν αδύνατη. 

Η μετάδοση εγγραφών ΗΚΓ σύντομων 
συμβάντων από ιατρικό προσωπικό είναι 
ένα τυπικό μέρος της τηλεδιαβούλευ-
σης, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμο-
ποιηθεί σε ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και ως μέρος της συνεργασίας 
μεταξύ εξειδικευμένων εγκαταστάσεων 
ανώτερου επιπέδου (από πρωτοβάθμια 
περίθαλψη μέχρι τεταρτογενές κέντρο). 

Η μεταφορά συνεχούς εγγραφής ΗΚΓ 
με την επιλογή της ηλεκτρονικής ανάλυ-
σης (με νευρωνικά δίκτυα ή και τεχνητική 
νοημοσύνη) είναι μια προηγμένη μέθο-
δος που καθιστά δυνατή ακόμα και την 

ανάλυση της πλήρους αδιάλειπτης εγ-
γραφής ΗΚΓ. 

Υπάρχουν όμως και περιορισμοί της 
εξ αποστάσεως παρακολούθησης με βα-
σικό αυτό των τεχνημάτων (artifacts), τα 
οποία συνήθως σχετίζονται με κινήσεις 
του σώματος, κακή πρόσφυση ηλεκτρο-
δίων, δυσλειτουργία του αγωγού, δυνα-
μικά δράσης στους σκελετικούς μύες και 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από το 
περιβάλλον. Αυτά τα τεχνήματα μπορεί 
να μιμούνται αρρυθμίες, δηλαδή να προ-
καλούν ψευδοταχυκαρδία, ψευδο-βρα-
δυκαρδία ή ψευδο-παύσεις. Αυτά, με τη 
σειρά τους, οδηγούν σε υπερδιάγνωση 
(λάθη κατάθεσης) αλλά και σε υποδι-
άγνωση κλινικά σχετικών αρρυθμιών 
(σφάλματα παράλειψης). 

Είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε 
ότι οι καταγραφές ΗΚΓ που λαμβάνονται 
μέσω απομακρυσμένης παρακολούθησης 
ΗΚΓ δεν έχουν συνήθως και τις 12 απαγω-
γές του τυπικού ΗΚΓ, το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για ορισμένους περιορισμούς αυτών 
των μεθόδων στην οριστική διάγνωση 
της προέλευσης ορισμένων αρρυθμιών, 
όπως και του ενδεχόμενα ευρέως συ-
μπλέγματος QRS των αρρυθμιών. 

Οργανωτικές πτυχές της απομακρυ-
σμένης ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακο-
λούθησης είναι στα ζητήματα προς επί-
λυση σήμερα όπως και της διευθέτησης 
οικονομικής κάλυψης από τους ασφαλι-
στικούς φορείς. 

Ενδείξεις-συστάσεις
Εξ αποστάσεως ΗΚΓ παρακολούθηση εν-
δείκνυμαι κυρίως σε υποψία παροξυσμι-
κής αρρυθμίας (διάγνωση ταχυβραδυαρ-
ρυθμίας, νόσου φλεβοκόμβου κα) που δεν 
τεκμηριώνεται σε προηγούμενες αξιολο-
γήσεις (ΗΚΓ ηρεμίας, ΗΚΓ 24-72 ωρών. 
Σημαντικό ρόλο έχει μετά από ισχαιμικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά από διαδικα-
σίες κατάλυσης για αρρυθμίες (κυρίως 
κολπική μαρμαρυγή / πτερυγισμός) για 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότη-
τας της διαδικασίας ή και της τιτλοποίη-
σης και αξιολόγησης της λαμβανόμενης 
αντιαρρυθμικής αγωγής. Πολύ σημαντική 
είναι σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των αποτελεσμάτων προηγούμενων αξιο-
λογήσεων (ΗΚΓ ηρεμίας, Holter ECG) και 
τα αναφερόμενα συμπτώματα, τα οποία 
υποδηλώνουν ανεπαρκή έλεγχο του καρ-
διακού ρυθμού. Κατά τη διάρκεια της σω-
ματικής άσκησης έχει σημαντικό κομβικό 
ρόλο αλλά και ως μέρος της πρώιμης 
καρδιακής τηλεαποκατάστασης, μετά 
από χειρουργικές επεμβάσεις.

Ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν 
σε ασθενείς τόσο προ-επεμβατικά όσο 
μετά από διακαθετηριακή εμφύτευση 
αορτικής βαλβίδας ή και άλλων δομικών 
καρδιοπαθειών. 

Τέλος μέσω τηλεπαρακολούθησης 
ήδη εμφυτευμένων βηματοδοτών -απινι-
δωτών, λαμβάνονται πολύτιμες πληρο-
φορίες για την αιτία νέων συμπτωμάτων 
ή και την ανίχνευση παράλληλων αρ-
ρυθμιών ή και την λήψη αποφάσεων για 
τροποποίηση αγωγής των ήδη γνωστών 
αρρυθμιών. 

Η καρδιολογία αποτελεί έναν από 
τους τομείς όπου οι μέθοδοι τηλεϊα-
τρικής πρωτοστάτησαν και εισήχθησαν 
στην καθημερινή πρακτική. Μοναδικό 
χαρακτηριστικό αποτελεί η παροχή εξει-
δικευμένης φροντίδας σε πολλά άτομα 
ταυτόχρονα, βελτιστοποιώντας τη διαχεί-
ριση του χρόνου από το προσωπικό των 
κέντρων παραπομπής υψηλού επιπέδου, 
τον αποτελεσματικό συντονισμό της δια-
γνωστικής / θεραπευτικής διαδικασίας και 
εξασφάλιση μοναδικών παροχών όπως οι 
τηλεδιαβουλεύσεις και η υβριδική τηλεα-
ποκατάσταση. Υπάρχει παράλληλα αδιαμ-
φισβήτητη ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 
κανόνες για τη χρήση της αλλά και να 
εναρμονιστεί σε ένα κοινώς προσβάσι-
μο, καλά συντονισμένο, ολοκληρωμένο 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, το 
οποίο ενσωματώνει όλα τα επίπεδα υγει-
ονομικής περίθαλψης.

Ο ρόλος της απεικόνισης στο screening οικογενειών με μυοκαρδιοπάθεια

Κωνσταντίνος Σαββάτης
Consultant Cardiologist | Barts Heart Centre
St. Bartholomew’s Hospital | London EC1A 7BE | United Kingdom
Honorary Associate Professor | UCL Institute of Cardiovascular Science | London | United Kingdom

Σ υγγενείς ασθενών με μυοκαρδιο-
πάθειες βρίσκονται σε αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης μυοκαρδιοπάθειας. 
Screening του πρώτου βαθμού συγγενών 
με ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχο-
γράφημα και holter ρυθμού συνίσταται να 
πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά δια-

στήματα με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση 
και αντιμετώπιση επιπλοκών. Σε πολλές 
περιπτώσεις, προηγμένη απεικόνιση με 
μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι 
απαραίτητη. Τόσο το υπερηχογράφημα 
όσο και η μαγνητική τομογραφία καρδιάς 
μπορούν να βάλουν την πρώιμη διάγνω-

ση και να δώσουν επιπρόσθετες πληρο-
φορίες χρήσιμες όχι μόνο για την επιβε-
βαίωση της ύπαρξης μυοκαρδιοπάθειας 
αλλά για τη διαστρωμάτωση κινδύνου. 
Μοντέρνες υπερηχογραφικές τεχνικές, 
όπως η ιστική παραμόρφωση, το έργο 
του μυοκαρδίου και το υπερηχογράφημα 

κοπώσεως, μπορούνε να δείξουν πρώιμα 
παθολογικά ευρήματα πριν την εμφάνιση 
του πλήρους φαινότυπου. Παράλληλα η 
μαγνητική τομογραφία καρδιάς με την 
εξαιρετική ευκρίνεια και τον ισιτικό χα-
ρακτηρισμό μπορεί να δείξει αρχιτεκτο-
νικές διαταραχές και να προσφέρει επι-
πρόσθετες πληροφορίες.

 
Μια ιδιαίτερη μορφή απομακρυσμένης 
ΗΚΓ παρακολούθησης είναι η χρήση 
εμφυτεύσιμων καταγραφέων βρόχου
(ILR). 


 
Σε πολλές περιπτώσεις, προηγμένη 
απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία 
καρδιάς είναι απαραίτητη. 
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Συνύπαρξη ανθρώπινου νου και τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη 
Ηχωκαρδιολογία 

Δημήτριος Χρυσός
τ. Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,
Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι μία 
καινοτόμος τεχνολογία και εξελίσ-

σεται σε κυρίαρχη τεχνολογία του 21ου 
αιώνα. Η ΤN, κλάδος της πληροφορικής 
επιστήμης, ασχολείται με τη σχεδίαση 
και την κατασκευή ευφυών (νοημόνων) 
υπολογιστικών συστημάτων, που μπο-
ρούν να μιμηθούν τις νοητικές λειτουργί-
ες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

H TN περιλαμβάνει δύο υποσύνολα: 
τη Μηχανική Μάθηση (ΜΜ) και τη Βαθιά 
Μάθηση (ΒΜ). Η συγκρότηση της ΜΜ 
γίνεται με αλγορίθμους. Οι αλγόριθμοι 
σχηματίζονται με βάση περιελικτικά τε-
χνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ), δίκτυα 
Bayes, δένδρα αποφάσεων. Η Μηχανική 
Μάθηση λύνει προβλήματα και «μαθαί-
νει»από τα δεδομένα, βρίσκοντας νέες 
συσχετίσεις και κάνοντας προβλέψεις 
σχετικά με αυτά. Η ΒΜ απαρτίζεται από 
ΤΝΔ δομημένα σε πολλαπλά επίπεδα, 
που επιτρέπουν την αποκωδικοποίηση 
ακατέργαστων δεδομένων, την επεξερ-
γασία και τη δημιουργία νέων χαρακτηρι-
στικών υψηλότερου επιπέδου.

Η ΤΝ διαθέτει ιδιότητες που δεν έχει 
ο άνθρωπος και αυτές είναι η επικαιρο-
ποίηση, η συνδεσιμότητα και η εξαγωγή 
δεδομένων ή ανακάλυψη γνώσης. Συγκε-
κριμένα η εξόρυξη δεδομένων ή ανακά-

λυψη γνώσης από μεγάλη βάση δεδο-
μένων έχει δομή κατανοητή προς τον 
άνθρωπο έτσι ώστε να τον βοηθήσει να 
πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Με αυ-
τόν τον τρόπο έχουμε μετάβαση από την 
υποκειμενική στην ομοιογενοποιημένη 
αντιληπτική ικανότητα. 

Η αξιοπιστία της ΤΝ εξαρτάται από 
την πρόσβαση σε ακριβή και αμερόληπτα 
ιατρικά δεδομένα. Η ΤΝ χρησιμοποιείται 
σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της καρ-
διολογίας, αλλά ιδιαίτερα στην ηχωκαρ-
διολογία. Η TN επιδρά σε όλα τα στάδια 
της ιατρικής απεικόνισης (υποστήριξη 
στη λήψη απόφασης για την επιλογή της 
κατάλληλης διαγνωστικής μεθόδου απει-
κόνισης, λήψη προβολής, ανακατασκευή, 
επεξεργασία μετά την εξέταση, διάγνω-
ση, πρόβλεψη, πρόγνωση). 

Η υπερηχοκαρδιογραφία υποστηρι-
ζόμενη από σύστημα ΤΝ μπορεί να μειώ-
σει το χρόνο της εξέτασης και το χρόνο 
συμμετοχής του εξετάζοντος, να βελτιώ-
σει την ερμηνεία, την τυποποίηση και τη 
ροή εργασίας μέσω αυτοματοποιημένης 
αναγνώρισης προβολών, αυτοματοποι-
ημένων μετρήσεων (Όγκοι, ΚΕ, Strain), 
αυτοματοποιημένων διαγνώσεων (HMC, 
Αμυλοείδωση, PAH), και του εντοπισμού 
παθολογικών χαρακτηριστικών (βαλβί-

δων, τμηματικών διαταραχών της κίνη-
σης των τοιχωμάτων). Σημαντική βοήθεια 
προσφέρει η αυτοματοποιημένη λήψη 
της κατάλληλης προβολής (συνήθως 
των τεσσάρων κοιλοτήτων) και η αυτο-
ματοποιημένη ταχεία λήψη των όγκων 
και του ΚΕ της ΑΚ στο σημείο φροντίδας 
του ασθενούς με φορητό μηχάνημα υπε-
ρήχων, που έχει ενσωματωμένο σύστημα 
ΤΝ, σε ασθενείς με COVID-19, επείγοντα 
καρδιολογικά περιστατικά, ΤΕΠ και ΜΕΘ.

Οι μη εκπαιδευμένοι στην υπερηχο-
καρδιογραφία, που εργάζονται στην Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν υπερηχοκαρδιογρα-
φική συσκευή που υποστηρίζεται από σύ-
στημα ΤΝ και υπό την καθοδήγησή της 
να λάβουν τις κατάλληλες προβολές και 
καλής ποιότητας εικόνες.

Ένα υπολογιστικό σύστημα ΤΝ, που 
ονομάζεται έμπειρο σύστημα (Expert 
System), με τα δεδομένα της υπερηχο-
καρδιογραφικής μελέτης μετά από εκ-
παίδευση «μιμείται» την ικανότητα ενός 
εμπειρογνώμονα στη λήψη αποφάσεων 
για την επιλογή της καταλληλότερης-α-
πό πλευράς αιμοδυναμικής συμπεριφο-
ράς- διακαθετηριακής πρόθεσης. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έφερε την 
ανάπτυξη των ρομποτικών συστημάτων 

με ΤΝ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
στην καρδιολογία (ρομποτική τηλε-ηχο-
καρδιογραφία για τη βελτίωση της φρο-
ντίδας υγείας σε αγροτικές περιοχές). 

Υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση της 
ΤΝ και της ανθρώπινης νοημοσύνης, με 
παράλληλη βελτίωση και των δύο μερών. 
Η ΤΝ αυτοβελτιώνεται με γεωμετρική 
πρόοδο, ενώ η ανθρώπινη εξελίσσεται 
πολύ αργά. 

Η συνύπαρξη του ανθρώπινου νου και 
της ΤΝ φέρνει επανάσταση στο μέλλον 
της Hχωκαρδιολογίας γιατί:

- Η διάγνωση γίνεται γρηγορότερα και 
με μεγαλύτερη ακρίβεια.

- Υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη προ-
βολών και εκτίμηση της καρδιακής λειτουρ-
γίας. 

- Παρέχει αυτοματοποιημένες διαγνώ-
σεις. 

- Οι γιατροί γίνονται πιο παραγωγικοί 
με έξυπνες ροές εργασίας λόγω καλύτε-
ρης διαχείρισης των δεδομένων.

- Κάνει πρόβλεψη για την πορεία της 
νόσου, την πρόγνωση και τις πιθανές θε-
ραπείες. 

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι 
ο συνδυασμός ενός δημιουργικού αν-
θρώπινου εγκεφάλου και ενός ισχυρού 
αλγόριθμου υπολογιστή αποδίδει «δύνα-
μη πέραν από τη φαντασία». 

