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INTRODUCING

XIENCE Sierra

With the safety you’ve
always relied on and the
deliverability you’ve always
wanted, choosing the right
stent is now an easier decision.

• Best in Class Deliverability:
Ultralow crossing profile (0.039”) and improved pushability1
• Expanded Treatment Options:
From 3.5mm to 5.5mm post-dilatation2
LEARN MORE AT XIENCESTENT.COM
References:
1. Bench test data shows that XIENCE Sierra performed better in crossability and was not statistically
different in trackability and pushability compared to Resolute Onyx and SYNERGY stents. Bench test
results may not necessarily be indicative of clinical performance. Test performed by and data on file at
Abbott. Testing performed on XIENCE Sierra Everolimus Eluting Coronary Stent System (3.0 x 18 mm)
n=5, SYNERGY Stent System (3.0 x 20 mm) n=5, Resolute Onyx Stent System (3.0 x 18 mm) n=5.
Catheter performance crossability test measures average force to cross a challenging lesion model.
2. Increased maximum expansion compared to other XIENCE Everolimus Eluting Coronary Stent System.
Products intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the
Instructions for Use provided inside the product carton (when available), at eifu.abbottvascular.com
or at Manuals.sjm.com for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings,
Precautions and Adverse Events. Information contained herein is for distribution for Europe,
Middle East and Africa ONLY. Please check the regulatory status of the device before distribution in
areas where CE marking is not the regulation in force. Illustrations are artist’s representations only
and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.
Illustrations are artist’s representations only and should not be considered as engineering
drawings or photographs. Photos on file at Abbott.
Abbott International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11

Everolimus Eluting Coronary Stent System

www.Vascular.Abbott
©2018 Abbott. All rights reserved. 1-EH-2-7905-01 04-2018

Kloref

Betaine HCl: 1035mg/tab
Potassium Bicarbonate:
675mg/tab

Χορηγείται µε ιατρική συνταγή.
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούµε συµβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
που διατίθεται από την εταιρεία ADELCO.
ADELCO A.E. Βιοµηχανία Φαρµάκων & Καλλυντικών
info@adelco.gr, www.adelco.gr
Αθήνα, Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο, Tηλ.: 210 4819311-13, Fax: 210 4816790
Θεσσαλονίκη, Γ. Θεοτοκά 5, 546 21, Τηλ.: 2310 239260, Fax: 2310 239270

Ο ασθενής
στο επίκεντρο των
δράσεών μας

περινδοπρίλη αργινίνη

ινδαπαμίδη

αμλοδιπίνη

Ivabradine

®

TRIPLIXAM (5+1,25+5) mg/tab ΛΤ: €8,55, TRIPLIXAM (5+1, 25+10) mg/tab: ΛΤ €9,65, TRIPLIXAM (10+2,5+5) mg/tab: ΛΤ €12,89, TRIPLIXAM (10+2,5+10) mg/tab: ΛΤ €13,78, LIPOCOMB 10/10 mg/tab:
ΛΤ €26,77, LIPOCOMB 20/10 mg/tab: ΛΤ €29,45, PROCORALAN 5 mg: Λ.Τ. € 25,78. PROCORALAN 7.5 mg: Λ.Τ. € 28,79

* Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: EGIS Pharmaceuticals PLC, 1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38, Ουγγαρία
Τοπικός αντιπρόσωπος και διανομέας: Servier Hellas, Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ. 210 93 91 000

SERVIER HELLAS
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210 9391000
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Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

20-CRD-C1-10E

• Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.
• Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τις ΠΧΠ των προϊόντων
που διατίθενται από τον ΚΑΚ
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Παράκληση, τα καρδιολογικά θέματα που
αναπτύσσονται να είναι κατά προτίμηση γενικού
ενδιαφέροντος, αφού το περιοδικό απευθύνεται και σε
χιλιάδες ιατρούς μη καρδιολόγους.



Δεν αποκλείονται τα αμιγώς επιστημονικά κείμενα,
αρκεί να έχουν και κλινικό ενδιαφέρον.



Η έκταση του κειμένου να μην υπερβαίνει τις 15
δακτυλογραφημένες σελίδες.



Η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 25 παραπομπές.
Το εποπτικό υλικό είναι απαραίτητο και επιθυμητό.
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Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
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Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών, Υπεύθυνος Σύνταξης

✔ Είναι γνωστό, ότι η θρόμβωση αποτελεί το
κοινό, συχνά παθοφυσιολογικό, μονοπάτι που
συναντώνται τα καρδιαγγειακά συμβάντα με
τον καρκίνο. Ο καρκίνος αποτελεί μία έντονα
θρομβογενή νόσο και ένας στους 10 καρκινοπαθείς θα αναπτύξει φλεβοθρόμβωση, αν
δεν λάβει την κατάλληλη προληπτική θεραπεία.
Στο εξαιρετικό αυτό άρθρο, των κ.κ. Α. Πιπιλή,
Ι. Κουτάγιαρ, Π. Μήλα και Σ. Καλιαμπάκου,
έχουμε ανάλυση της διαστρωμάτωσης κινδύνου των καρκινοπαθών για θρόμβωση,
μια πλήρη ανασκόπηση των θεραπευτικών
δυνατοτήτων μας, καθώς και την ανάλογη
ανάλυση των υπάρχουσων κλινικών μελετών.
Ένα εξαιρετικό άρθρο για τον καθημερινό
κλινικό γιατρό.
✔ Όλοι έχουμε ακούσει στο ιατρείο, ασθενείς
που διακόπτουν τη χρήση υδατανθράκων,
με σκοπό τη λεγόμενη κετογενική δίαιτα. Είναι
αποτελεσματική; Πιθανόν ναι, λένε τα τελευταία
δεδομένα. Είναι όμως και ασφαλής; Τί σχέση
έχουν οι κετόνες με τον καρδιακό μυ; Ποιά νεότερα φάρμακα δρουν μέσω της παραγωγής

κετονών στον καρδιακό μυ, και ένα τμήμα του
οφέλους που ασκούν στο καρδιαγγειακό σύστημα μπορεί να σχετίζεται με την παραγωγή
τους; Μία εξαιρετική ανάλυση για τις κετόνες
στον καρδιακό μυ, από τρεις εξαιρετικούς παθολόγους, τους κ.κ. Α. Παπαζαφειροπούλου,
Α. Μελιδώνη και Ν. Κατσιλάμπρο, τους οποίους
ευχαριστούμε για την εξαιρετική και σπάνια
αυτή ανάλυση, από επιστήμονες με βαθύ ενδιαφέρον για τον ανθρώπινο οργανισμό και
τους μηχανισμούς του.
✔ Ένα από τα πολύ δυσάρεστα τηλεφωνήματα,
που δέχεται ένας ιδιώτης γιατρός, είναι από
τους συγγενείς ενός ασθενούς, που βρίσκεται
στην εντατική σε άσχημη κατάσταση. Τί γίνεται,
όμως, όταν ένας ασθενής μας μπει σε καρδιογενές σοκ; Ποιός ο ρόλος των μηχανικών
συσκευών υποστήριξης της αριστερής κοιλίας; Ποιές οι διαφορές μεταξύ τους; Αυτά και
άλλα σημαντικά στο εξαιρετικό αυτό άρθρο,
των κ.κ. Γ. Λουφόπουλου, Α. Ευαγγελίου, Α.
Μπούλμπου, Χ. Παπαδόπουλου, Σ. Τζήκα και
Β. Βασιλικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, βάσει της υπ. Αριθ. Πρωτ. ΔΥ2α/Γ.Π.
108565 της 14/11/2005 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, «στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση, στα οποία οι δημοσιευμένες εργασίες
των γιατρών αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης
του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθεται και το περιοδικό «Καρδιά και Αγγεία»
του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας».

Σύντομη ανασκόπηση.
Η αντιθρομβωτική αγωγή της
φλεβοθρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο.
✒ Αθανάσιος Γ. Πιπιλής FESC, FACC
Διευθυντής Α᾽ Καρδιολογικής Κλινικής, ΔΘΚΑ ΄΄ΥΓΕΙΑ΄΄

Ιωσήφ Π. Κουτάγιαρ
Επιμελητής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής, ΔΘΚΑ ''ΥΓΕΙΑ''

Παναγιώτης Φ. Μήλας
Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Καρδιολογικής Κλινικής, ΔΘΚΑ ''ΥΓΕΙΑ''

Σωτήρης Χρ. Καλιαμπάκος
Επιμελητής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής, ΔΘΚΑ ''ΥΓΕΙΑ''

Σ

τη σύντομη αυτή ανασκόπηση παρουσιάζουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στην αντιπηκτική αγωγή ασθενών με καρκίνο και φλεβική
θρόμβωση. Η εμφάνιση φλεβοθρόμβωσης μπορεί
να επιδεινώσει την κλινική πορεία των ασθενών
με καρκίνο, ενώ η αντιμετώπισή της παρουσιάζει
ιδιαιτερότητες που λαμβάνονται υπόψιν στις θεραπευτικές επιλογές.

Επιδημιολογία
Από το σύνολο των περιπτώσεων φλεβοθρόμβωσης, που απαντάται στην κλινική πρακτική,
ποσοστό 20-30% καταγράφεται σε ασθενείς με
καρκίνο.1,2,3 Σχεδόν το 10% των καρκινοπαθών θα
παρουσιάσει κλινικά έκδηλη φλεβοθρόμβωση,
ενώ οι περιπτώσεις σιωπηλής ασυμπτωματικής
θρόμβωσης είναι σαφώς περισσότερες.4 Επίσης,

η θρομβοεμβολική νόσος σε ασθενείς με καρκίνο
έχει χειρότερη έκβαση, σε σύγκριση με αντίστοιχη
θρομβοεμβολή σε ασθενείς χωρίς καρκίνο. Σε μια
χαρακτηριστική σειρά 842 διαδοχικών ασθενών
με πρώτο επεισόδιο θρομβοεμβολής, οι 181 είχαν
καρκίνο, ενώ οι 661 όχι. 5 Σε παρακολούθηση 12
μηνών, το ποσοστό υποτροπής ήταν 20.7% στους
ασθενείς με καρκίνο και 6.8% στους ασθενείς
χωρίς. Η υποτροπή συνέβαινε κυρίως μέσα στο
πρώτο τρίμηνο.
Οι αιμορραγικές επιπλοκές, λόγω της αντιθρομβωτικής αγωγής, ήσαν διπλάσιες στους
ασθενείς με καρκίνο (12.4% έναντι 4.9%). Τέλος,
στις αιτίες θανάτου καρκινοπαθών, εκτός της ίδιας
της νόσου, η θρομβοεμβολή (αρτηριακή και φλεβική) καταλαμβάνει την πρώτη θέση (9%) μαζί με
τις λοιμώξεις (επίσης 9%).6
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Πίνακας 1. Μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου θρόμβωσης στον καρκίνο
Khorana model
Παράγοντες

COMPASS-CAT model
Βαθμοί

Εντόπιση σε στόμαχο/πάγκρεας

2

Παράγοντες

Βαθμοί

Αντιορμονική θεραπεία

6

ή ανθρακυκλίνη
Εντόπιση σε πνεύμονα/
ουρογεννητικό (πλην προστάτη)/
γυναικολογικό/λέμφωμα