 
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι 
μία καινοτόμος τεχνολογία και 
εξελίσσεται σε κυρίαρχη τεχνολογία 
του 21ου αιώνα. 
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Μέθοδοι χαρτογράφησης για την κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας

Παναγιώτης Ιωαννίδης
MD, PhD.
Διευθυντής Καρδιολογικού Ρυθμολογικού Κέντρου, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»

Η χαρτογράφηση των κοιλιακών ταχυ-
καρδιών για την καθοδήγηση της κα-

τάλυσης, αποτελεί πραγματικά πρόκλη-
ση για τη σύγχρονη ηλεκτροφυσιολογία. 
Όλα τα συστήματα τρισδιάστατης χαρ-
τογράφησης τα τελευταία χρόνια, έχουν 
να επιδείξουν σημαντικές βελτιώσεις για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η εισα-
γωγή στη διαδικασία της χαρτογράφησης 
πολυπολικών καθετήρων με μικρή από-
σταση ηλεκτροδίων, διευκολύνει την ανί-
χνευση και την επισήμανση σε σύντομο 
χρονικό διάστημα κατακερματισμένων 
και χαμηλού ύψους δυναμικών που αντι-
προσωπεύουν το υπόστρωμα των κοιλια-
κών ταχυκαρδιών, ειδικά σε έδαφος δομι-
κής καρδιοπάθειας.

Η χαρτογράφηση διέγερσης (activation 
mapping) έχει ως σκοπό να αποκαλύψει 
τον ακριβή χρονισμό εκπόλωσης σε κάθε 
σημείο του κοιλιακού μυοκαρδίου και να 
απεικονίσει αυτές τις πληροφορίες σε 
ένα τρισδιάστατο χάρτη, ώστε να είναι 
εμφανής η διάδοση του καρδιακού ερε-
θίσματος στον καρδιακό κύκλο. Η χαρ-
τογράφηση διέγερσης μπορεί να γίνει 

επί ταχυκαρδίας ή εκτός ταχυκαρδίας. Η 
χαρτογράφηση επί ταχυκαρδίας είναι συ-
νήθως αρκετά δύσκολη, καθώς οι ασθε-
νείς δεν μπορούν να την ανεχθούν αιμο-
δυναμικά. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η 
ταχεία συλλογή σημείων που εξασφαλί-
ζουν, οι πολυπολικοί καθετήρες, η καλή 
αιμοδυναμική υποστήριξη του ασθενούς, 
αλλά και συσκευές αιμοδυναμικής υπο-
βοήθησης.

Η εικόνα των κυκλωμάτων επανεισό-
δου μετά από λεπτομερή χαρτογράφη-
ση έχει συνήθως τη μορφολογία “figure 
of eight”. Το ερέθισμα περνάει αργά από 
έναν στενό ισθμό παθολογικού ιστού και 
εξέρχεται αυτού διαχεόμενο με ευρύ μέ-
τωπο προς το υπόλοιπο μυοκάρδιο για 
να ξαναεισέλθει στον ισθμό και να επα-
νατροφοδοτήσει το κύκλωμα. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολο 
να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για 
να γίνει λεπτομερής χαρτογράφηση. Για 
αυτό χρησιμοποιείται η χαρτογράφηση 
διέγερσης εκτός ταχυκαρδίας που μπο-
ρεί να γίνει επί φλεβοκομβικού ρυθμού ή 
επί βηματοδότησης. Κατά αυτό τον τρό-

πο, αποκαλύπτονται περιοχές όπου το 
ερέθισμα καθυστερεί και είναι πιθανόν 
να αντιπροσωπεύουν κριτικά μέρη του 
κυκλώματος επανεισόδου. Κατά την ίδια 
διαδικασία, η χαρτογράφηση δυναμικού 
(voltage mapping) μπορεί να μας αποκα-
λύψει περιοχές ουλής που συνιστούν το 
παθολογικό υπόστρωμα στο μηχανισμό 
επανεισόδου. 

Η χαρτογράφηση βηματοδότησης 
(pace mapping) μπορεί να μας δείξει το 
σημείο εξόδου της ταχυκαρδίας από τον 
ισθμό (ζώνη) βραδείας αγωγής, καθώς 
περιμένουμε η μορφολογία του βηματο-
δοτικού QRS να είναι όμοια με την μορ-
φολογία του QRS επί ταχυκαρδίας. 

Επίσης, αρκετά επιβοηθητική είναι η 
χαρτογράφηση παράσυρσης (entrainment 
mapping) που ως γνωστόν χρησιμοποιεί-
ται στην μελέτη των κυκλωμάτων επα-
νεισόδου. Σύμφωνα με αυτήν, μπορούμε 
να βηματοδοτήσουμε κατά τη διάρκεια 
της ταχυκαρδίας με λίγο μεγαλύτερη 
συχνότητα, παρασύροντας την ίδια την 
ταχυκαρδία. Εάν το QRS κατά την πα-
ράσυρση διαφοροποιείται, σημαίνει πως 

βρισκόμαστε εκτός του κριτικού ισθμού. 
Ενώ εάν το QRS είναι όμοιο με αυτό της 
ταχυκαρδίας σημαίνει πως η βηματοδό-
τηση γίνεται από προστατευμένο ισθμό. 
Η χρονική απόσταση από το σταμάτημα 
της παράσυρσης μέχρι το 1ο QRS της 
συνεχιζόμενης ταχυκαρδίας αντιπροσω-
πεύει το μεταβηματοδοτικό διάστημα. 
Αν αυτό είναι ίσο με το μήκος κύκλου 
της ταχυκαρδίας, βρισκόμαστε μέσα στο 
κύκλωμα. Σε αυτή την περίπτωση μετρώ-
ντας την χρονική απόσταση από το βημα-
τοδοτικό spike μέχρι την έναρξη του QRS 
μπορούμε να συμπεράνουμε για το αν ο 
καθετήρας μας βρίσκεται στην είσοδο ή 
στην έξοδο του ισθμού. 

Στην καλύτερη κατανόηση των σύ-
μπλοκων κυκλωμάτων επανεισόδου και 
του υποστρώματος μπορεί να συμβάλλει 
και η επικαρδιακή χαρτογράφηση, όπως 
και η προεπεμβατική μαγνητική απει-
κόνιση που θα μας επισημάνει περιοχές 
ίνωσης που πρέπει επεμβατικά να αναζη-
τήσουμε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η διαδι-
κασία της χαρτογράφησης είναι το ση-
μαντικότερο μέρος της επεμβατικής δι-
αδικασίας, καθώς θα μας υποδείξει τους 
στόχους κατάλυσης. 

Χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια και 
πνευμονική υπέρταση

Μελέτιος Κανάκης
Επιμελητής Α΄
Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Η πρόοδος στη φροντίδα των ασθενών 
με συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ) έχει 

επιτρέψει την αντιμετώπιση των συγγε-
νών καρδιοπαθειών στη νεογνική και βρε-
φική περίοδο στους περισσότερους ασθε-
νείς, προτού αναπτυχθεί και εγκατασταθεί 
η πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) και πνευμο-
νική αγγειακή νόσος από την πνευμονική 
υπερκυκλοφορία. Παρόλα αυτά, η ΠΥ εξα-
κολουθεί να συνδέεται ακόμα με τις ΣΚ 
κύρια σε ασθενείς με αριστερο-δεξιά δια-
φυγή που δεν έχουν διαγνωσθεί στην παι-
δική ηλικία ή ακόμα και στην ενήλικη ζωή 
ή σε ασθενείς που δεν είχαν πρόσβαση σε 
καρδιολογική φροντίδα, ιδιαίτερα εκεί-
νοι που διαβιώνουν σε αναπτυσσόμενες 
χώρες. Σε ορισμένους ασθενείς η ΠΥ και 
οι προκληθείσες πνευμονικές αγγειακές 
βλάβες φαίνονται να αναστρέφονται μετά 
από χειρουργική διόρθωση. Σε ορισμέ-
νους πάλι φαίνεται ότι η ΠΥ δεν αναστρέ-
φεται και η πρόγνωση είναι χειρότερη 
από ό,τι να παρέμεναν χωρίς χειρουργική 
παρέμβαση. Ασθενείς με εμμένουσα ή 
υποτροπιάζουσα ΠΥ μετά το χειρουργείο 

έχουν δείξει χειρότερη έκβαση σε σχέση 
με εκείνους που δεν έχουν χειρουργηθεί 
και έχουν ΠΥ ή σ. Eisenmenger. Η ΠΥ στις 
ΣΚ είναι ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλη-
μα και στους ενήλικες και στα παιδιά με 
συγγενείς καρδιοπάθειες. Με τη χρήση 
των αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων στο 
πνευμονικό αγγειακό δένδρο είναι δυνατό 
να μειωθούν οι πνευμονικές αντιστάσεις 
και να βελτιωθούν τα συμπτώματα σε αρ-
κετούς ασθενείς με ΠΥ και να οδηγηθούν 
σε επιτυχή χειρουργική διόρθωση των 
συγγενών καρδιοπαθειών τους. Παρόλα 
αυτά, διαθέτουμε μόνο τα άμεσα και βρα-
χυπρόθεσμα αποτελέσματα και ακόμα δεν 
μπορούμε να έχουμε τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα για αυτούς τους ασθενείς. 
Οι τρέχουσες στρατηγικές είναι «η θερα-
πεία και έπειτα διόρθωση» σε αντιδιαστο-
λή με τη «διόρθωση και έπειτα θεραπεία» 
στους ασθενείς με ΠΥ και ΣΚ. Στη δεύ-
τερη στρατηγική αντιμετώπισης έχουν 
επιστρατευτεί για τη χειρουργική αντιμε-
τώπιση οι τεχνικές τοποθέτησης των θυ-
ριδοποιημένων εμβαλωμάτων (fenestrated 

patches) για τα μεσοκολπικά ή μεσοκοιλια-
κά ελλείμματα. Επίσης, η τοποθέτηση μιας 
κατεύθυνσης βαλβιδικών εμβαλωμάτων 
αποτελούν μία σημαντική επιλογή ιδιαίτε-
ρα σε πληθυσμούς του αναπτυσσόμενου 
κόσμου. Θα πρέπει όμως να χουμε υπόψη 
μας ότι η χειρουργική αντιμετώπιση σε 
ασθενείς με πνευμονική αγγειακή νόσο 
μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο όριο 
ενέχει τον κίνδυνο εμμένουσας μετεγχει-
ρητικά ΠΥ και συσχετίζεται με σαφώς χει-
ρότερη μακροπρόθεσμή πρόγνωση.

Αξίζει να σημειωθεί στη θεραπευτι-
κή αντιμετώπιση της ΠΥ και ΣΚ με εκ-
δήλωση σ. Eisenmenger, η χρήση της 
μεσοκολπικής διαφραγματοστομίας ή η 
αναβίωση διενέργειας του Pott’s shunt. 
Για την τελευταία επιλογή υπάρχει τα 
τελευταία χρόνια αρκετό επιστημονικό 
ενδιαφέρον μια και φαίνεται ότι το Pott’s 
shunt χαμηλώνει την υπερσυστηματική 
ΠΥ, περιορίζει τις εκδηλώσεις της δεξιάς 
καρδιακής ανεπάρκειας και τελικά βελ-
τιώνει τη λειτουργική κατάσταση των 
ασθενών αυτών.

Παρόλο τις προόδους στη φαρμα-
κευτική αγωγή στην ΠΥ η τελευταία 
μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Όταν η 
συντηρητική αντιμετώπιση δεν μπορεί 
να προσφέρει πια, η μεταμόσχευση απο-
τελεί μία επιλογή. Στους συγκεκριμέ-
νους ασθενείς οι επιλογές είναι η μετα-
μόσχευση καρδιάς-πνεύμονα ή η διπλή 
μεταμόσχευση πνευμόνων με συνοδό 
διόρθωση των συγγενών καρδιακών ελ-
λειμμάτων. Η πρώτη επιλογή ιδιαίτερα 
την περίοδο που βιώνουμε με την έλ-
λειψη μοσχευμάτων είναι σπανιότερη σε 
σχέση με τη δεύτερη επιλογή για τους 
συγκεκριμένους ασθενείς. Η κατάλληλη 
χρονική στιγμή για τη μεταμόσχευση 
είναι δύσκολη απόφαση και εξαρτάται 
κύρια από την αιτιολογία της ΠΥ και το 
ρυθμό μείωσης της. Η έκβαση μετά τη 
μεταμόσχευση διαρκώς βελτιώνεται, 
αλλά παραμένει χειρότερη σε σχέση με 
αυτή για τα άλλα συμπαγή όργανα. Η 
αποφρακτική βρογχιολίτιδα εξακολου-
θεί να παραμένει μία σοβαρή επιπλοκή 
με υψηλή σχετικά επίπτωση μετά τη με-
ταμόσχευση πνεύμονα.

 
Σε ορισμένους ασθενείς η ΠΥ και οι 
προκληθείσες πνευμονικές αγγειακές 
βλάβες φαίνονται να αναστρέφονται 
μετά από χειρουργική διόρθωση. 



 
Η χαρτογράφηση διέγερσης μπορεί 
να γίνει επί ταχυκαρδίας ή εκτός 
ταχυκαρδίας. 
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Πνευμονική βαλβίδα: Στένωση βιολογικών προθέσεων και μοσχευμάτων 

γεώργιος Καλαβρουζιώτης
Διευθυντής Α’ Τμήματος Χειρ/κής Θώρακα-Καρδιάς
Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Η πνευμονική βαλβίδα (ΠΒ) είναι η λιγό-
τερο συχνά αντικαθιστώμενη βαλβίδα 

της καρδιάς. Μπορεί να χρειαστεί αντικα-
τάσταση είτε στην ολική διόρθωση κάποιας 
συγγενούς καρδιοπάθειας (ΣΚ), συνήθως 
τετραλογία του Fallot, ατρησίας πνευμονι-
κής, ή σε επανεπέμβαση αργότερα. 

Γενικά, η αντικατάσταση της πνευμο-
νικής βαλβίδας, ως μεμονωμένη επέμβα-
ση, είναι ασφαλής, με μικρή χειρουργική 
θνητότητα (<2%) και πολύ καλή απώτερη 
επιβίωση (80%-95% στα 15 έτη).

Οι επιλογές για την αντικατάσταση 
της ΠΒ είναι αρκετές: i. Μηχανικές βαλ-
βίδες: παρά τα ευνοϊκά αποτελέσματα 
από τη χρήση τους σε κάποιες μικρές 
σειρές, σπανίως χρησιμοποιούνται, λόγω 
αυξημένου κινδύνου θρόμβωσης. ii. Βιο-
λογικές βαλβίδες, χοίρειες ή από βόειο 
περικάρδιο, με στεφάνη (stent) ή χωρίς. 
iii. Βαλβιδοφόρα ξενομοσχεύματα (μο-
σχεύματα βοείου σφαγίτιδας φλέβας). iv. 
Βαλβιδοφόρα αλλομοσχεύματα (ανθρώ-
πινα μοσχεύματα, homografts), πνευμο-
νικά ή αορτικά. v. Συνθετικά σωληνωτά 
μοσχεύματα με βιολογικές βαλβίδες. vi. 

Βαλβίδες από πολυτετραφλουοραιθυλέ-
νιο (PTFE), που κατασκευάζονται από τον 
χειρουργό στην επέμβαση, και σωληνωτά 
βαλβιδοφόρα μοσχεύματα από PTFE. vii. 
Βιολογικές βαλβίδες τοποθετούμενες δι-
ακαθετηριακώς. 

Οι πολλές επιλογές δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει μέχρι σήμερα η ιδανική βαλβίδα 
για την αντικατάσταση της πνευμονικής. 
Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες επιλο-
γές είναι οι βιολογικές βαλβίδες, τα βαλβι-
δοφόρα ξενομοσχεύματα και τα βαλβιδο-
φόρα αλλομοσχεύματα (homografts). Όλα 
αυτά, όμως, υπόκεινται σε ανοσολογική 
αντίδραση από τον λήπτη, η οποία προκα-
λεί ασβέστωση της πρόθεσης και του μο-
σχεύματος, πάχυνση του ενδοθηλίου και 
δημιουργία πάννου, με αποτέλεσμα δυ-
σλειτουργία, στένωση ή/και ανεπάρκεια, 
της προθετικής βαλβίδας. Δεν υπάρχει 
σαφής τεκμηρίωση για το ποιό από τα πα-
ραπάνω πλεονεκτεί ως προς την διαχρονι-
κή λειτουργικότητα. Τα αλλομοσχεύματα 
φέρονται να έχουν ελευθερία από επανε-
πέμβαση 66-90% στα 5 έτη και 47-89% στα 
10 έτη. Οι βιολογικές προθέσεις φέρονται 

να έχουν ελευθερία από επανεπέμβαση 
66-94% στα 5 έτη και 20-54% στα 10 έτη. 
Δεν έχει αποδειχθεί διαφορά μεταξύ χοι-
ρείων και βοείων βαλβίδων. Μετά τα 6 έτη 
αρχίζει σχετικά γρήγορος εκφυλισμός και 
δυσλειτουργία των βιολογικών βαλβίδων. 
Παράγοντες δυσμενείς είναι: η μικρότερη 
ηλικία του ασθενούς (<15 ετών), η μικρό-
τερη διάμετρος της πρόθεσης, ατρησία 
πνευμονικής με μεσοκοιλιακή επικοινω-
νία, έλλειψη στεφάνης της βαλβίδας. Εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα φαίνονται 
από τη χρήση βαλβίδων και σωληνωτών 
βαλβιδοφόρων μοσχευμάτων κατασκευ-
ασμένων από PTFE, τα οποία φέρονται 
να έχουν ελευθερία από επανεπέμβαση 
>90% στα 5 έτη Χρειάζεται, όμως, μεγα-
λύτερος χρόνος παρακολούθησης για να 
τεκμηριωθεί η ανωτερότητα. 

Όταν η στένωση της ΠΒ, ιθαγενούς ή 
προθετικής, είναι μέτρια έως σοβαρή και 
υπάρχουν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρ-
κειας, κυάνωση, μη ανοχή στην άσκηση, 
τότε ενδείκνυται παρέμβαση με διαδερμι-
κή βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι. Αν αυτή 
δεν μπορεί να γίνει ή αποτύχει ή συνυπάρ-

χουν και άλλα προβλήματα, που θέλουν 
αντιμετώπιση (π.χ. παραμένουσα μεσοκοι-
λιακή επικοινωνία, ανεύρυσμα χώρου εξό-
δου δεξιάς κοιλίας, περιφερικές στενώσεις 
πνευμονικών), τότε συνιστάται χειρουργική 
επέμβαση για αντικατάσταση της δυσλει-
τουργούσας / στενωτικής πνευμονικής 
βαλβιδικής πρόθεσης. 

Οι βιολογικές βαλβίδες έχουν το πλε-
ονέκτημα συγκριτικά με τα αλλομοσχεύ-
ματα, ότι τοποθετώντας πρόθεση λίγο 
μεγαλύτερη από το φυσιολογικό, επιτρέ-
πεται η μελλοντική διακαθετηριακή τοπο-
θέτηση βαλβίδας μέσα στην (υπάρχουσα 
εκφυλισμένη) βαλβίδα. 

Συμπέρασμα: παρά τις προόδους της 
τεχνολογίας και την φαντασία των ερευ-
νητών για την εξεύρεση νέων μεθόδων, 
υλικών και συσκευών αντιμετώπισης των 
προβλημάτων της ΠΒ, ακόμα δεν έχει 
βρεθεί η ιδανική βαλβίδα για την αντι-
κατάσταση της ΠΒ ούτε ο ιδανικός τρό-
πος τοποθέτησης αυτής (χειρουργικός ή 
επεμβατικός). Το μέλλον πιθανόν ανήκει 
στις τεχνητές βαλβίδες, που δημιουργού-
νται με τη βοήθεια της μηχανικής ιστών 
(tissue-engineered valves), έχοντας τεχνη-
τό σκελετό επικαλυμμένο με κύτταρα του 
ασθενούς - λήπτη.

Υπάρχει ρόλος χρήσης της Εφεδρείας Κλασματικής Ροής στην λήψη 
κλινικής απόφασης;

γρηγόριος Καραμάσης
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής B΄,
B΄ Kαρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Η εκτίμηση της στεφανιαίας φυσιολο-
γίας έχει γίνει ένας από τους ακρο-

γωνιαίους λίθους για την εκτίμηση της 
στεφανιαίας νόσου και τη λήψη αποφά-
σεων επαναγγείωσης του μυοκαρδίου. 
Τις τελευταίες δεκαετίες ένας μεγάλος 

αριθμός κλινικών δεδομένων από τυχαι-
οποιημένες μελέτες και μελέτες κατα-
γραφής έχουν υποστηρίξει τη χρήση της 
Κλασματικής Εφεδρείας Ροής (FFR) στη 
λήψη αποφάσεων επαναγγείωσης στα 
χρόνια στεφανιαία σύνδρομα. Πρόσφα-

τα, η μελέτη ISCHEMIA έθεσε σε αμφι-
βολία τη χρησιμότητα της μη-επεμβατι-
κής εκτίμησης της ισχαιμίας για τη λήψη 
τέτοιων αποφάσεων, ενώ ένας αριθμός 
πρόσφατων μελετών μεταφράστηκαν ως 
μη ευνοϊκές για τη χρήση του FFR. Η πα-

ρουσίαση αυτή συζητά τον ρόλο του FFR 
στη λήψη κλινικών αποφάσεων στο παρα-
πάνω πλαίσιο.

Post-COVID-19 POTS

Πέτρος Αρσένος
MD PhD FESC

Το Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρ-
δίας (Postural Orthostatic Tachycardia 

Syndrome – POTS) μπορεί να παρουσια-
στεί με ορθοστατική δυσανεξία (ζάλη, 
τρόμο, αίσθημα παλμών, γενικευμένη 

αδυναμία, θάμβος όρασης και κόπωση) η 
οποία συνοδεύεται με αξιοσημείωτη αύ-
ξηση της Καρδιακής Συχνότητας >30bpm 
ή 120bpm μετά από 10λεπτη έγερση, 
απουσία συνοδού υπότασης. Ενώ είναι 

γνωστό πως το συγκεκριμένο σύνδρομο 
μπορεί να πυροδοτηθεί από ιογενείς και 
βακτηριακές λοιμώξεις, πρόσφατες ανα-
φορές δηλώνουν την ύπαρξη και post-
COVID-19 POTS, δηλαδή συνδρόμου Ορ-

θοστατικής Ταχυκαρδίας που ακολουθεί 
μετά την λοίμωξη από COVID-19.

 
Οι πολλές επιλογές δείχνουν ότι 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα η ιδανική 
βαλβίδα για την αντικατάσταση της 
πνευμονικής. 



 
Πρόσφατες αναφορές δηλώνουν την 
ύπαρξη και post-COVID-19 POTS, 
δηλαδή συνδρόμου Ορθοστατικής 
Ταχυκαρδίας που ακολουθεί μετά 
την λοίμωξη από COVID-19. 
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Ο υπερηχογραφικός έλεγχος για τη διάγνωση της πνευμονικής υπέρτασης 
είναι επαρκής

Αργύρης Κρομμύδας
Καρδιολογός
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Καρδιολογικών Υπερήχων Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

Η υπερηχογραφική εκτίμηση του ασυ-
μπτωματικού ασθενούς με υποψία 

πνευμονικής υπέρτασης (PH) συμπερι-
λαμβανομένης της εκτίμησης της λει-
τουργικότητας της δεξιάς κοιλίας (RV) 
και της πνευμονικής αρτηριακής πίεσης 
έχει Α-9 κριτήριο καταλληλότητας ενδει-
κτικό της σπουδαιότητας των πληροφο-
ριών που παρέχει για τη διάγνωση της PH 
(1). Από την άλλη η PH εξ ορισμού επιβε-
βαιώνεται με τη διενέργεια δεξιού καθε-
τηριασμού (RHC) όπως αναφέρεται και 
στον επικαιροποιημένο ορισμό της (2).

Με δεδομένη την αδιαμφισβήτητη υπερο-
χή του υπερήχου ως προς τη διαθεσιμότητα, 
την απουσία επιπλοκών, την πληθώρα πληρο-
φοριών και το χαμηλό κόστος και με γνώμονα 
το κλινικό όφελος του ασθενούς παραθέτο-
νται στοιχεία που αναδεικνύουν την επάρκεια 
μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης υπερη-
χογραφικής εκτίμησης για τη διάγνωση της 
PH στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η υπερηχογραφική μελέτη όχι μόνο 
μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση της PH 
αλλά και να αποσαφηνίσει τη γενεσιουργό 
της αιτία ιδιαίτερα στην κατηγορία 2.

Γι’ αυτό το λόγο έχουν θεσπιστεί κρι-
τήρια που βασίζονται στη μελέτη της αρι-
στερής και δεξιάς κοιλίας, της πνευμονικής 
αρτηρίας, της κάτω κοίλης φλέβας (ΙVC) και 
του δεξιού κόλπου (RA) που προσδιορίζουν 
την πιθανότητα της PH (3). Επίσης, στις 

κατευθυντήριες οδηγίες τονίζεται πως ο 
RHC είναι αναγκαίος στην περίπτωση που 
χρειάζεται χορήγηση θεραπείας και για την 
επιβεβαίωση της διάγνωσης σε αβέβαιες 
καταστάσεις (3). Επιπρόσθετα, αποτελεί μία 
τεχνικά απαιτητική μέθοδο με δυνητικά σο-
βαρές επιπλοκές και θα πρέπει να λαμβάνει 
χώρα σε εξειδικευμένα κέντρα (3).

Αρχικά, η εκτίμηση της συστολικής πίε-
σης της πνευμονικής αρτηρίας (SPAP) γίνε-
ται με τη μέτρηση της μέγιστης ταχύτητας 
της ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας 
(ΤRV) με βάση την απλοποιημένη εξίσωση 
Bernoulli (3) ενώ η μέση πίεση (MPAP) προ-
κύπτει από τον τύπο ΜPAP= 0.61 x SPAP + 
2 (4). Σε περίπτωση μη επαρκούς πίδακα 
εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί αναδευ-
μένος φυσιολογικός ορός για την ενίσχυση 
του σήματος, ενώ στην περίπτωση σοβαρής 
ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι δείκτες, κα-
θώς και έμμεσα σημεία ενδεικτικά PH. Με-
ρικά από αυτά είναι οι διαστάσεις, το πάχος 
τοιχωμάτων και η εκτίμηση της λειτουργικό-
τητας της RV (ΤΑPSE, FAC, STDI, RV-3DEF, 
RV-2DSTRAIN), η παρουσία περικαρδιακής 
συλλογής, η συστολική επιπέδωση του με-
σοκοιλιακού διαφράγματος, ο δείκτης εκκε-
ντρότητας και η μεσοσυστολική κόμβωση 
(5). Επιπλέον η εκτίμηση της πίεσης του RA 
γίνεται με την καταγραφή της διαμέτρου και 
της αναπνευστικής διακύμανσης της IVC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος επιτά-
χυνσης ροής στην πνευμονική αρτηρία είναι 
μία εύκολα μετρήσιμη παράμετρος με ισχυρή 
συσχέτιση με την TRV (6). Εξάλλου η εκτίμη-
ση της SPAP και με τις 2 παραπάνω μεθό-
δους συσχετίζεται με τις μετρήσεις από το 
RHC (7). Εξαιρετική συσχέτιση με τη MPAP 
έχουν επίσης η μέγιστη πρώιμη και όψιμη 
τελοδιαστολικές ταχύτητες από το σήμα της 
ανεπάρκειας της πνευμονικής βαλβίδας (8). 

Συμπληρωματικά, ο λόγος SPAP/HR x 
TVIRVOT έχει καλή συσχέτιση με την αιμο-
δυναμική εκτίμηση των πνευμονικών αντι-
στάσεων (PVRI) (9) ενώ η ανίχνευση της 
επαγόμενης σε άσκηση PH με την Doppler 
υπερηχογραφία αποτελεί ένα ασφαλές και 
χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση σε ασθε-
νείς αυξημένου κινδύνου με δύσπνοια (10). 

O κατάλογος με τους πολλά υποσχό-
μενους δείκτες είναι μεγάλος με πολλούς 
από αυτούς να εντάσσονται στην καθημε-
ρινή πράξη.

Συμπερασματικά, μετά από μία ενδελε-
χή κλινική αξιολόγηση, η πλήρης υπερη-
χογραφική μελέτη αποτελεί τον ακρογω-
νιαίο λίθο στη διάγνωση της PH μέσω της 
πληθώρας αξιόπιστων πληροφοριών που 
παρέχει κάνοντας το RHC πολυτέλεια στις 
περισσότερες περιπτώσεις.
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Ασθενής με αποκλεισμό σκέλους και συγκοπή. Πρέπει να αποδειχθεί 
κολποκοιλιακός αποκλεισμός για να εμφυτευθεί βηματοδότης; Κατά

Παναγιώτης Κοραντζόπουλος
Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η ύπαρξη αποκλεισμού σκέλους του 
δεματίου του His υποδηλώνει δια-

ταραχή της αγωγής στο κοιλιακό μυο-
κάρδιο και συχνά οφείλεται σε δομικές 
ή εκφυλιστικές διαταραχές. Η εμφάνιση 
συγκοπής σε έδαφος σκελικού αποκλει-
σμού ή δισεσμιδικού/τριδεσμιδικού απο-
κλεισμού υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο 
υποκείμενης βραδυ- ή ταχυ- αρρυθμίας, 
αν και η παρουσία νευροκαρδιογενούς 
συγκοπής δεν είναι σπάνια. 

Η παρουσία δομικής καρδιοπάθειας 
πρέπει να μας κατευθύνει σε μια πιο εν-
δελεχή διερεύνηση της αιτίας της συ-
γκοπής. Αν αποκλεισθεί η παρουσία κλι-
νικά σημαντικής μυοκαρδιακής ισχαιμίας 
πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
εμφάνισης κακοήθους κοιλιακής αρρυθ-
μίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επί 
παρουσίας καρδιομυοπάθειας ή/και καρ-
διακής ανεπάρκειας με επηρεασμένο 
κλάσμα εξωθήσεως. 

Όσον αφορά ασθενείς με σκελικούς 
ή διδεσμιδικούς/τριδεσμιδικούς αποκλει-

σμούς χωρίς σοβαρή δομική καρδιοπά-
θεια και με φυσιολογικό κλάσμα εξώ-
θησης αριστερής κοιλίας που βιώνουν 
συγκοπτικά επεισόδια υπάρχει σημαντική 
πιθανότητα σοβαρής διαλείπουσας δια-
ταραχής της κολποκοιλιακής αγωγής. Γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο αρκετοί υποστη-
ρίζουν την εμπειρική τοποθέτηση μόνιμου 
βηματοδότη. Βέβαια παρά την διαταραχή 
της αγωγής μπορεί ο μηχανισμός της συ-
γκοπής να είναι νευροκαρδιογενής (αντα-
νακλαστική συγκοπή). 

Οι τρέχουσες Ευρωπαϊκές κατευθυ-
ντήριες οδηγίες γενικότερα τονίζουν τη 
σημασία του να ανακαλυφθεί η αιτιολογία 
της συγκοπής και δε συνιστούν εμπειρική 
θεραπεία. Για ασθενείς με συγκοπή και 
σκελικό αποκλεισμό χωρίς σοβαρή συστο-
λική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας 
συνιστώνται ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 
και μάλαξη καρωτιδικών κόλπων καθώς 
και η τοποθέτηση εμφυτεύσιμου ηλεκτρο-
καρδιογραφικού καταγραφέα (ILR) αν δεν 
βρεθεί κάτι παθολογικό στις πρώτες δύο 

δοκιμασίες. Παρόλα αυτά στις Ευρωπα-
ϊκές κατευθυντήριες οδηγίες δίνεται η 
σύσταση (με ένδειξη IIb) για εμπειρική 
τοποθέτηση βηματοδότη σε ασθενείς ηλι-
κιωμένους, «εύθραυστους», με υποτρο-
πιάζοντα συγκοπτικά επεισόδια. Απόλυτη 
ένδειξη εμφύτευσης μόνιμου βηματοδό-
τη αποτελεί, ακόμα και χωρίς συγκοπή, η 
εμφάνιση εναλασσόμενου σκελικού απο-
κλεισμού καθώς αυτό υποδηλώνει βαριά 
νόσο του ερεθισματαγωγού συστήματος 
κάτω από το επίπεδο του κολποκοιλιακού 
κόμβου που εξελίσσεται γρήγορα σε προ-
χωρημένο κολποκοιλιακό αποκλεισμό. 