1

Διάγνωση καρκίνου <6 μήνες

4

Αιμοπετάλια > 350.000/mm3

1

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας

3

Λευκά αιμοσφαίρια >11.000/mm3

1

Προχωρημένο στάδιο

2

Αιμοσφαιρίνη <10 g/dl

1

Καρδιαγγειακό ιστορικό με 2 από τα

5

ή χρήση ερυθροποιητίνης

εξής: Περιφερική αρτηριακή νόσος,
ισχαιμικό ΑΕΕ, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία

ΒΜΙ >35 Kg/m

2

Yψηλός κίνδυνος

1

≥2

Πρόσφατη νοσηλεία

5

Ιστορικό φλεβοθρόμβωσης

1

Αιμοπετάλια >350.000/mm

2

Υψηλός κίνδυνος

3

≥7

ΑΕΕ= αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ΒΜΙ= δείκτης μάζας σώματος

Παράγοντες κινδύνου
για θρομβοεμβολή και μοντέλα πρόβλεψης
Οι παράγοντες που ευνοούν τη θρόμβωση
στον καρκίνο είναι πολλοί και διακρίνονται σε σχετιζόμενους με τον καρκίνο, με τον ασθενή και με
τη θεραπεία.
Α) Παράγοντες σχετιζόμενοι με τον καρκίνο:
Μερικά είδη καρκίνου σχετίζονται με υψηλή
πιθανότητα εμφάνισης φλεβοθρόμβωσης. Οι πλέον
«θρομβογόνες» εντοπίσεις καρκίνου είναι το πάγκρεας, ο εγκέφαλος, οι ωοθήκες, οι νεφροί και
ο στόμαχος, καθώς επίσης τα λεμφώματα και το
πολλαπλούν μυέλωμα. Η ετήσια επίπτωση θρόμβωσης σε αυτές τις εντοπίσεις είναι της τάξης του
10-15%. Όμως, επειδή οι λιγότερο θρομβογόνοι
καρκίνοι (ετήσια επίπτωση <10%) πνεύμονα, μαστού,
προστάτη, παχέος εντέρου είναι συχνότεροι, τελικώς

οι περισσότερες περιπτώσεις φλεβοθρόμβωσης,
που συναντώνται στην καθημερινή κλινική πράξη,
καταγράφονται σε αυτά τα είδη καρκίνου. Το στάδιο
και ο ιστολογικός τύπος επίσης έχουν προγνωστική
σημασία, καθώς τα αδενοκαρκινώματα και η μεταστατική νόσος έχουν υψηλά ποσοστά φλεβικών
θρομβώσεων. Γενικά, ο καρκίνος προκαλεί υπερπηκτικότητα, λόγω τοπικής ή συστηματικής παραγωγής φλεγμονωδών κυτοκινών, ενεργοποίησης
ιστικού παράγοντα, ενεργοποίησης αιμοπεταλίων
και μειωμένης ινωδόλυσης. Τέλος, κατά το χρονικό
διάστημα των 6 μηνών από τη διάγνωση καρκίνου
υπάρχει ο υψηλότερος κίνδυνος θρόμβωσης.
Β) Παράγοντες σχετιζόμενοι με τον ασθενή:
Η μεγάλη ηλικία, το θήλυ φύλο, οι συννοσηρότητες (παχυσαρκία, νεφρική ανεπάρκεια, λοιμώξεις, πνευμονοπάθεια), το ιστορικό προηγούμενης
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θρομβοεμβολής και η έλλειψη κινητικότητας και ο
κλινοστατισμός, λόγω συχνών νοσηλειών, προδιαθέτουν σε φλεβοθρόμβωση.
Γ) Παράγοντες σχετιζόμενοι
με την αντικαρκινική θεραπεία:
Ορισμένες χημειοθεραπείες έχουν υψηλό
κίνδυνο πρόκλησης θρόμβωσης. Εδώ ανήκουν
η χημειοθεραπεία, η θεραπεία με αναστολείς του
VEGF, η ορμονοθεραπεία για τον καρκίνο μαστού,
με την ταμοξιφένη να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης, σε σχέση με τους αναστολείς της
αρωματάσης, ενώ η θαλιδομίδη και η λεναλιδομίδη,
που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος, συνδυάζονται με αυξημένα
ποσοστά φλεβικής και αρτηριακής θρόμβωσης.
Άλλοι παράγοντες σχετιζόμενοι με θρόμβωση είναι οι μεταγγίσεις, η ύπαρξη κεντρικών φλεβικών
καθετήρων, η αφυδάτωση από εμέτους.
Έχει υπάρξει προσπάθεια για δημιουργία μοντέλων υπολογισμού κινδύνου για θρόμβωση.
Στον Πίνακα 1 περιγράφονται δύο από αυτά. Το
Khorana score είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο,
μέχρι σήμερα, στις αμερικανικές κατευθυντήριες
συστάσεις.7 Score 2 ή μεγαλύτερο χαρακτηρίζει
τον ασθενή ως υψηλού κινδύνου. Το κύριο μειονέκτημά του είναι, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
αφού ξεκινήσει η χημειοθεραπεία, άρα αναφέρεται σε μια αρχική εκτίμηση. Αυτό το μειονέκτημα προσπάθησε να αποφύγει το COMPASS-CAT
score, επικεντρώνοντας σε καρκίνο πνεύμονα,
μαστού, ωοθηκών και προστάτη. 8 Ασθενείς με
score μεγαλύτερο από 7 έχουν κίνδυνο εμφάνισης
θρομβοεμβολής 12-14% ανά έτος, ενώ ασθενείς
με score 0-6 έχουν κίνδυνο κάτω από 2%. Σε πρόσφατη δημοσίευση έγινε αξιολόγηση του score σε
ανεξάρτητο πληθυσμό, και ενώ η αρνητική προγνωστική αξία του μοντέλου είναι πολύ καλή (97%)
η θετική υστερεί (6%).9 Είναι πιθανόν η μέτρηση
ορισμένων βιοδεικτών (όπως D-Dimers, P-selectin,
ιστικός παράγων, Θρομβίνη) και η ενσωμάτωσή
τους στα μοντέλα να βελτιώσουν την προβλεπτική
τους αξία, όπως βελτιώνεται το IMPROVE score
σε νοσηλευόμενους ασθενείς με την προσθήκη
της τιμής των D-Dimers.10

Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς
με καρκίνο
Τα αντιπηκτικά φάρμακα, που χρησιμοποιούνται στη φλεβική θρόμβωση, είναι οι Ηπαρίνες
Μικρού Μοριακού Βάρους (ΗΜΜΒ), τα συνθετικά
πεντασακχαρίδια, τα κουμαρινικά και τα νεότερα
μη κουμαρινικά αντιπηκτικά (non-vitamin K oral
anticoagulants-NOAC). H χρήση τους σε ασθενείς
με ενεργό καρκίνο έχει ιδιαιτερότητες, που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψιν για την επιλογή της καταλληλότερης αγωγής στο συγκεκριμένο ασθενή. Ο
Πίνακας 2 συνοψίζει τα κύρια σημεία υπεροχής και
προβλημάτων των αντιπηκτικών αυτών επιλογών. Η
θρομβοπενία, η ύπαρξη εγκεφαλικών μεταστάσεων,
η αιμορραγική προδιάθεση και οι αλληλεπιδράσεις
με τα αντικαρκινικά φάρμακα θέτουν θεραπευτικά
διλήμματα. Ειδικά για τις αλληλεπιδράσεις ΝΟΑC
και αντικαρκινικής αγωγής υπάρχουν ακόμα πολλά
ερωτηματικά, διότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα.
Η δοξορουβικίνη, ως ισχυρός επαγωγέας της p-γλυκοπρωτεΐνης (p-GP), μειώνει την αντιπηκτική δράση
των ΝΟΑC. Οι αναστολείς τυροσινικής κινάσης,
αντίθετα, είναι ισχυροί αναστολείς της p-GP και
αποτελούν αντένδειξη για ΝΟΑC, διότι αυξάνεται η
αντιπηκτική τους δράση με κίνδυνο αιμορραγίας.

Κλινική χρήση αντιπηκτικών
Διακρίνουμε δύο κλινικές περιπτώσεις, καθώς
η αντιπηκτική αγωγή δίδεται είτε ως πρωτογενής
πρόληψη φλεβοθρόμβωσης (δηλαδή σε περιπατητικούς ή νοσηλευόμενους ασθενείς με ενεργό
καρκίνο, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία χωρίς
θρόμβωση) ή ως θεραπεία εγκαταστημένης φλεβοθρόμβωσης για πρόληψη υποτροπής.
Α) Πρωτογενής πρόληψη
H ένδειξη για προληπτική χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής σε περιπατητικούς ασθενείς, που
υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, είναι μάλλον
ασαφής. Ο κύριος λόγος είναι η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης του κινδύνου θρόμβωσης, ώστε η
αντιπηκτική αγωγή να υπερτερεί της αναπόφευκτης
έστω μικρής, αύξησης του κινδύνου αιμορραγίας.
Το ερώτημα της ωφέλειας της προληπτικής θρομβοπροφύλαξης έχει μελετηθεί κυρίως στις μελέτες

16

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ

Πίνακας 2. Ιδιαιτερότητες των αντιπηκτικών φαρμάκων σε ασθενείς με καρκίνο
ΗΜΜΒ

Κουμαρινικά

ΝΟΑC

Υποδόρια

Per os

Per os

- >50-70.000/mm3

- πλήρης δόση

-ναι

-ναι

- 25-50.000/mm3

- μείωση δόσης

- με προσοχή

- μάλλον όχι

-<25.000/mm3

- όχι

-όχι

-όχι

-GFR <15 mL/min/1.73m2

-προσαρμογή δόσης
-προσοχή

-ναι
-ναι

-όχι dabigatran
-όχι (εκτός ίσως
από apixaban)

Αλληλεπιδράσεις

πρακτικά καμιά

πολλές

αρκετές

Βιτ-Κ, PCC

Idarucizumab

Oδός χορήγησης
Χορήγηση σε θρομβοπενία

Χορήγηση σε νεφρική ανεπάρκεια
- GFR <30 mL/min/1.73m2

Αντίδοτο

-

(για dabigatran)

Κίνδυνος ΗΙΤ

ναι

όχι

όχι

Χορήγηση σε ακραία ΣΒ

προσοχή

ναι

προβληματική

(<50, >140Kg)
ΗΜΜΒ= ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους, ΝΟΑC= μη εξαρτώμενα από βιταμίνη Κ αντιπηκτικά, ΗΙΤ= θρομβοπενία από ηπαρίνη, PCC= συμπυκνωμένο σύμπλεγμα των προθρομβινικών παραγόντων, GFR= ρυθμός
σπειραματικής διήθησης, ΣΒ= σωματικό βάρος.