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η αξία 
της ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης στη 
συγκοπή, ακόμα και επί παρουσίας σκελι-
κών αποκλεισμών, είναι στο καλύτερο μέ-
τρια. Η ευαισθησία της είναι 70%, η θετική 
προγνωστική της σημασία περίπου 80%, 
αλλά η αρνητική προγνωστική της σημασία 
είναι χαμηλή. Επιπλέον, το κόστος από την 
διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου 
και το κόστος και η καθυστέρηση της δι-

άγνωσης με την τοποθέτηση ILR πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψιν. Επίσης, οι κοινω-
νικές και οικονομικές επιπτώσεις από τον 
κίνδυνο πτώσεων/σοβαρών τραυματισμών 
σε επαναλαμβανόμενες συγκοπές ιδίως σε 
ηλικιωμένα άτομα δεν είναι αμελητέες.

Συμπερασματικά, η τοποθέτηση βημα-
τοδότη σε άτομα με συγκοπή και σκελικό 
ή διδεσμιδικό/τριδεσμιδικό αποκλεισμό 
χωρίς απόδειξη προχωρημένου κολποκοι-
λιακού αποκλεισμού είναι δύσκολη από-
φαση που πρέπει να εξατομικεύεται. Αναμ-
φισβήτητα, τα κλινικά χαρακτηριστικά 
των ασθενών πρέπει να λαμβάνονται σο-
βαρά υπόψιν. Υποτροπιάζοντα συγκοπτικά 
επεισόδια σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
σκελικό αποκλεισμό, που έχουν κλινικούς 
χαρακτήρες προσβολών Adams-Stokes 
(απότομη απώλεια συνείδησης χωρίς πρό-
δρομα, με πτώση και τραυματισμούς) πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται με τοποθέτηση 
μόνιμου βηματοδότη ακόμα και χωρίς την 
απόδειξη κολποκοιλιακού αποκλεισμού. 

 
Οι τρέχουσες Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες οδηγίες γενικότερα 
τονίζουν τη σημασία του να ανακαλυφθεί 
η αιτιολογία της συγκοπής και δε 
συνιστούν εμπειρική θεραπεία. 



 
Η υπερηχογραφική μελέτη όχι μόνο 
μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση 
της PH αλλά και να αποσαφηνίσει τη 
γενεσιουργό της αιτία ιδιαίτερα στην 
κατηγορία 2. 
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Tips and Tricks στη βηματοδότηση του αριστερού σκέλους του His

γεώργιος λεβεντόπουλος
Επιμ Α’ Καρδιολογίας – Ηλεκτροφυσιολόγος ΠΓΝΠ

Η βηματοδότηση του αριστερού σκέ-
λους του His (LBBP) αποτελεί μια νέα 

μέθοδο σύλληψης του ερεθισματαγωγού 
συστήματος, όπως και η βηματοδότηση 
του His (His P). Η εκπόλωση της αριστε-
ρής κοιλίας (LV) μιμείται κατά πολύ τον 
φυσιολογικό ενδογενή τρόπο. Συνεπώς, 
αποφεύγονται οι δυσμενείς συνέπειες 
του δυσσυγχρονισμού εξαιτίας της συμ-
βατικής βηματοδότησης της δεξιάς κοι-
λίας (RVP).

To βασικό πλεονέκτημα, σε σχέση με 
τo His P, είναι ότι προσφέρει καλύτερη 
σταθερότητα του κοιλιακού καλωδίου και 
χαμηλότερη ουδό βηματοδότησης.

Φαίνεται να αποτελεί μια υποσχόμενη 
μέθοδο βηματοδότησης τόσο για τη θε-
ραπεία των βραδυαρρυθμιών όσο και στη 
επίτευξη επανασυγχρονισμού. Τα δεδο-
μένα σχετικά με το όφελος της μεθόδου 
σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές είναι 
ακόμα περιορισμένα και αναμένονται 
στο εγγύς μέλλον αρκετές τυχαιοποιη-
μένες μελέτες. Το πεδίο έρευνας αφορά 
δυο άξονες : α) την αποφυγή ανάπτυξης 
καρδιακής ανεπάρκειας σε πληθυσμό με 

βραδυαρρυθμίες και ανάγκη κοιλιακής 
βηματοδότησης και β) τη βελτίωση της 
καρδιακής ανεπάρκειας μέσω επανασυγ-
χρονισμού της LV. 

Σχετικά με τη τεχνική της εμφύτευ-
ση, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε εί-
ναι τα ίδια με του His P. 

Καλό είναι να έχει γίνει μια διαθωρα-
κική μελέτη όπου να εξετάζεται το πάχος 
του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και το 
μέγεθος του δεξιού κόλπου. Το μεγάλο 
μέγεθος του δεξιού κόλπου δυσκολεύει 
την εμφύτευση του καλωδίου στο επιθυ-
μητό σημείο. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η 
θέση στόχος κοντά στο ενδοκάρδιο της 
LV και η εκπόλωση του αριστερό σκέλος 
του His, αφού πρώτα διαπεράσει το μεσο-
κοιλιακό διάφραγμα από δεξιά προς αρι-
στερά. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι 
πολύ λεπτό μεσοκοιλιακό αυξάνει το κίν-
δυνο διάτρησης του καλωδίου, ενώ πολύ 
παχύ μεσοκοιλιακό μειώνει τις πιθανότη-
τες επαρκούς διείσδυσης του καλωδίου. 

Επιπλέον, όταν ένας ασθενής είναι 
βηματοδοτοεξαρτώμενος ή έχει αποκλει-
σμό του δεξιού σκέλους καλό είναι να το-

ποθετείται προσωρινό καλώδιο στη δεξιά 
κοιλία. Στην περίπτωση του διεστιακού 
βηματοδότη, αυτό μπορεί να είναι το κα-
λώδιο του δεξιού κόλπου. Επίσης, είναι 
χρήσιμο πριν την κύρια επέμβαση να το-
ποθετείται καλώδιο από τη μηριαία φλέ-
βα στην περιοχή του His ώστε να γίνεται 
εντοπισμός της περιοχής και αποθήκευ-
ση των ακτινοσκοπικών εικόνων σε διά-
φορες προβολές. Η γνώση της περιοχής 
του His βοηθά στην επιλογή της αρχικής 
τοποθέτησης του θηκαριού καθώς αυτή 
υπολογίζεται περίπου 1 εκατοστό πιο κο-
ρυφαία και κατώτερα του His. Στην αρχι-
κή περιοχή το βηματοδοτικό σύμπλεγμα 
QRS στη V1 θα πρέπει να έχει μορφολο-
γία W. Η διείσδυση του καλωδίου γίνεται 
με ωρολογιακή στροφή σε LAO προβολή 
και υπό ακτινοσκόπηση, ώστε να ελέγχε-
ται ότι η κίνηση του καλωδίου είναι κά-
θετη σε σχέση με το μεσοκοιλιακό. Κατά 
την διείσδυση, θα πρέπει να εκλύονται 
έκτακτες κοιλιακές συστολές με μορ-
φολογία RBBB που είναι ενδεικτικό προ-
σέγγισης του LBB. Αρχικά παρατηρείται 
άνοδος της αντίστασης και τελικά σημει-

ώνεται μικρή πτώση όσο προσεγγίζουμε 
την αριστερή πλευρά του μεσοκοιλιακού. 
Η ανίχνευση του ενδογενούς σήματος 
του αριστερού σκέλους συμβαίνει σε λι-
γότερες από το 50 % των περιπτώσεων. Η 
ολοκλήρωση της εμφύτευσης του καλω-
δίου σηματοδοτείται – πέρα από την κα-
ταγραφή δυναμικού αριστερού σκέλους 
– και από πολλές άλλες παραμέτρους. 
Η μέτρηση του διαστήματος Stim - LVAT 
(left ventricular activation time) δηλαδή από 
το spike βηματοδότησης έως την κορυφή 
του QRS στη V5 πρέπει να είναι μικρότε-
ρη από 80 msec και φυσικά ο ουδός να 
είναι κάτω από 1.5mV ώστε να θεωρηθεί 
η θέση αποδεκτή. Καλό είναι επίσης να 
ελέγχεται η θέση του καλωδίου με έγ-
χυση σκιαγραφικού μέσω του θηκαριού 
λαμβάνοντας υπόψιν ότι η άκρη του κο-
χλία από το εγγύς άκρο του ring απέχουν 
9 mm. Αυτό σε συνδυασμό του πάχους 
του μεσοκοιλιακού διαφράγματος βοηθά 
στην αντίληψη της επαρκούς ή μη προώ-
θησης του καλωδίου. 

Όπως και σε όλες τις νέες επεμβά-
σεις απαιτείται μια καμπύλη εκμάθησης 
που υπολογίζεται περίπου στα 30 περι-
στατικά εμφύτευσης. 

Περιστατικό μετά COVID-19 λοίμωξη

Μαρία Καριώρη
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Διδάκτωρ Καρδιολογίας

Η νόσηση από Sars-Cov-2 και η αντιμε-
τώπιση της από την δημόσια υγεία 

στην πανδημία μπορεί να έχουν εκτετα-
μένες επιπτώσεις στον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο που επηρεάζει τον γενικό πλη-
θυσμό και κυρίως τους επιζώντες του 
COVID-19. Κατά την πανδημία, οι ασθε-
νείς με ιστορικό προδιαθεσικών παρα-
γόντων για καρδιαγγειακές νόσους αντι-
μετώπισαν αύξηση του μετατραυματικού 
στρες και της κατάθλιψης σε νοσούντες 
και επιζήσαντες, σε συγγενείς αποβιωσά-
ντων ή νοσηλευόμενων. Κι αυτό γιατί οι 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που έχουν 
αποδειχτεί τροποποιητές εκτίμησης καρ-
διαγγειακού κινδύνου αν όχι αίτια, εμφα-
νίζουν αυξημένη επίπτωση στην εποχή 
πανδημίας COVID-19 καθώς περιλαμβά-
νουν τους κλασσικούς παράγοντες καρ-
διαγγειακού κινδύνου όπως το κάπνισμα 
και αλκοόλ, ανθυγιεινές υγιεινοδιαιτητι-
κές συνήθειες και την χαμηλή συμμόρ-
φωση στην φαρμακευτική αγωγή. Το σύν-

δρομο μετά από λοίμωξη από Sars-Cov-2 
(Long COVID ή post- COVID-19 syndrome) 
έγινε ευρέως γνωστό αρχικά από κοινω-
νικές ομάδες υποστήριξης κι εν συνε-
χεία από την επιστημονική και ιατρική 
κοινότητα. Παρά την έλλειψη ακριβούς 
ορισμού για το σύνδρομο long COVID, η 
συχνότερα αναφερόμενη συμπτωματο-
λογία περιλαμβάνει τη χρόνια κόπωση 
και τη δύσπνοια που διαρκεί ακόμα και 
αρκετούς μήνες μετά την νόσηση. Άλλα 
εμμένοντα συμπτώματα περιλαμβάνουν 
το αίσθημα παλμών, βήχα, κεφαλαλγία, 
άλγος στο θώρακα και στις αρθρώσεις, 
μυαλγίες, γνωσιακές και νοητικές διατα-
ραχές καθώς επίσης και γαστρεντερικές 
διαταραχές. Ο κύριος μηχανισμός της 
παθοφυσιολογίας του περιλαμβάνει τη 
μακροχρόνια ιστική βλάβη σε όλα τα όρ-
γανα αλλά κυρίως στους πνεύμονες, την 
καρδιά και τον εγκέφαλο. Ένας άλλος 
μηχανισμός αφορά στην ενεργοποίηση 
του συμπαθητικού νευρικού συστήμα-

τος που επιφέρει αλλαγές στον άξονα 
υποθαλάμου-υπόφυσης και έκκριση νευ-
ροενδοκρινών ορμονών με αποτέλεσμα 
την άυξηση του οξειδωτικού στρες και 
την φλεγμονή στα αγγεία στο πλαίσιο 
κατάθλιψης και χρόνιου άγχους. Στις 
ευάλωτες ομάδες ανήκουν οι χρόνιοι 
πάσχοντες, οι πάροχοι και φροντιστές 
υγείας, οι συγγενείς ασθενών αλλά κυρί-
ως οι επιζήσαντες από λοίμωξη Covid-19. 
Μάλιστα, στους ασθενείς με COVID-19 
λοίμωξη που χρειάστηκε μηχανική υπο-
στήριξη της αναπνοής, οι μυοσκελετικές 
και νευρολογικές διαταραχές από την 
παρατεταμένη νοσηλεία στις μονάδες 
εντατικής θεραπείας συνδυάζονται με 
αποσταθεροποίηση του ασθενούς κι ανά-
γκη για παρατεταμένη αποκατάσταση. 
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η ανά-
γκη για αναπνευστική και καρδιακή απο-
κατάσταση των ασθενών μετά από λοίμω-
ξη από Sars-Cov-2. Πολύτιμο εργαλείο σε 
αυτή τη διαδικασία αποτέλεσε η καρδιο-

αναπνευστική δοκιμασία κόπωσης καθώς 
εκτιμά ταυτόχρονα το αναπνευστικό, το 
καρδιαγγειακό και το μυϊκό σύστημα κι 
αρά την ενδογενή απάντηση στην άσκη-
ση. Επίσης, συμβάλει στη διερεύνηση 
της αιτιολογίας της δύσπνοιας αλλά και 
στον προσδιορισμό της ανταπόκρισης 
των θεραπευτικών παρεμβάσεων σε 
ασθενείς είτε με αναπνευστικές είτε με 
καρδιακές παθήσεις. Μέχρι σήμερα, έχει 
χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα αποκα-
τάστασης ασθενών μετά από COVID-19 
λοίμωξη παρέχοντας πολύτιμες πληρο-
φορίες καθώς και τους παθοφυσιολο-
γικούς μηχανισμούς για την ικανότητά 
τους για άσκηση η οποία υπήρξε μειωμέ-
νη. Συνεπώς, η κλινική περίπτωση που θα 
παρουσιαστεί αφορά στην αξία εφαρμο-
γής της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασί-
ας σε νοσήσαντες από Sars-Cov-2.

 
To βασικό πλεονέκτημα, σε σχέση 
με τo His P, είναι ότι προσφέρει 
καλύτερη σταθερότητα του 
κοιλιακού καλωδίου και χαμηλότερη 
ουδό βηματοδότησης. 



 
Ο κύριος μηχανισμός της 
παθοφυσιολογίας του περιλαμβάνει 
τη μακροχρόνια ιστική βλάβη σε 
όλα τα όργανα αλλά κυρίως στους 
πνεύμονες, την καρδιά και τον 
εγκέφαλο. 
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Νόσος στελέχους / Νεότερα δεδομένα στην αγγειοπλαστική

Ιωάννης Μαμαρέλης
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Η βέλτιστη στρατηγική επαναιμάτω-
σης για τους ασθενείς με νόσο στε-

λέχους δεν έχει ακόμη ξεκαθαρισθεί. 
Τέσσερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες (SYNTAX, PRECOMBAT, NOBLE, 
EXCEL) σύγκριναν την αγγειοπλαστική 
(PCI) με DES έναντι της αορτοστεφανι-
αίας παράκαμψης (CABG) σε ασθενείς με 
νόσο στελέχους, μετρώντας τα σημαντι-
κά συμβάματα όπως τον θάνατο, το έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό 
επεισόδιο και την επανεπέμβαση.

Η μεγαλύτερη από της τέσσερες μελέ-
τες η EXCEL, οδήγησε σε διαμάχη λόγω 
του αυξημένου θανάτου στο σκέλος της 
αγγειοπλαστικής, του ορισμού του εμ-
φράγματος του μυοκαρδίου από τους συγ-
γραφείς και της απόφασης να μην συμπερι-
ληφθεί στην δημοσίευση των άρθρων, ένα 
προκαθορισμένο δευτερογενές καταληκτι-
κό σημείο-κλειδί στα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης των 3 και 5 ετών.

Αυτές οι αντιπαραθέσεις οδήγησαν 
στην παραίτηση ενός από τους κύριους 
συγγραφείς της δημοσίευσης των απο-
τελεσμάτων της 5ετους παρακολούθη-
σης και στην Ευρωπαϊκή Καρδιο-θωρακο 

Χειρουργική Εταιρεία να αποσύρει την 
υποστήριξη της στις Ευρωπαϊκές Κατευ-
θυντήριες Oδηγίες. 

Στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικα-
νικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΑΗΑ) το 
2021 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 
της ανεξάρτητης μετα-ανάλυσης των 
τεσσάρων μελετών από την ΤΙΜΙ study 
group του Harvard Medical School και ταυ-
τόχρονα δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο 
του 2021 στο περιοδικό Lancet.

Ένα από τα θέματα συζήτησης γύρω 
από την μελέτη EXCEL ήταν ότι στα 5 έτη 
το ποσοστό των θανάτων ήταν σημαντι-
κά αυξημένο στο σκέλος της αγγειοπλα-
στικής. Σε αντίθεση στη μελέτη NOBLE, 
την άλλη μεγάλη μελέτη σύγκρισης της 
αγγειοπλαστικής με DES έναντι της αορ-
τοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG) σε 
ασθενείς με νόσο στελέχους, δεν παρα-
τηρήθηκε ανάλογο εύρημα. 

Οι συγγραφείς της μελέτης EXCEL 
ισχυρίστηκαν ότι το υψηλό ποσοστό 
θανάτων στη μελέτη τους ήταν τυχαίο 
καθώς ο συνολικός αριθμός καρδιαγγει-
ακών θανάτων δεν ήταν στατιστικά δια-
φορετικός. Αυτό όμως αφενός επιδέχε-

ται επίκριση και αφετέρου όλοι φαίνεται 
να συμφωνούν ότι το ποσοστό των ολι-
κών θανάτων είναι το πλέον αμερόληπτο 
καταληκτικό σημείο.

Στη μετα-ανάλυση των τεσσάρων 
τυχαιοποιημένων μελετών (SYNTAX, 
PRECOMBAT, NOBLE, EXCEL) από τους 
ερευνητές της ΤΙΜΙ study group του 
Harvard Medical School επιλέχθηκε ο ολι-
κός θάνατος στα 5 έτη ως το πρωτογενές 
καταληκτικό σημείο ενώ δευτερογενή 
καταληκτικά σημεία ήταν ο καρδιαγγεια-
κός θάνατος, το αυτόματο έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, το επεμβατικό έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο και 
η επανάληψη της επαναγγείωσης. Οι συγ-
γραφείς Sabatine et al. αυτής της μετα-α-
νάλυσης επέλεξαν να παρουσιάσουν τα 
συμβάματα του θανάτου με δύο τρόπους, 
την πρότυπη μέθοδο στατιστικής ανάλυ-
σης συχνότητας (με υπολογισμό της δι-
αφοράς κινδύνου, του 95% διαστήματος 
εμπιστοσύνης (CI) και των P values) και την 
Bayesian ανάλυση για τον υπολογισμό του 
οφέλους. Το κύριο εύρημα ήταν ότι στα 5 
έτη το ποσοστό θανάτου ήταν 11.2% στο 
σκέλος της αγγειοπλαστικής (PCI) έναντι 

10.2% στο σκέλος της αορτοστεφανιαίας 
παράκαμψης (CABG), στατιστικά μη σημα-
ντικής διαφοράς κινδύνου 0.9% (95% CI, 
0.9%-2.8%). 

Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του ACC/AHA/SCAI για 
την στεφανιαία επαναγγείωση του 2021 
που δημοσιεύθηκαν στο Circulation, για 
τους ασθενείς με σημαντική νόσο στε-
λέχους η αορτοστεφανιαία παράκαμψη 
(CABG) ενδείκνυται (COR Ι, LOE B-R) 
για τη βελτίωση της επιβίωσης έναντι 
της φαρμακευτικής θεραπείας. Η αγγει-
οπλαστική από την άλλη μεριά αποτελεί 
λογική επιλογή (COR ΙΙΑ, LOE B-ΝR) για 
τη βελτίωση της επιβίωσης έναντι της 
φαρμακευτικής θεραπείας, για επιλεγ-
μένους ασθενείς με χαμηλή έως μέτριας 
πολυπλοκότητας στεφανιαία νόσο και 
νόσο στελέχους, εξίσου κατάλληλους 
για χειρουργική ή διαδερμική επαναγγεί-
ωση. Πολλαπλές μελέτες υποδεικνύουν 
το όφελος επιβίωσης της αορτοστεφα-
νιαίας παράκαμψης σε ασθενείς με νόσο 
στελέχους, τριαγγειακή στεφανιαία νόσο 
και ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια.

Ασθενείς με ΟΣΣ και COVID-19: Εστιάζοντας στο αυξημένο θρομβωτικό 
φορτίο

Μιχαήλ Η. Παπαφακλής,
MD, PhD, FESC Επεμβατικός Καρδιολόγος

Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) 
εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς με 

νόσο από κορωνα-ιό (COVID-19) και φαί-
νεται να έχουν σημαντική επίδραση στην 
κλινική έκβαση των ασθενών και τη θνη-
τότητα. Αν και η παθογένεση δεν είναι 
ξεκάθαρη σε πολλές περιπτώσεις, έχουν 
γίνει υποθέσεις για διάφορους πιθανούς 
μηχανισμούς οι οποίοι συμπεριλαμβά-
νουν την κυτταρική καταστροφή από 
τον ιό, την συστηματική φλεγμονώδη 
απάντηση με συνοδό βλάβη μέσω κυτο-
κινών, την μικροαγγειακή θρόμβωση, την 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, και τη δια-
ταραχή προσφοράς/ζήτησης οξυγόνου 
στο μυοκάρδιο λόγω υποξίας. Επιπλέον, 
η νόσος COVID-19 μπορεί να προάγει την 
αποσταθεροποίηση της αθηρωματικής 
πλάκας και τη δημιουργία θρόμβου, και 
κατά συνέπεια να οδηγήσει στην εμφάνι-
ση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου 
(ΟΕΜ) τύπου 1.

Το φάσμα των παθοφυσιολογικών μη-
χανισμών των ΟΣΣ στη νόσο COVID-19 
αντικατοπτρίζει τα ιδιαίτερα κλινικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών με επιβε-

βαιωμένη διάγνωση ΟΣΣ, όπως η αγγει-
ογραφική απόδειξη μη-αποφραγμένων 
στεφανιαίων αρτηριών, η θρόμβωση εν-
δοστεφανιαίων προθέσεων (stents), οι 
πολλαπλές θρομβωτικές ένοχες βλάβες, 
και το αυξημένο θρομβωτικό φορτίο. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, το ΟΣΣ έχει απο-
τελέσει την πρώτη εκδήλωση της νόσου 
COVID-19 δεικνύοντας ότι το ΟΣΣ μπορεί 
να θεωρηθεί ως μία ειδική θρομβωτική 
επιπλοκή της λοίμωξης από τον ιό SARS-
CoV-2.

Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς των 
ΟΣΣ και ΟΕΜ σε ασθενείς με COVID-19 
αποτελεί η προθρομβωτική ενεργοποίη-
ση του καταρράκτη της πήξης. Ασθενείς 
με σοβαρή νόσο COVID-19 συχνά έχουν 
θρομβοπενία, υψηλότερα επίπεδα Δ-δι-
μερών, και παράταση του χρόνου προ-
θρομβίνης. Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτές 
οι ανωμαλίες οφείλονται σε άμεσες ιογε-
νείς δράσεις στον καταρράκτη της πήξης 
ή στην φλεγμονώδη απάντηση μέσω κυ-
τοκινών. Ευρήματα από ασθενείς με σύν-
δρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας 

λόγω COVID-19 δείχνουν μία σημαντική 
αύξηση των παραγόντων πήξης και υπο-
στηρίζουν τον σημαντικό ρόλο της «θύ-
ελλας κυτοκινών» στις διαταραχές πήξης 
(υπερέκφραση εξαιρετικά μεγάλων πο-
λυμερών του παράγοντα von Willebrand, 
υπερέκφραση ιστικού παράγοντα) λόγω 
COVID-19 οι οποίες χαρακτηρίζεται από 
αυξημένη παραγωγή θρομβίνης. Επίσης, 
παραγωγή παραγόντων οξειδωτικού 
στρες και προθρομβωτικών παραγόντων 
μπορεί να προκαλείται από ενδοθηλιακή 
δυσλειτουργία τόσο από άμεσες επιδρά-
σεις του κορωνα-ιού όσο και από τη δρά-
ση των κυτοκινών.

Αυτή η πολύ-παραγοντική διαταραχή 
πήξης δικαιολογεί τη συχνή παρουσίαση 
σοβαρών θρομβωτικών επιπλοκών όπως 
η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος και 
πνευμονική εμβολή, καθώς και τα ΟΣΣ. 
οι ασθενείς με οΣΣ και COVID-19 αντι-
προσωπεύουν μία ιδιαίτερη ομάδα που 
χαρακτηρίζονται από σημεία αυξημένης 
θρομβογονικότητας. Οι Choudry και συ-
νεργάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέ-
κριναν ασθενείς με ΟΕΜ με ανάσπαση 

του τμήματος ST (STEMI) που είχαν νόσο 
COVID-19 με ασθενείς με STEMI χωρίς 
COVID-19, και ανέφεραν υψηλότερη επί-
πτωση πολλαπλών θρομβωτικών ένοχων 
πλακών, μεγαλύτερο φορτίο θρόμβου 
και χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας των 
πρωτογενών αγγειοπλαστικών με βάση 
αγγειογραφικούς δείκτες μυοκαρδιακής 
αιμάτωσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 
μεγάλο φορτίο θρόμβου και η πτωχή μυ-
οκαρδιακή αιμάτωση συσχετίστηκαν με 
υψηλότερα επίπεδα Δ-διμερών στο πλά-
σμα. Επίσης, σε άλλο πληθυσμό ασθενών 
με STEMI και νόσο COVID-19 στην Ισπα-
νία, παρατηρήθηκε σημαντικά υψηλότε-
ρο (>4 φορές) ποσοστό θρομβώσεων σε 
stents σε σύγκριση με ασθενείς με STEMI 
χωρίς COVID-19.

Η αντιθρομβωτική θεραπεία στη νόσο 
COVID-19 αποτελεί ένα ενεργό θέμα 
έρευνας με μία ποικιλία συνδυασμών 
θεραπευτικών σχημάτων υπό μελέτη. Η 
βέλτιστη επιλογή του τύπου και της δι-
άρκειας της αντιθρομβωτικής θεραπείας 
πρέπει να προσαρμόζεται στα χαρακτηρι-
στικά των ασθενών λαμβάνοντας υπόψη 
τον ισχαιμικό και αιμορραγικό κίνδυνο.

 
Το κύριο εύρημα ήταν ότι στα 5 έτη 
το ποσοστό θανάτου ήταν 11.2% στο 
σκέλος της αγγειοπλαστικής (PCI) έναντι 
10.2% στο σκέλος της αορτοστεφανιαίας 
παράκαμψης (CABG), στατιστικά μη 
σημαντικής διαφοράς κινδύνου 0.9% 
(95% CI, 0.9%-2.8%). 



 
Η αντιθρομβωτική θεραπεία στη νόσο 
COVID-19 αποτελεί ένα ενεργό θέμα 
έρευνας με μία ποικιλία συνδυασμών 
θεραπευτικών σχημάτων υπό μελέτη. 





Σα
ΒΒαΤο

 16 Α
Π

ΡΙΛ
ΙΟ

Υ 2022

33 ΠανΕλλΗνια ΣΕΜιναρια οΜαδων ΕργαΣιαΣ 14-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Καρδιαγγειακές επιπλοκές της κλασικής χημειοθεραπείας

Δρ Θεόδωρος Μπισχινιώτης
Συντονιστής Διευθυντής
Καρδιογκολογική Μονάδα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Τα κλινικά σύνδρομα της καρδιοτοξικότητας των αντινεοπλασματικών φαρμάκων 
συμπεριλαμβάνουν την μυοκαρδιακή δυσλειτουργία, την αρτηριακή υπέρταση, αρ-

ρυθμίες, μυοκαρδιακή ισχαιμία και αιμορρεολογικές διαταραχές. 
Η συχνότητα εμφάνισης δυσλειτουργίας της αρ. κοιλίας από Χ/Θ αποδίδεται στον 

παρακάτω πίνακα:

Η πορεία της κλασικής χρόνιας δοσοεξαρτώμενης εκφυλιστικής μυοκαρδιοπάθει-
ας από ανθρακυκλίνες (τύπος 1) και η αντιμετώπισή της παρατίθεται στο ακόλουθο 
σχήμα:

Η πρόληψη της καρδιοτοξικότητας γίνεται με διαίρεση της δόσης, προσθήκη δε-
ξραζοξάνης και χρησιμοποίηση λιποσωμιακών μορφών. Οι στοχεύουσες τον Her υπο-
δοχέα θεραπείες, είναι δυνατόν να προκαλέσουν τύπου 2 μυοκαρδιοπαθεια η οποία 
δεν είναι δοσοεξαρτώμενη, δεν παρουσιάζει ιστολογικές αλλοιώσεις, είναι αναστρέψι-

μη (80%) και συχνή σε συγχορήγηση ανθακυκλινών και ταξανών.
Η ΑΥ είναι μία συχνή επιπλοκή των αντι-VEGF θεραπειών με τα παρακάτω χαρα-

κτηριστικά:

Σοβαρές κοιλιακές αρρυθμίες με παράταση του διαστήματος QT παρατηρούνται 
συχνά στη χορήγηση αναστολέων των τυροσινικών κινασών:

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η διακοπή του υπεύθυνου παράγοντα σε διάστημα 
QT ≥ 480 ms.

Η μυοκαρδιακή ισχαιμία στους ογκολογικούς ασθενείς έχει τα παρακάτω χαρακτη-
ριστικά:

 
Τα κλινικά σύνδρομα της 
καρδιοτοξικότητας των 
αντινεοπλασματικών φαρμάκων 
συμπεριλαμβάνουν την μυοκαρδιακή 
δυσλειτουργία, την αρτηριακή υπέρταση, 
αρρυθμίες, μυοκαρδιακή ισχαιμία και 
αιμορρεολογικές διαταραχές. 
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Η αντιμετώπισή της συμπεριλαμβάνει: διακοπή του υπεύθυνου παράγοντα, έλεγ-
χο για υποκείμενη στεφανιαία νόσο και εφόσον κρίνεται αναγκαία η επαναχορήγηση, 
γίνεται μετά από φαρμακευτική κάλυψη με αντι-ισχαιμική αγωγή. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν το στάδιο της νόσου, το προσδόκιμο επιβίωσης, το 
αιμορρεολογικό profil και το μυοκάρδιο σε κίνδυνο.