PROTECHT και SAVE-ONCO.11,12 Υπάρχει και η σχετική
μετα-ανάλυση Cochrane.13 Οι μελέτες αναφέρονται
σε συμπαγείς καρκίνους, η σύγκριση είναι μεταξύ
ΗΜΜΒ και placebo. Οι ΗΜΜΒ μειώνουν την επίπτωση φλεβοθρόμβωσης με αποδεκτά χαμηλό κίνδυνο
αιμορραγίας. Συγκεκριμένα, η μελέτη PROTECHT
περιέλαβε 1.166 ασθενείς υπό χημειοθεραπεία, για
κλινικά προχωρημένο καρκίνο συμπαγούς οργάνου. Η τυχαιοποίηση με αναλογία 2:1 έγινε μεταξύ
ναδροπαρίνης (3,800 anti-Xa IU) ή placebo. Σε
διάστημα 90 ημερών παρατηρήθηκε ίδια επίπτωση
φλεβικής θρόμβωσης και στις δύο ομάδες, ενώ καταγράφηκε πολύ χαμηλό ποσοστό μείζονος αιμορραγίας (0.7%) στην ομάδα ΗΜΜΒ. Οι περισσότερες
θρομβώσεις παρατηρήθηκαν σε καρκίνο πνεύμονα
(4.0% στους ασθενείς που έλαβαν ΗΜΜΒ και 8.8%
στην ομάδα ελέγχου) και παγκρέατος (συνολικά

7.5%).11 Στη μελέτη SAVE ONCO, 3.212, αντίστοιχοι
με την προηγούμενη μελέτη, ασθενείς έλαβαν με
διπλό-τυφλό σχεδιασμό 20 mg cemuloparin (μια
πολύ μικρού ΜΒΗ) ή placebo. Σε διάστημα 3.5 μηνών η επίπτωση φλεβικής θρομβοεμβολής ήταν,
αντίστοιχα, για την ΗΜΜΒ και το placebo 1.2% έναντι 3.4% (p<0.001) και των μείζονων αιμορραγιών
1.2% έναντι 1.1%. Η ανασκόπηση Cochrane θεωρεί
το όφελος της προληπτικής θρομβοπροφύλαξης
μικρό. Βέβαια, ο αριθμός ασθενών, που θα λάβουν θεραπεία για να προληφθεί ένα θρομβωτικό
συμβάν (ΝΝΤ), παρουσιάζει ευρεία διακύμανση.
Έτσι, ο NNT είναι 6 σε καρκίνο παγκρέατος ή σε
πολλαπλούν μυέλωμα, 15-25 σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου (π.χ. καρκίνος στομάχου, πνεύμονα) και
77-333 σε ασθενείς μικρότερου κινδύνου.
Υπήρξαν και δύο μελέτες με NOAC. Η μελέτη
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CASSINI συνέκρινε με διπλό-τυφλό σχεδιασμό το
rivaroxaban 10 mg έναντι placebo σε 841 ασθενείς
με καρκίνο και Khorana score ≥2.14 Το κύριο καταληκτικό σημείο (φλεβική θρόμβωση ή θάνατος)
παρατηρήθηκε εντός 180 ημερών σε 6.0%, έναντι
8.8%, αντίστοιχα, στις ομάδες ΝΟΑC και placebo
(p=ns). Σε ανάλυση, με βάση όχι την πρόθεση για
θεραπεία αλλά τη λήψη αγωγής, υπήρξε όφελος
με το rivaroxaban. Oι αιμορραγίες ήσαν λίγες (2%
και 1% αντίστοιχα, p=ns).
Η έτερη μελέτη AVERT συνέκρινε το apixaban
2.5 mg x2 έναντι placebo σε 563, αντίστοιχους
με την προηγούμενη μελέτη, ασθενείς.15 Φλεβική
θρομβοεμβολή συνέβη σε 4.2% έναντι 10.2% των
ασθενών, αντίστοιχα (p<0.001). Οι μείζονες αιμορραγίες ήσαν 3.5% και 1.8% (p<0.05).
Επομένως, το όφελος θα εκτιμηθεί σε σχέση
με την αύξηση των αιμορραγιών και, από το σύνολο των δεδομένων που παρατέθηκαν, φαίνεται ότι
απαιτείται καλύτερη διαστρωμάτωση κινδύνου για
εντοπισμό ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου, ώστε
το όφελος να υπερτερεί του κινδύνου. Γενικά, σε
περιπατητικούς ασθενείς, υπό χημειοθεραπεία, η
θρομβοπροφύλαξη δεν συνιστάται ως «ρουτίνα»,
εκτός από τους ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, υπό αγωγή με θαλιδομίδη ή λεναλιδομίδη, που
πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη ή ΗΜΜΒ αν είναι χαμηλού κινδύνου ή ΗΗΜΒ αν είναι υψηλού κινδύνου.
Β) Θεραπεία εγκαταστημένης
φλεβοθρόμβωσης και δευτερογενής πρόληψη
Οι κυριότερες μελέτες εδώ είναι οι μελέτες CLOT
και CATCH, καθώς και η σχετική μετα-ανάλυση
Cochrane.16,17,18 Εδώ, η σύγκριση γίνεται μεταξύ
ΗΜΜΒ και κουμαρινικών με ανοικτό σχεδιασμό,
και απεδείχθη ότι οι ΗΜΜΒ έχουν λιγότερες υποτροπές θρόμβωσης και ίδιες (ή ελαφρώς λιγότερες)
αιμορραγίες. Πιο αναλυτικά, στη μελέτη CLOT τυχαιοποιήθηκαν 676 ασθενείς με καρκίνο και οξεία
συμπτωματική φλεβοθρόμβωση ή πνευμονική
εμβολή σε dalteparin (200 IU/kg για 5-7 ημέρες)
και γεφύρωση με κουμαρινικό για 6 μήνες ή μόνο
dalteparin (200 IU/kg για ένα μήνα και 150 IU/Kg
για 5 μήνες). Συμπτωματική υποτροπή φλεβοθρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής παρατηρήθηκε σε
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7.0% στην ομάδα dalteparin και 15% στην ομάδα
κουμαρινικών (HR 0.48; 95% CI 0.30-0.77, p=0.002).
Δεν υπήρχαν διαφορές σε αιμορραγίες (μείζονες
6% και 4%, συνολικές 15% και 19%) ή θανάτους
(39% και 41%).
Στη μελέτη CATCH, 900 ασθενείς, με παρόμοια
χαρακτηριστικά ασθενών της προηγούμενης μελέτης, τυχαιοποιήθηκαν ανοικτά σε αγωγή 6 μηνών
με tinzaparin (175 IU/kg) ή warfarin (στόχος INR
2.0-3.0 με αρχική αλληλοκάλυψη 5-10 ημερών με
tinzaparin. Υποτροπή φλεβοθρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής παρατηρήθηκε σε 6.9% στην ομάδα tinzaparin και 10% στην ομάδα κουμαρινικoύ
(HR 0.65, 95% CI 0.41-1.03, p=0.07). Δεν υπήρχαν
διαφορές σε αιμορραγίες (μείζονες 6% και 4%, συνολικές 15% και 19%) ή θανάτους 39% και 41%). Οι
συμπτωματικές εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις
ήσαν λιγότερες με την ΗΜΜΒ. Οι μείζονες αιμορραγίες δεν διέφεραν, αλλά οι κλινικά σημαντικές
αιμορραγίες ήσαν λιγότερες με την tinzaparin
(10.9% έναντι 15.3%, HR 0.58, 95% CI 0.40-0.84,
p=0.004). Η θνητότητα δεν διέφερε επίσης (33.4%
έναντι 30.6%).
Με βάση την ανασκόπηση Cochrane, 8 μελετών, με 2.327 ασθενείς, η θεραπεία με ΗΜΜΒ,
σε σύγκριση με κουμαρινική αγωγή, μειώνει τις
υποτροπές θρόμβωσης χωρίς αύξηση του αιμορραγικού κινδύνου και χωρίς θετική ή αρνητική επίδραση στη θνητότητα.18
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι ΗΜΜΒ
έγιναν το «standard of care» σε καρκίνο και διαγνωσμένη θρόμβωση, με πρόσθετο πλεονέκτημα
την ευκολία χορήγησης σε ασθενείς με εμέτους και
δυσκολία per os λήψης φαρμάκων ή με ανάγκη
συχνών διακοπών, λόγω αναγκαίων επεμβατικών
πράξεων.
Σχετικά με τα ΝΟΑC, σε αυτήν την ένδειξη έχουμε
έμμεσα στοιχεία από τις γενικές μελέτες σύγκρισης
NOAC και κουμαρινικών σε ασθενείς με φλεβοθρόμβωση (εξετάζοντας μικρές υπο-ομάδες με
καρκίνο) και πιο πρόσφατα άμεσα στοιχεία, από
μελέτες που περιέλαβαν αποκλειστικά ασθενείς
με καρκίνο και φλεβοθρόμβωση. Οι πρώτες είναι
απλώς ενδεικτικές, καθώς σε κάποιες η ύπαρξη
ενεργού καρκίνου, με ένδειξη για ΗΜΜΒ, ήταν κρι-
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Πίνακας 3. Σύνοψη μελετών σύγκρισης ΝΟΑC με ΗΜΜΒ, αποκλειστικά σε ασθενείς
με καρκίνο και φλεβοθρόμβωση.
SELECT-D
n=406