Συμπερασματικά, η εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου σε κάθε ογκολογικό 
ασθενή είναι απαραίτητη. Η καρδιογκολογική ομάδα είναι υπεύθυνη για την πρώιμη 
ανίχνευση της καρδιοτοξικότητας και την επιλογή της σύνθετης αντιμετώπισης στα 
πλαίσια του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Αγγειοπλαστική (R-PCI)

Κωνσταντίνος Μπέρμπεης
Cardiovascular Center Aalst

Α πό την πρώτη επιτυχή αγγειοπλα-
στική 45 χρόνια πριν έχουν συμβεί 

πολύ σημαντικές εξελίξεις στον τομέα 
της επεμβατικής καρδιολογίας. Η εξέλιξη 
της τεχνολογίας με την συνεχή βελτίωση 
των υλικών έκανε εφικτή την αντιμετώπι-
ση όλο και πιο σύμπλοκων βλαβών. Παρά 
τις αξιοσημείωτες προόδους στην τεχνο-
λογία οι σύγχρονες επεμβατικές διαδικα-
σίες εκτελούνται με τρόπο εντυπωσιακά 
παρόμοιο με τις τεχνικές που εισήγαγε ο 
Andreas Gruentzig πριν από δεκαετίες, οι 
επεμβατικοί καρδιολόγοι εξακολουθούν 
να εκτελούν αγγειογραφία στο τραπέζι 
επέμβασης, όρθιοι κάτω από βαριές προ-
στατευτικές ποδιές και μετακινούν χειρο-
κίνητα τους καθετήρες υπό άμεση ακτι-
νοσκοπική καθοδήγηση. Η έκθεση στην 
ακτινοβολία και οι κίνδυνοι με τους οποί-
ους αυτή σχετίζεται, συνδέονταν πάντα 
με αυτή την «παραδοσιακή» προσέγγιση. 
Η ρομποτικά υποβοηθούμενη αγγειοπλα-
στική (R-PCI) αποτελεί μια σημαντική 
τεχνολογική εξέλιξη στις επεμβάσεις 
των στεφανιαίων αγγείων κατά την οποία 
ο επεμβατικός καρδιολόγος μπορεί με 

την βοήθεια κατάλληλης τεχνολογίας να 
χρησιμοποιήσει από απόσταση σύρματα, 
στεντς και άλλες συσκευές. Με αυτό τον 
τρόπο η επέμβαση πραγματοποιείται από 
απόσταση με τον χειριστή-επεμβατικό 
καρδιολόγο προστατευμένο εντός ειδι-
κού cockpit ή ακόμη και εκτός της αίθου-
σας. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου 
περιλαμβάνονται η τοποθέτηση των stent 
με μεγάλη ακρίβεια, η μεγάλη μείωση 
της προσλαμβανόμενης ακτινοβολίας και 
η μείωση των μυοσκελετικών τραυματι-
σμών.

Το 2006 διενεργήθηκε στο Ισραήλ η 
πρώτη επιτυχής ρομποτικά υποβοηθού-
μενη αγγειοπλαστική με τη χρήση ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός ρο-
μποτικού βραχίονα. Η επιτυχία στα αρ-
χικά trials επέτρεψε την παραγωγή και 
εμπορική διάθεση της πρώτης ρομποτι-
κής κονσόλας της Corindus (CorPath 200) 
για ευρύτερη κλινική χρήση. Οι μελέ-
τες PRECISE και CORA-PCI έδειξαν την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
αντίστοιχα της κονσόλας Corpath 200 
κατά την διενέργεια ρομποτικά υποβο-

ηθούμενης αγγειοπλαστικής. Το 2017 
κυκλοφόρησε στην αγορά η δεύτερη 
κονσόλα της Corindus (CorPath GRX) η 
οποία και ενσωμάτωσε ένα σύνολο αυ-
τοματοποιημένων ρομποτικών κινήσεων 
(TechnIQ Smart Procedural Automation). 
Οι αυτοματοποιημένες αυτές κινήσεις 
μιμούνται τις τεχνικές που χρησιμοποι-
ούμαι από τον επεμβατικό καρδιολόγο 
για την προσπέλαση δύσκολων βλαβών 
κατά την προώθηση του οδηγού σύρμα-
τος, μπαλονιών ή στεντ. Η χρήση αυτών 
των αυτοματισμών έκανε την διενέργεια 
απαιτητικών αγγειοπλαστικών ακόμη πιο 
εφικτή όπως έδειξαν τα αποτελέσματα 
της μελέτης Precision GRX. Παρά ταύτα, 
η έλλειψη συμβατότητας της ρομποτική 
κονσόλας με ορισμένα υλικά αποτελεί 
για την ώρα περιορισμό της μεθόδου (για 
παράδειγμα δεν υπάρχει συμβατότητα 
του συστήματος διενέργειας rotablation, 
διαφόρων μικροκαθετήρων κλπ) όποτε 
σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εφι-
κτή η ολοκλήρωση της αγγειοπλαστικής 
αποκλειστικά με ρομποτική υποβοήθη-
ση. Τα δεδομένα για την ασφάλεια αλλά 

και την αποτελεσμάτικότητα της μεθό-
δου πρόκειται να αυξηθούν σημαντι-
κά τα επόμενα χρόνια καθώς πάνω από 
100 εργαστήρια παγκοσμίως έχουν ήδη 
εγκαταστήσει μηχανήματα της Corindus 
(πρώτης ή δεύτερης γενιάς) ενώ και άλ-
λες εταιρείες βρίσκονται στη φάση της 
αδειοδότησης για τις δικές τους ρομπο-
τικές πλατφόρμες. 

Η περαιτέρω εξέλιξη των μελλοντι-
κών μοντέλων, με ενσωμάτωση νέων 
δυνατοτήτων (όπως για παράδειγμα η δυ-
νατότητα να μετακινηθούν ταυτόχρονα 
2 σύρματα ή μπαλόνια) και η αύξηση στη 
συμβατότητα με υλικά θα αυξήσουν τον 
αριθμό των επεμβάσεων που μπορούν 
να ολοκληρωθούν με ρομποτική υπο-
βοήθηση. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη 
αγγειοπλαστική αποτελεί μια καινοτομία 
στο χώρο της επεμβατικής καρδιολογίας 
και παρότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
πλήρως την ανθρώπινη παρουσία, μπορεί 
όμως να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργα-
λείο στην καθημερινή λειτουργία εντός 
του αιμοδυναμικού εργαστηρίου και μια 
εναλλακτική πρόταση στον παραδοσιακό 
τρόπο διενέργειας αγγειοπλαστικής.

 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας με την συνεχή 
βελτίωση των υλικών έκανε εφικτή την 
αντιμετώπιση όλο και πιο σύμπλοκων 
βλαβών. 
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Tips and Tricks στη βηματοδότηση του αριστερού σκέλους του His

Αναστασία Περπινιά
Διευθύντρια Καρδιολόγος
ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Περίληψη
Κάθε χρόνο 3.5 εκατομμύρια ασθενείς δι-
αγιγνώσκονται με καρκίνο, για τον οποίο 
η ακτινοθεραπεία μπορεί να αυξήσει τις 
πιθανότητες ίασης, καθώς αποτελεί ανα-
πόσπαστη θεραπευτική συνιστώσα σε 
κακοήθειες που εντοπίζονται στο θώρα-
κα. Όμως για καρκίνους που εντοπίζονται 
κοντά στην καρδιά, η υπερβολική έκθεσή 
της μπορεί να είναι αναπόφευκτη όταν 
απαιτούνται δόσεις ικανές να ελέγξουν 
την κακοήθεια. Η ακτινοθεραπεία μπο-
ρεί να βλάψει τον μυοκαρδιακό ιστό έτσι 
ώστε το καθαρό όφελος, να εξαρτάται 
τουλάχιστον μερικώς από την έκταση έκ-
θεσης της καρδιάς σε αυτή. 

Πρωτίστως, για την αποφυγή της καρ-
διοτοξικότητας θα πρέπει να χορηγείται η 
χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, αλλά 
και να χρησιμοποιούνται τεχνικές πιο 

εστιασμένης έκθεσης, ιδανικά σε συνδυ-
ασμό με βέλτιστη απεικόνιση της προς 
ακτινοβολία κακοήθειας πριν και μετά τη 
συνοδό χημειοθεραπεία. 

Η ακτινοθεραπεία με πρωτόνια, μια 
νέα τεχνική επιτρέπει τη χορήγηση με-
γαλύτερων δόσεων ενέργειας για την 
καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, 
μειώνοντας παράλληλα την έκθεση των 
καρδιακών δομών και τελικά τον κίνδυνο 
της καρδιοτοξικότητας. 

Στους μείζονες παράγοντες που αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο συμπεριλαμβάνονται 
η νεαρή ηλικία, οι υψηλές δόσεις ακτι-
νοβολίας (>30 Gy), αν και δεν υπάρχουν 
ασφαλείς δόσεις, η χημειοθεραπεία με 
καρδιοτοξικά φάρμακα, η ακτινοβόληση 
της αριστερής πλευράς του θώρακα, ο 
όγκος της καρδιάς που ακτινοβολήθηκε, 
η έκταση στην οποία ακτινοβολήθηκαν οι 

στεφανιαίες αρτηρίες, η παρουσία παρα-
γόντων καρδιαγγειακού κινδύνου όπως 
ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή 
υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, και ή προϋ-
πάρχουσα καρδιαγγειακή νόσος. 

Ως αποτέλεσμα της ακτινοθεραπείας 
της καρδιάς στις παρενέργειες συγκατα-
λέγονται η περικαρδίτιδα, η στεφανιαία 
νόσος, οι αρρυθμίες, η μυοκαρδιοπάθεια, 
η βαλβιδική δυσλειτουργία και η καρ-
διακή ανεπάρκεια. Η περικαρδίτιδα και η 
περικαρδιακή συλλογή παρατηρούνται 
σχετικά βραχυπρόθεσμα, ενώ όψιμες πα-
ρενέργειες, όπως η στεφανιαία νόσος, οι 
βλάβες των καρδιακών βαλβίδων και η 
καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να εμφανι-
στούν μετά από μήνες ή και αρκετά χρό-
νια μετά την ακτινοβόληση. 

Είναι ουσιαστικής σημασίας η ανάδει-
ξη και η θεραπευτική αντιμετώπιση των 

καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου 
καθώς και ο ενδελεχής καρδιολογικός 
έλεγχος πριν την ακτινοθεραπεία, ιδιαί-
τερα αν παράλληλα θα χορηγηθεί χημει-
οθεραπεία με ανθρακυκλίνες ή τραστου-
ζουμάμπη. 

Εξίσου σημαντική, είναι η στενή πα-
ρακολούθηση των ασθενών αυξημένου 
κινδύνου μετά την ακτινοθεραπεία, έτσι 
ώστε να διαγιγνώσκονται πρωιμότερα και 
να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά οι διά-
φορες μορφές της καρδιοτοξικότητας. 
Απεικονιστικές τεχνικές όπως το ηχοκαρ-
διογράφημα, οι μελέτες μυοκαρδιακής 
αιμάτωσης, η αξονική τομογραφία και ιδι-
αίτερα η μαγνητική τομογραφία καρδιάς, 
συμβάλλουν στην κατανόηση της παθο-
λογίας και της σοβαρότητας της κατά πε-
ρίπτωση παρατηρούμενης καρδιοτοξικό-
τητας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με 
την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση. 

Πνευμονική Υπέρταση (ΠΥ)

Ιωάννης Πολυμέρου, 
Παιδίατρος - Παιδοκαρδιολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής Παιδοκαρδιολογίας
και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ»

Α πό το 1973 που πραγματοποιήθηκε 
το 1ο Παγκόσμιο Συμπόσιο για την 

Πνευμονική Υπέρταση (World Symposium 
on Pulmonary Hypertension - WSPH) ο 
ορισμός της είχε κάπως αυθαίρετα καθι-
ερωθεί ως μετρούμενη μέση πίεση στην 
πνευμονική αρτηρία ≥25 mmHg στην ηρε-
μία, όπως αυτή υπολογιζόταν με δεξιό 
καρδιακό καθετηριασμό. Το 6ο WSPH το 
2019 άλλαξε τον ορισμό στα >20mmHg. 
Επειδή επιπλέον ο παλιός ορισμός δεν 
καθόριζε εάν η αύξηση οφειλόταν σε 
αυξημένο όγκο παλμού ή σε αυξημένη 
πίεση τριχοειδικής ενσφήνωσης, στο 
νέο ορισμό προστέθηκε η αύξηση των 
πνευμονικών αντιστάσεων σε ≥3 Wood 
Units. Επιπλέον ανάλογα με την τιμή της 
τριχοειδικής πίεσης ενσφήνωσης χωρίζε-
ται σε προτριχοειδική ή αλλιώς αρτηρια-
κή (wedge ή τελοδιαστολική αριστερης 
κοιλίας ≤15mmHg) και μετατριχοειδική 
(wedge ή τελοδιαστολική αριστερης κοι-
λίας >15mmHg). 

Η νόσος χωρίζεται σε 5 αδρές κατη-

γορίες (με αρκετές υποκατηγορίες) οι 
οποίες είναι:

1. Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση
2. Πνευμονική Υπέρταση από Αριστε-

ρή Καρδιακή Ανεπάρκεια
3. Πνευμονική Υπέρταση από Πνευμο-

νική Νόσο
4. Πνευμονική Υπέρταση από Χρόνια 

Θρομβοεμβολική Νόσο των Πνευμόνων
5. Πνευμονική Υπέρταση από Ακαθό-

ριστα Αίτια.
Η ΠΥ είναι εξαιρετικά σοβαρή νόσος, 

συνηθέστερα εξελισσόμενη και επιδει-
νούμενη με τους ασθενείς να καταλή-
γουν από δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Ως 
εκ τούτου η έγκαιρη διάγνωση και θερα-
πεία είναι σημαντικές για τη βελτίωση 
της επιβίωσης.

Η προσέγγιση της νόσου είναι πολύ-
πλευρη. Το υπερηχοκαρδιογράφημα εί-
ναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να τεθεί 
η υποψία της νόσου. Χρησιμοποιούνται 
ολοένα και περισσότερες υπερηχοκαρ-
διογραφικές παράμετροι για την εκτί-

μηση της πιθανότητας του ασθενούς 
να πάσχει από ΠΥ αλλά και για την αξι-
ολόγηση της καρδιακής ανταπόκρισης 
στη νόσο αλλά και στη θεραπεία αυτής. 
Δεν μπορεί ωστόσο να αντικαταστήσει 
τον δεξιό καρδιακό καθετηριασμό (ΔΚΚ) 
επειδή 

- εξ΄ορισμού η σφραγίδα της διάγνω-
σης μπαίνει μόνο μετά από ΔΚΚ

- δεν μπορεί να υπολογίσει τις πνευμο-
νικές αγγειακές αντιστάσεις για να δείξει 
τη σοβαρότητα της αγγειακής νόσου

- δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρί-
βεια την πίεση τριχοειδικής ενσφήνω-
σης

- δεν μπορεί να κατηγοριοποιήσει τη 
νόσο με ακρίβεια για να καθοδηγήσει τη 
θεραπεία

- δεν μπορεί να αξιολογήσει την ανα-
στρεψιμότητα ή μη της αγγειακής βλά-
βης

- δεν μπορεί να δώσει τις πληροφο-
ρίες που δίνει η οξυμετρία κατά το ΔΚΚ 
(shunts κλπ)

- οι έμμεσες εκτιμήσεις των πνευμονι-
κών πιέσεων που παρέχει είναι αδρές και 
συχνά αναξιόπιστες (ανεπαρκής ανεπάρ-
κεια τριγλώχινας ή πνευμονικής, κακά 
υπερηχογραφικά παράθυρα, τεχνικά λάθη, 
δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια).

Η ταυτόχρονη διενέργεια μαγνητι-
κής τομογραφίας καρδιάς κατά τον ΔΚΚ 
(υβριδικός καθετηριασμός) στα κέντρα 
που η δυνατότητα αυτή υπάρχει, δίνει 
επιπλέον πληροφορίες όπως καρδιακή 
λειτουργία, ογκομετρία καρδιακών κοι-
λοτήτων, ακριβή υπολογισμό του καρδια-
κού προϊόντος για αδιαφιλονίκητο υπο-
λογισμό των πνευμονικών αντιστάσεων 
και ανατομικές πληροφορίες (ιδιαίτερης 
σημασίας σε συγγενείς καρδιοπάθειες) 
και παρέχει καλύτερη επαναληψιμότη-
τα των μετρήσεων. Προσθέτοντας και 
το κομμάτι της απεικόνισης με μαγνητι-
κή τομογραφία, η προσφορά πλέον του 
υπερήχου στη διάγνωση υποβαθμίζεται 
περαιτέρω.

 
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να βλάψει τον 
μυοκαρδιακό ιστό έτσι ώστε το καθαρό 
όφελος, να εξαρτάται τουλάχιστον 
μερικώς από την έκταση έκθεσης της 
καρδιάς σε αυτή. 



 
Τα κλινικά σύνδρομα της 
καρδιοτοξικότητας των 
αντινεοπλασματικών φαρμάκων 
συμπεριλαμβάνουν την μυοκαρδιακή 
δυσλειτουργία, την αρτηριακή υπέρταση, 
αρρυθμίες, μυοκαρδιακή ισχαιμία και 
αιμορρεολογικές διαταραχές. 
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Νομικά Προβλήματα από την Covid-19 και αντιμετώπισή τους

Έλενα Παπαευαγγέλου 
Δικηγόρος

Η πανδημία δεν διαφοροποιεί ουσια-
στικά τα ζητήματα της ιατρικής ευ-

θύνης.
Οι διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δε-

οντολογίας αποκτούν άλλη διάσταση. 
Ήταν σίγουρα μία ευκαιρία για την ενδυ-
νάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης για-
τρού και ασθενή σε προσωπικό επίπεδο, 
ή και γιατρών και κοινωνίας συνολικά.

Σημασία εξαιρετική έχει η διάταξη 
του άρθρου 16 του Κώδικα Ιατρικής Δεο-
ντολογία που υπό τον τίτλο «Ο ιατρός και 
η κοινωνία» ορίζει ότι: «Ο ιατρός οφείλει 
να γνωρίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα 
του λειτουργήματός του και έχει την 
υποχρέωση, με βάση τις γνώσεις του, τις 
δεξιότητες και την πείρα που έχει απο-
κτήσει, να εφιστά την προσοχή της κοι-
νότητας, στην οποία ανήκει, σε θέματα 
που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και 

τη βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών 
υπηρεσιών», μία διάταξη που ασφαλώς 
αναδεικνύει το ρόλο του γιατρού σε θέ-
ματα πρόληψης και δημόσιας υγείας. 

Σίγουρα όμως η πανδημία θέτει νέες 
διαστάσεις στις υποχρεώσεις των ιατρών 
γενικά, αλλά και εκείνων που παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας ειδικότερα.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει 
στο καθήκον επιμέλειας και ασφάλειας 
αφού προστίθενται τα μέτρα προστασίας 
των ασθενών για τη διάδοση του κορω-
νοϊού. Οι γιατροί είναι εκείνοι που ως λει-
τουργοί, θεράποντες αλλά και ως «δάσκα-
λοι» κλήθηκαν να δώσουν τις απαραίτητες 
οδηγίες και διασαφήσεις για την πρόληψη 
από λοίμωξη και την αντιμετώπισή της.

Περαιτέρω αναμφισβήτητα τέθηκαν 
νέοι υποχρεωτικοί κανόνες λειτουργίας 

ενός ιδιωτικού φορέα ΠΦΥ, αφού προστίθε-
νται οι κανόνες που αφορούν στην πανδη-
μία και κυρίως ο εμβολιασμός, ως υποχρε-
ωτικός, τόσο για τον ίδιο το γιατρό όσο και 
για το πάσης φύσης προσωπικό που έχει 
αυτοπρόσωπη παρουσία στο φορέα. 

Η πανδημία αποτέλεσε επίσης το 
έναυσμα για την εσπευσμένη εμφάνιση 
και υιοθέτηση νέων μορφών ή παραμέ-
τρων άσκησης του λειτουργήματος (τη-
λεϊατρική – άυλη συνταγογράφηση).

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει 
να γίνει στην πρωτοβουλία σε μια σειρά 
από χώρες και κυρίως πολιτείες των ΗΠΑ, 
αλλά και στη χώρα μας που έχουν προχω-
ρήσει σε ειδικές νομοθετικές πρωτοβου-
λίες με κύριο άξονα την προστασία των 
επαγγελματιών υγείας. Πρέπει όμως να 
τονιστεί ότι η όποια ασυλία δεν υφίσταται 
όταν η βλάβη ή οι ζημιές προκλήθηκαν 

από «μια πράξη ή παράλειψη» συνιστού-
σε βαριά αμέλεια.

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 
πρέπει εν μέσω πανδημίας να αποτελεί 
την κύρια πυξίδα για τις ενέργειες του 
ιατρού. Σημαντικές παραμένουν και οι 
βασικές παρεπόμενες, πέραν του καθή-
κοντος περίθαλψης υποχρεώσεις του 
ιατρού, και ειδικότερα η υποχρέωση ενη-
μέρωσης και λήψης συναίνεση του ασθε-
νή, η τήρηση του ιατρικού απορρήτου, η 
ορθή και εμπεριστατωμένη τήρηση του 
Ιατρικού Φακέλου, ως υποχρέωση αλλά 
και ως κύριο αποδεικτικό μέσο, και βεβαί-
ως η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιη-
τικών σύμφωνα με τους κανόνες άσκη-
σης της ιατρικής.

Η ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας σε χειρουργημένους ασθενείς

Ελευθέριος Π. Πρωτόπαπας
Καρδιοχειρουργός Συγγενών και Επίκτητων Καρδιοπαθειών
Επιμελητής της Β’ Παιδοκαρδιοχειρουργικής  
Κλινικής του Νοσ. «Μητέρα»
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Χειρουργών  
Συγγενών Καρδιοπαθειών (ECHSA)

Η ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας 
είναι η πιο σημαντική υπολειπόμενη 

βλάβη μετά από την χειρουργική διόρθωση 
της σοβαρής βαλβιδικής και υποβαλβιδικής 
στένωσης της πνευμονικής βαλβίδας στην 
νεογνική ή παιδική ηλικία και αφορά κυρίως 
ασθενείς με τετραλογία Fallot (TOF) ή με 
συγγενή στένωση της πνευμονικής βαλβί-
δας. Σε αυτές τις συγγενείς καρδιοπάθειες 
συχνά είναι αναγκαία για την ανακούφιση 
της στένωσης η διατομή του βαλβιδικού 
δακτυλίου είτε ακόμα και η αφαίρεση ολό-
κληρης της βαλβίδας με αποτέλεσμα την 
χρόνια ανεπάρκεια της. Είναι γνωστό ότι η 

χρόνια ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβί-
δας επιδρά αρνητικά στην λειτουργικότητα 
της δεξιάς κοιλίας, προκαλώντας κυρίως 
σοβαρή διάταση της. Από τους ασθενείς με 
TOF γνωρίζουμε ότι η διάτασή της δεξιάς 
κοιλίας μπορεί να γίνει καλά ανεκτή από 
τους ασθενείς και να παραμείνουν ασυ-
μπτωματικοί για πολλά χρόνια. Η χειρουργι-
κή αντιμετώπιση της πνευμονικής βαλβίδας 
συνίσταται στην αντικατάσταση της είτε με 
βιολογική πρόθεση είτε με ομοιομόσχευμα 
της πνευμονικής αρτηρίας είτε με βαλβιδο-
φόρο αλλομόσχευμα (Contegra) και πραγ-
ματοποιείται ιδανικά πριν την εγκατάσταση 

μη αναστρέψιμων αλλοιώσεων στης δεξιά 
κοιλία, οφειλόμενες στην χρόνια υπερφόρ-
τωση της. Ο ιδιαίτερα αυξημένος τελοδι-
αστολικός όγκος της δεξιάς κοιλίας, και η 
έκπτωση της λειτουργικότητας της, συνι-
στούν βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας 
ενδείξεις για την αντικατάσταση της πνευ-
μονικής βαλβίδας. Η αντικατάστασή της με 
βιολογικές προθέσεις οδηγεί σε μια σειρά 
επανεπεμβάσεων κάθε 10 με 20 χρόνια από 
την στιγμή της αρχικής αντικατάστασης. Οι 
εξελίξεις των τελευταίων ετών στην τοπο-
θέτηση διακαθετηριακών βαλβίδων στην 
θέση της πνευμονικής αλλά και η δυνατό-

τητα τοποθέτησης εντός προϋπάρχουσας 
βαλβίδας (valve in valve procedure) δημι-
ουργούν μια καινούργια προοπτική στους 
ασθενείς αυτούς. Στην παρούσα εργασία θα 
παρουσιαστούν πέρα από τις ενδείξεις και 
τους παράγοντες που επηρεάζουν το χρονι-
κό διάστημα μέχρι την πρώτη αντικατάστα-
ση, δεδομένα από την εμπειρία μας καθώς 
και από την Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων 
Συγγενών Καρδιοπαθειών της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Χειρουργών Συγγενών Καρδιοπα-
θειών (ECHSA Congenital Database) γύρω 
από την θνητότητα και την θνησιμότητα 
αυτών των επεμβάσεων.

Η Διάταση της δεξιάς κοιλίας σε χειρουργημένους ασθενείς υποκρύπτει 
υπολειπόμενη νόσο: Ενήλικας με χειρουργηθείσα τετραλογία Fallot

Σπύρος λόγγος
Καρδιοχειρουργός Συγγενών Καρδιοπαθειών, Επιμελητής, Α´ Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής,  
Νοσοκομείου «Μητέρα»

Η Διάταση της δεξιάς κοιλίας, σε ενή-
λικους ασθενείς, μετα από διόρθω-

ση τετραλογίας Fallot, είναι μια από τις 
κλινικές και απεικονιστικές ενδείξεις, 
για χειρουργική αντιμετώπιση. Ανατρέ-
χοντας την βιβλιογραφία και τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες, μπορούμε να αποφα-
σίσουμε για τις απεικονιστικές εξετάσεις 
που μπορούν να μας βοηθήσουν να ανα-
δείξουμε μια πληθώρα πληροφοριών που 

αφορούν την δεξιά κοιλία, την τριγλώχι-
να βαλβίδα, τον χώρο εξόδου της δεξιάς 
κοιλίας καθώς και πληροφορίες για το 
στέλεχος και τους κλάδους των πνευ-
μονικών αγγείων, αλλά και την αριστερή 
καρδιά και την αορτή. ECHO,MRI και λι-
γότερο συχνά ο καθετηριασμός είναι οι 
εξετάσεις επιλογής. 

Η διάταση της δεξιάς κοιλίας, με 
RVESVi 80-90ml/m2 RVEDVi 150-160ml/m2, 

με συνοδό πτώση της λειτουργείας της 
δεξιάς κοιλίας όπως αποτυπώνεται από 
πτώση του RV ef, είναι μερικά από τα κρι-
τήρια, χειρουργικής αντιμετώπισης του 
ασθενή 

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, θα 
είναι η μελέτη της εξέλιξης της διάτασης 
και πως επηρεάζει τον ασθενή, μετα από 
χειρουργική διόρθωση, τον ρυθμό που δι-
ατείνεται η κοιλία, και πως επηρεάζει την 

τριγλώχινας βαλβίδα, και την λειτουργία 
της δεξιάς κοιλίας. Μέσα από τα στοιχεία 
αυτά, θα εξετάσουμε και την άποψη ότι η 
διάταση δεν υποκρύπτει νόσο.

Σαν παράδειγμα, θα παρουσιάσουμε 
ένα ενδιαφέρον περιστατικό, 23 ετών, 
γυναίκα, Τετραλογία φαλλοτ με ατρησία 
πνευμονικής, TOF-PA-MAPCAS, Πνευμο-
νική υπέρταση. Θα παρουσιάσουμε την 
προ, εγχειρητική και μετεγχειρητική της 
πορεία καθώς και το τελευταίο υπέρηχο 
προς σχολιασμό και συζήτηση.

 
Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στην 
τοποθέτηση διακαθετηριακών βαλβίδων 
στην θέση της πνευμονικής αλλά και 
η δυνατότητα τοποθέτησης εντός 
προϋπάρχουσας βαλβίδας (valve in valve 
procedure) δημιουργούν μια καινούργια 
προοπτική στους ασθενείς αυτούς. 



 
Η Διάταση της δεξιάς κοιλίας, σε 
ενήλικους ασθενείς, μετα από διόρθωση 
τετραλογίας Fallot, είναι μια από τις 
κλινικές και απεικονιστικές ενδείξεις, για 
χειρουργική αντιμετώπιση. 



 
Η πανδημία θέτει νέες διαστάσεις στις 
υποχρεώσεις των ιατρών γενικά, αλλά 
και εκείνων που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας ειδικότερα. 
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Κλινικό φροντιστήριο καρδιοαναπνευστικής κόπωσης: Περιστατικό 
βαλβιδικής νόσου

Στέργιος Σουλαϊδόπουλος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κό-
πωσης (ή εργοσπιρομετρία) αποτε-

λεί μια ολοκληρωμένη δοκιμασία αξιο-
λόγησης της λειτουργικής επάρκειας και 
των εφεδρειών του καρδιαγγειακού, του 
αναπνευστικού και του μυϊκού συστήμα-
τος των εξεταζόμενων. Η κύρια ένδειξη 
για τη διενέργεια καρδιοαναπνευστι-
κής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς 
με βαλβιδική νόσο είναι η μελέτη τόσο 
της λειτουργικής όσο και της αιμοδυ-
ναμικής ανταπόκρισης στην κόπωση 
ασυμπτωματικών ασθενών, προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η απουσία συμπτωμά-
των, καθώς και συμπτωματικών ασθενών 
στους οποίους δεν είναι σαφές αν η ανα-
φερόμενη συμπτωματολογία σχετίζεται 
με τη νόσο, με στόχο την εξαγωγή συ-
μπερασμάτων σχετικά με τη βαρύτητα 
και την πρόγνωση της βαλβιδοπάθειας. 
Επιπλέον, σε ασθενείς που έχουν υπο-
βληθεί σε επεμβατική αντιμετώπιση της 
βαλβιδοπάθειας, η δοκιμασία παρέχει τη 
δυνατότητα επιβεβαίωσης της κλινικής 
και αιμοδυναμικής βελτίωσης του ασθε-
νούς. Ειδικότερα για την ανεπάρκεια της 