HOΚUSAI-VTE
n=1046

ADAM
n=300

CARAVAGGIO
n=1155

Αγωγή ομάδας
ελέγχου (6 μήνες)

Dalteparin

Dalteparin

Dalteparin

Dalteparin

Αγωγή
πειραματικού
σκέλους (6 μήνες)

Rivaroxaban
(15 mgx2 21
ημέρες, μετά
20mgx1)

Edoxaban
60 mgx1

Apixaban
(10 mgx2 7 ημέρες,
μετά 5 mgx2)

Apixaban
(10 mgx2 7 ημέρες,
μετά 5 mgx2)

Υποτροπές
θρόμβωσης
(NOAC vs ΗΜΜΒ)

Λιγότερες
4% vs 11%
p<0.05

Λιγότερες
Ίδιες
0.7% vs 6.3%
7.9% vs 11.3%
Μη κατωτερότης p=0.03

Μείζονες
αιμορραγίες
(NOAC vs ΗΜΜΒ)

Ίδιες
6% vs 4%
p=ns

Περισσότερες
6.9% vs 4.0%
p=0.04

Ίδιες
0 vs1.4%
p=0.14

Ίδιες
5.6% vs 7.9%
Μη κατωτερότης
Ίδιες
3.8% vs 4.0%
p=0.60

ΗΜΜΒ= ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους, ΝΟΑC= μη εξαρτώμενα από βιταμίνη Κ αντιπηκτικά

τήριο αποκλεισμού, ενώ σε άλλες αποκλείονταν
ασθενείς με περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης.
Έτσι, οι υπο-ομάδες ασθενών με καρκίνο τελικά
περιέλαβαν περίπου 600 ασθενείς. Στη μετα-ανάλυση αυτών ακριβώς των υπο-ομάδων ασθενών
με καρκίνο, στις μεγάλες μελέτες σύγκρισης ΝΟΑC
και βαρφαρίνης, φαίνεται ότι, σε σύγκριση με τη
βαρφαρίνη, τα NOAC είχαν τάση για λιγότερες
υποτροπές θρόμβωσης και ίδιες αιμορραγίες.19
Πιο ουσιαστικά στοιχεία έχουμε από τις 4 πρόσφατες μελέτες φλεβοθρόμβωσης αποκλειστικά
σε ασθενείς με καρκίνο. Πρόκειται για τις μελέτες
Hokusai cancer VTE, SELECT-D, ΑDAM VTE και
CARAVAGGIO.20,21,22,23 Όλες είχαν ανοικτό σχεδιασμό μη-κατωτερότητος ή ανωτερότητος, με κύριο
καταληκτικό σημείο την πρόληψη υποτροπής και
την εμφάνιση αιμορραγίας. Συνοπτικά οι μελέτες
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
H standard θεραπεία ήταν σε όλες δαλτεπαρίνη

για 6 μήνες. Το πειραματικό σκέλος ήταν ΝΟΑC στις
δόσεις που ξέρουμε για την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και πνευμονική εμβολή: Rivaroxaban 15 mg
x2 για 21 ημέρες και 20 mg x1 μετά, Edoxaban 60
mg x1, apixaban 10 mg x2 μια 7 ημέρες και 5 mg
x2 μετά. Oι υποτροπές θρόμβωσης με τα NOAC
ήσαν ίδιες ή αριθμητικά λιγότερες, αλλά μόνο στη
μια μελέτη το p ήταν <0.05. Οι μείζονες αιμορραγίες ήσαν ίδιες (αν και με το edoxaban ήσαν περισσότερες), με τις αιμορραγίες πεπτικού να είναι
περισσότερες με το rivaroxaban και το edoxaban
παρά με το apixaban (πάντοτε σε σύγκριση με την
ΗΜΜΒ και όχι μεταξύ των NOAC).
Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση των 4 μελετών
φαίνεται ότι στην υποτροπή φλεβοθρόμβωσης
τα NOAC έχουν πλεονέκτημα (δαλτεπαρίνη έναντι ΝΟΑC: RR 1.55, 95% CI 1.19-2.03, p<0.001), ενώ
στις αιμορραγίες, η δαλτεπαρίνη έχει πλεονέκτημα
(μείζονες αιμορραγίες, δαλτεπαρίνη έναντι ΝΟΑC:
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Πίνακας 4. Σύνοψη οδηγιών ASCO 2019και φλεβοθρόμβωση.
Κλινική κατάσταση

Οδηγία

Νοσηλευόμενοι

Όπως σε οξέως πάσχοντες (δεν υπάρχουν μελέτες αποκλειστικά για

ασθενείς

ασθενείς με καρκίνο): ΗΜΜΒ ή πεντασακχαρίτης σε προφυλακτική
δόση (υποδόρια enoxaparin 40 mg x1, fondaparinux 2.5 mgx1

Μείζων χειρουργική

Ηπαρίνη, ΗΜΜΒ (π.χ. enoxaparin 40 mg) για 7-10 ημέρες (ή παράταση

επέμβαση

για 28 ημέρες σε συνύπαρξη επιπρόσθετων παραγόντων κινδύνου)

Περιπατητικοί ασθενείς

Όχι ως αγωγή «ρουτίνας». Σε υψηλού κινδύνου (π.χ. Khorana score >2):

υποβαλλόμενοι

- HMMB (π.χ. Enoxaparin 40 mg x1)

σε χημειοθεραπεία

- Fondaparinux 2.5 mgx1
- Apixaban 2.5 mg x2
- Rivaroxaban 10 mgx1
Σε πολλαπλούν μυέλωμα (αγωγή με θαλιδομίδη): Aσπιρίνη ή ΗΜΜΒ

Εγκαταστημένη
φλεβοθρόμβωση,
πνευμονική εμβολή
Α) αγωγή πρώτου

Α)

6μήνου

- Enoxaparin 1 mg/kg x2 ή 1.5 mg/kgx1
- Tinzaparin IU/kg x1
- Dalteparin 200 IU/kg x1
- Fondaparinux 5 -10 mg x1
- Edoxaban 60 mg x1 (πρώτες 5 ημέρες ΗΜΜΒ)
- Rivaroxaban 15 mg x2 για 21 ημέρες και μετά 20 mg x1
-Kουμαρινικά (αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή)

Β) αγωγή πέραν του

Β) Σε ενεργό νόσο, σε συνέχιση χημειοθεραπείας, σε μεταστατική νόσο

6μήνου

(αφού συζητηθεί με τον ασθενή)

ΗΜΜΒ= ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους
Σημείωση: Η μελέτη CARRAVAGIO δεν είχε δημοσιευθεί και το δόκιμο σχήμα apixaban δεν αναφέρεται. Η επιλογή σχήματος εξαρτάται από παράγοντες όπως η νεφρική λειτουργία, η θρομβοπενία, η δυνατότητα λήψης
per os αγωγής.

RR 0.74, 95% CI 0.52-1.06, p=0.11 και αιμορραγίες
πεπτικού, δαλτεπαρίνη έναντι ΝΟΑC: RR 0.53, 95%
CI 0.35-0.92, p=0.02).24 Παρότι δεν υπάρχει ετερογένεια μεταξύ των μελετών, η αυξημένη τάση για
αιμορραγίες πεπτικού με τα ΝΟΑC διαμορφώνεται
κυρίως από τη μελέτη HOKUSAI-VTE cancer trial
του edoxaban. Όμως, ακόμα και στη μελέτη αυτή,
σε καρκίνους εκτός πεπτικού δεν υπάρχει διαφορά

στις αιμορραγίες μεταξύ ΗΜΜΒ και NOAC.25

Κατευθυντήριες συστάσεις
Οι πρακτικές οδηγίες, όπως αυτές συνοψίζονται
από την American Society of Clinical Oncology,
το 2019, φαίνονται στον Πίνακα 4.26
Για τους νοσηλευόμενους ασθενείς ισχύουν οι
κανόνες για τους οξέως πάσχοντες, δηλαδή προ-
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Σχήμα 1. Α λγόριθμος επιλογής αντιπηκτικής αγωγής
A σθενής με θρόμβωση και καρκίνο