μιτροειδούς βαλβίδας, όχι σπάνια ασθε-
νείς με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια πα-
ραμένουν ασυμπτωματικοί ή αναφέρουν 
αμφίβολα συμπτώματα, παρουσιάζοντας 
μεγάλη διακύμανση αναφορικά με τη λει-
τουργική τους ικανότητα, με αποτέλεσμα 
να μην είναι πάντοτε σαφής η αναγκαι-
ότητα επεμβατικής αντιμετώπισης της 
νόσου. Ωστόσο, η έκπτωση της λειτουρ-
γικής ικανότητας των ασθενών με σοβα-
ρού βαθμού ανεπάρκεια της μιτροειδούς 
βαλβίδας έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με 
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κλινικών 
συμβάντων και, ως εκ τούτου, καθιστά 
αναγκαία την επιδιόρθωση ή αντικατά-
σταση της βαλβίδας. Η καρδιοαναπνευ-
στική δοκιμασία κόπωσης αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο για την ανάδειξη 
έκπτωσης της λειτουργικής ικανότητας 
σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σοβα-
ρού βαθμού ανεπάρκεια της μιτροειδούς 
βαλβίδας, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στον εντοπισμό εκείνων των ασθενών 
που είναι αναγκαίο να υποβληθούν σε 
επεμβατική αντιμετώπιση της βαλβιδο-
πάθειας. Κριτήρια θετικότητας της εργο-

σπιρομετρίας σε αυτούς τους ασθενείς 
αποτελεί αφενός η εμφάνιση συμπτω-
μάτων που σχετίζονται με την βαλβιδο-
πάθεια (δύσπνοια) και αφετέρου οι πα-
θολογικές τιμές κατανάλωσης οξυγόνου 
στη μέγιστη κόπωση (peak VO2 <84% 
της προβλεπόμενης τιμής) όπως και 
αναπνευστικό ισοδύναμο ή δείκτης RΕR 
(ο λόγος του εκπνεόμενου CO2 προς το 
προσλαμβανόμενο Ο2) μικρότερος της 
μονάδας, ενδεικτικός μη ικανοποιητικής 
προσπάθειας ή μη φυσιολογικού υπερα-
ερισμού. Παρουσιάζεται περίπτωση γυ-
ναίκας ασθενούς 38 ετών με ανεπάρκεια 
μιτροειδούς βαλβίδας και άτυπη συμπτω-
ματολογία που υπεβλήθη σε καρδιοανα-
πνευστική δοκιμασία κόπωσης επί κυλιό-
μενου τάπητα με το πρωτόκολλο Bruce. 
Η διάρκεια της άσκησης ήταν 11:39 
(min:sec), ενώ στο μέγιστο της κόπωσης 
καταγράφηκαν τιμές peak VO2=33,4 ml/
min/kg ΒΣ (105% της προβλεπόμενης) και 
δείκτης RER=1,16. Με βάση τα αποτελέ-
σματα της εξέτασης, δεν κρίθηκε απα-
ραίτητη η χειρουργική επιδιόρθωση της 
ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας 

στη συγκεκριμένη ασθενή. 
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Πρωτόκολλα καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σημερινή εικόνα εφαρμογής τους 
και ποια η χρησιμότητά τους στα οικονομικά της υγείας

Χριστίνα Χρυσοχόου
Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΙΓΝΑ

Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε εναρ-
μονιστεί με τα διεθνή πρότυπα στην 

χρήση της ψηφιακής ομαδοποίησης των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων και της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης φαρμακευ-
τικών σκευασμάτων και διαγνωστικών 
εξετάσεων. Ήδη χρησιμοποιούνται στην 
Καρδιολογία θεραπευτικά πρωτόκολλα 
για την αρτηριακή υπέρταση, την στεφα-
νιαία νόσο, την κολπική μαρμαρυγή, τις 
καρδιακές αρρυθμίες, τη καρδιακή ανε-
πάρκεια, την δυσλιπιδαιμία και την πνευ-
μονική υπέρταση

Το 2016 το 27% της φαρμακευτικής 
δαπάνης στην Ελλάδα ήταν για καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, αν και το κόστος του 
φαρμάκου δεν αποτελεί την κυριότερη 
συνιστώσα της ιατρικής δαπάνης στην 
χώρα μας. Βασικός στόχος και σκοπός των 
πρωτοκόλλων τα οποία είναι εναρμονισμέ-
να με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγί-
ες, για αυτό και επιδέχονται και διαχρονι-

κή επικαιροποίηση, είναι η ενημέρωση και 
εκπαίδευση των ιατρών στην άσκηση της 
ορθής Ιατρικής. Παράλληλα μέσω αυτών 
και της σωστής εφαρμογής των θα περι-
οριστεί και θα εξαλειφθεί η μη ορθή συ-
νταγογράφηση προς όφελος κυρίως  των 
πολιτών αλλά και των ιατρών. Ένας βασι-
κός στόχος είναι να υπάρξει περιορισμός 
της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και πε-
ριττών διαγνωστικών εξετάσεων με την 
ορθή εφαρμογή τους με τελικό αποδέκτη 
τον Έλληνα πολίτη, αφού τα κονδύλια 
αυτά θα διοχετευθούν σε άλλες παθήσεις 
και ομάδες ασθενών. Αλλά η εφαρμογή 
των πρωτοκόλλων βοηθά στην ταχύτερη 
διάγνωσης, στην χορήγηση βέλτιστης θε-
ραπείας, και στην αποτελεσματικότερης 
παρακολούθησης των ασθενών αλλά και 
της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των 
πόρων για την υγεία. 

Η συνταγογράφηση πια της θεραπευ-
τικής αγωγής γίνεται καθολικά μέσω της 

χρήσης θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Με 
αυτό τον τρόπο μπορεί να υπάρχει πα-
ρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπά-
νης και να εξάγονται συμπεράσματα για 
την εικόνα των ασθενών στην χώρα μας. 
Υπάρχουν όμως και πολλοί περιορισμοί 
που έχουν με την σπατάλη χρόνου για 
την συνταγογράφηση από το θεράποντα 
ιατρό, την συντόμευση βημάτων χρήσης 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων οπότε δεν 
αποτυπώνεται η πραγματική διάγνωση 
του ασθενούς και μη ευχέρεια χρήσης δι-
αδικτυακώνν εφαρμογών από ,εγαλύτε-
ρης ηλικίας συναδέλφους. Η χρήση των 
πρωτοκόλλων καρδιαγγειακών νοσημά-
των θα έχει ουσιαστικό όφελος αν ενσ-
σωματωθούν στις γενικότερες ηλεκτρο-
νικές εφαρμογές υγείας, και ιδίως στο 
στα πληροφοριακά συστήματα των νο-
σοκομείων και αν υπάρξει διασύνδεση με 
το σύστημα των Κλειστών Ενοποιημένων 
Νοσηλείων. Είναι απαραιτητη η ανάπτυξη 

και ενσωμάτωση στη συνταγογράφηση 
ενός συνοπτικού ιατρικού ιστορικού, η 
δημιουργία του Ατομικού Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Ασθενή και του Μητρώων Χρο-
νίων Παθήσεων, ώστε να υπάρχει προ-
σβασιμότητα από όλους τους συναδέλ-
φους που δυνητικά θα ασχοληθούν με 
τον ασθενή σε διάφορετικές νοσηλεέις/ 
επισκέψεις σε διαφορετικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα.

Απώτερος στόχος είναι τα ψηφιο-
ποιημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα να 
αποτελέσουν ως εργαλεία ηλεκτρονι-
κής υγείας ένα χρήσιμο βοήθημα για 
την εφαρμογή κανόνων ορθής κλινικής 
πρακτική με στόχο την αποτελεσματική 
παροχή φροντίδας υγείας, αλλά και ένα 
εργαλείο συλλογής μεγάλων δεδομένων 
(bigdata) για τη λήψη αποφάσεων σχετι-
κών με πολιτικές υγείας.

 
Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία 
κόπωσης αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο για την ανάδειξη έκπτωσης 
της λειτουργικής ικανότητας σε 
ασυμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρού 
βαθμού ανεπάρκεια της μιτροειδούς 
βαλβίδας, 



 
Το 2016 το 27% της φαρμακευτικής
δαπάνης στην Ελλάδα ήταν για καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, αν και το κόστος του
φαρμάκου δεν αποτελεί την κυριότερη
συνιστώσα της ιατρικής δαπάνης στην
χώρα μας. 
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Τι καινούργιο προκύπτει από τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη 
βηματοδότηση;

Ιωάννης Α. Χαβελές 
MD, PhD
Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολoγίας και Βηματοδότησης
ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» 

Οι οδηγίες (guidelines) συνοψίζουν τα διαθέσιμα επικαιροποιημένα επιστημονικά 
στοιχεία με στόχο τη διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας να λάβουν τις κα-

τάλληλες θεραπευτικές αποφάσεις. Οι οδηγίες για τη βηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) του 2021 επικαιροποιούν τις προηγηθείσες του 2013, 
όσον αφορά κάποιες νέες θεωρήσεις, δίνουν νέες συστάσεις, ενώ υπάρχουν και απευ-
θείας διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά στην ισχύ της ένδειξης. 

Α. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις νέες θεωρήσεις, επιγραμματικά αναφέρουμε αλ-
λαγές που αφορούν στη βηματοδότηση του συστήματος αγωγής και σε αυτή χωρίς 
ηλεκτρόδια, στην εξατομίκευση με βάση το φύλο, στην επιλογή εναλλακτικών θέσεων 
στην CRT, στη στρατηγική μετά την TAVI, στην περιεπεμβατική αντιπηξία, στις επιπλο-
κές των εμφυτεύσεων, στη MRI, στη ραδιοθεραπεία, στην άσκηση και στην ανάγκη 
διασφάλισης εξατομικευμένης προσέγγισης.

Β. Όσον αφορά τις νέες συστάσεις, οι σημαντικότερες είναι οι εξής:
1. Monitoring  στην περίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων σπανιότερων του μηνός, 

η τοποθέτηση εμφυτεύσιμου Holter (ILR) έχει ένδειξη ΙA.
2. CRT βηματοδότηση  σε υποψήφιους για εμφύτευση απινιδωτή που χρειάζονται 

αμφικοιλιακή βηματοδότηση η εμφύτευση CRT-D έχει ένδειξη IA, ενώ σε ασθενείς 
με κολπική μαρμαρυγή που λόγω αρρύθμιστης συχνότητας πρέπει να υποβληθούν σε 
ablation του κόμβου, ανεξάρτητα της διάρκειας του QRS, πρέπει να προτιμάται η CRT 
σε HFmrEF (ΙΙaC), ενώ σε HFpEF πρέπει να προτιμάται η δεξιά κοιλιακή βηματοδότηση 
(IIaB) από τη CRT (IIbB). Σε κάθε περίπτωση, προτιμώνται τα τετραπολικά αριστερά 
ηλεκτρόδια.

3. HIS βηματοδότηση  στην περίπτωση αποτυχίας καθετηριασμού του στεφα-
νιαίου κόλπου κατά την τοποθέτηση CRT, η βηματοδότηση του HIS προτιμάται της 
επικαρδιακής (ΙΙaB), ενώ η τοποθέτηση δεξιού κοιλιακού ηλεκτροδίου για ασφάλεια 
επιβάλλεται σε επιλεγμένους ασθενείς (ΙΙaC).

4. Βηματοδότηση χωρίς ηλεκτρόδια  θεωρείται επιλογή σε περίπτωση δυσχέρει-
ας πρόσβασης του φλεβικού συστήματος ή σε υψηλό κίνδυνο επιμόλυνσης θήκης, κύ-
ρια σε περίπτωση προηγηθείσας επιμόλυνσης ή σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση (ΙΙaB).

5. Βηματοδότηση στην TAVI  μόνιμος βηματοδότης όταν ο υψηλού βαθμού ΚΚΑ 
επιμένει > 24-48 ώρες (ΙΒ), σε πρωτοεμφανιζόμενο εναλλασσόμενο block σκέλους 
(ΙC) και σε εμφάνιση περαιτέρω διαταραχής της αγωγής αν προϋπάρχει RBBB (IIaB). 
Επίσης, συνιστάται monitoring ή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σε πρωτοεμφανιζόμενο 
LBBB με QRS > 150 ms ή PR > 240 ms χωρίς περαιτέρω επιμήκυνση > 48 ώρες από την 
επέμβαση (ΙΙaC) ή αν προϋπάρχει διαταραχή της αγωγής με περαιτέρω επιμήκυνση 
του QRS ή του PR > 20 ms (IIbC).

6. Βηματοδότηση μετά καρδιακό χειρουργείο  σε περίπτωση υψηλού βαθμού ΚΚΑ 
που επιμένει 5 ημέρες τοποθετείται βηματοδότης, ενώ το διάστημα μπορεί να είναι 
βραχύτερο σε πλήρη ΚΚΑ με χαμηλό ή απόντα ρυθμό διαφυγής (ΙC). Σε περίπτωση 
νόσου φλεβοκόμβου μετά καρδιακό χειρουργείο ή μεταμόσχευση, το διάστημα ανα-
μονής επεκτείνεται στις 6 εβδομάδες (ΙΙaC). Επίσης, σε περίπτωση βαλβιδοπλαστικής 
ή αντικατάστασης της τριγλώχινας βαλβίδας αποφεύγεται η παρουσία ηλεκτροδίου 
δια της βαλβίδας ή του δακτυλίου και προτιμάται η επικαρδιακή ή δια του στεφανιαίου 
κόλπου τοποθέτηση (ΙΙaC). 

7. Γενικές θεωρήσεις βηματοδότησης  Πρέπει να χρησιμοποιούνται πολλαπλές 
λήψεις ακτινοσκόπησης (IIaC), να γίνεται έκπλυση της θήκης με διάλυμα φυσιολογι-
κού ορού (IIaC), σε revision της θήκης να χρησιμοποιείται αντιμικροβιακός φάκελος 
(IIbB), να προτιμάται η προσπέλαση δια της κεφαλικής ή μασχαλιαίας φλέβας (IIaC), 
ενώ απαγορεύεται το περιεπεμβατικό bridging με ηπαρίνη (III). Τέλος, συνιστάται η δι-
ενέργεια γενετικού ελέγχου σε πρώιμη ηλικιακά εμφάνιση διαταραχών της αγωγής 
(ΙΙaC), ενώ η απομακρυσμένη παρακολούθηση της συσκευής ενδείκνυται σε επιλεγμέ-
νους πληθυσμούς (ΙA).

γ. Όσον αφορά τέλος τις απευθείας τροποποιήσεις της ένδειξης, οι σημαντικότερες 
είναι οι εξής (πίνακας 1):

Πίνακας 1: Απευθείας αλλαγές στις ενδείξεις της βηματοδότησης
οδηγία 2013 2021
Βηματοδότηση σε ασθενείς με συγκοπή και ανεύρεση 
ασυμπτωματικών παύσεων > 6 s

IIa IIb

CRT σε ασθενείς με HFrEF < 40 % με υψηλού βαθμού ΚΚΑ 
ανεξάρτητα του NYHA (και στην AF)

ΙΙa I

CRT σε συμπτωματικούς ασθενείς με HFrEF ≤ 35 % και LBBB 
με QRS 130-149 ms 

I IIa

Σε ασθενείς με HFrEF και συμπτωματική AF που είναι 
υποψήφιοι για ablation του κόμβου, ενδείκνυται ο CRT 
ανεξάρτητα από τη διάρκεια του QRS 

ΙΙa I

Η ασφάλεια διενέργειας MRI υπό συνθήκες αναβαθμίζεται IIa I
Στην παρακάτω εικόνα 1 σχηματοποιούνται οι αλλαγές στις συστάσεις της βημα-

τοδότησης.

Εικόνα 1: Οι νέες και αναθεωρημένες συστάσεις στις τελευταίες οδηγίες της ESC για 
την κλασική και αμφικοιλιακή βηματοδότηση

 
Βηματοδότηση χωρίς ηλεκτρόδια 
 θεωρείται επιλογή σε περίπτωση 
δυσχέρειας πρόσβασης του φλεβικού 
συστήματος ή σε υψηλό κίνδυνο 
επιμόλυνσης θήκης, κύρια σε περίπτωση 
προηγηθείσας επιμόλυνσης ή σε 
ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. 