Αιμοπετάλια
> 50.000/mm3

Αιμοπετάλια
< 50.000/mm3

Κ αρκίνος πεπτικού,
υψηλός αιμορραγικός κίνδυνος,

HMMB (μειωμένη δόση)
ή
καθόλου αγωγή σε αιμοπ.<20.000/

αδυναμία per os λήψης,
αγωγή με αλληλεπιδράσεις στα

ΝΟΑC

mm3

NAI
HMMB

OXI
Προτίμηση ασθενή

NOAC

Αγωγή 6 μηνών
Ενεργός νόσος
Κίνδυνος υποτροπής

Πλήρης ύφεση νόσου
Διακοπή αντιπηκτικού

ΗΜΜΒ= ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους, ΝΟΑC= μη εξαρτώμενα από βιταμίνη Κ αντιπηκτικά

φυλακτική δόση ΗΜΜΒ ή πεντασακχαρίτη (π.χ. υποδόρια ενοξαπαρίνη 40 mg x1 ή fondaparinux 2.5
mg x1). Εάν προκύψει μείζον χειρουργείο, η αγωγή
με ΗΜΜΒ θα διαρκέσει για 7-10 ημέρες ή και περισσότερο, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι.
Σε περιπατητικούς ασθενείς υπό χημειοθεραπεία
δεν συνιστάται θρομβοπροφύλαξη ως πρακτική
ρουτίνας. Σε υψηλού κινδύνου (π.χ. Khorana >2,
COMPASS CAT>7) θα μπορούσε να χορηγήσει
κανείς - αλλά με επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψιν
τον αιμορραγικό κίνδυνο - προφύλαξη με ΗΜΜB,
Fondaparinux, rivaroxaban 10 mg ή apixaban 2.5

mg x2. Σε πολλαπλούν μυέλωμα υπό θεραπεία με
θαλιδομίδη συνιστάται προφύλαξη με ασπιρίνη
ή ΗΜΜΒ.
Σε διαγνωσμένη θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή, λαμβάνοντας υπόψιν τη νεφρική λειτουργία,
τον αριθμό των αιμοπεταλίων και την εντόπιση του
καρκίνου, όλες οι θεραπείες ενδείκνυνται σε δόσεις
θεραπευτικές: ΗΜΜΒ, κουμαρινικά ή ΝΟΑC (με τα
δοσολογικά σχήματα των μελετών: Rivaroxaban
15 mg x2 για 3 εβδομάδες και συνέχεια με 20 mg
x1, Apixaban - που δεν αναφέρεται στις συγκεκριμένες συστάσεις, διότι δεν είχε δημοσιευθεί ακόμα
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η μελέτη CARRAVAGIO - με δόση 10 mg x2 για 1
εβδομάδα και συνέχεια με 5 mg x2). Η διάρκεια
της αγωγής είναι 6 μήνες και η συνέχιση πέραν
του 6μήνου συστήνεται εάν η νόσος εξακολουθεί
να είναι ενεργός ή υπάρχουν μεταστάσεις. Όλες
οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συζήτηση με τον
ασθενή.
Στις πρόσφατες συστάσεις της ESC για την
πνευμονική εμβολή υπάρχει ειδική μνεία για ασθενείς
με θρόμβωση και καρκίνο.27 Η αγωγή με ΗΜΜΒ
(διάρκειας 6μήνου) προκρίνεται έναντι της κουμαρινικής αγωγής με ένδειξη IIa (επίπεδο τεκμηρίωσης
Α). To edoxaban και το rivaroxaban είναι εναλλακτικές επιλογές της αγωγής με ΗΜΜΒ και ένδειξη
ΙΙα (επίπεδο Β και C, αντίστοιχα), με την πρόσθετη
σημείωση να μην υπάρχει εντόπιση του καρκίνου
στο γαστρεντερικό σύστημα. Επίσης, η συνέχιση
της αγωγής πέραν του 6μήνου και μέχρι την ύφεση
της νόσου έχει ένδειξη ΙΙa (επίπεδο B).
Σε πρόσφατη ανασκόπηση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των ασθενών με
θρόμβωση και καρκίνο, από διαφορετικούς επιστημονικούς φορείς, όπως American Society
of Clinical Oncology (ASCO 2020), International
Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH 2014),
International Initiative on Thrombosis in Cancer
(IITC 2019), National Comprehensive Cancer
Network (NCCN 2020) και Spanish Society of
Medical Oncology (SSMO 2018), αναφέρονται οι
μικρές διαφορές στη διατύπωση των συστάσεων,
αλλά και οι δυσκολίες και τα θέματα που χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.28

Έτσι, για τους νοσηλευόμενους ασθενείς με
καρκίνο, οι περισσότερες εταιρείες προκρίνουν
θρομβοπροφύλαξη μόνο σε αυτούς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κλινική κατάσταση ή έχουν
περιορισμένη κινητικότητα, ενώ η NCCN 2020 την
επεκτείνει μάλλον σε περισσότερους ασθενείς, αρκεί
να μην έχουν αντένδειξη στα αντιπηκτικά.
Στους περιπατητικούς ασθενείς υπάρχει μια γενική συμφωνία (NCCN 2020 με ισχυρότερη ένδειξη,
ASCO 2020 με ασθενέστερη ένδειξη) για προφύλαξη
με οποιαδήποτε επιλογή αγωγής σε ασθενείς με
αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης (Khorana score>2)
και χαμηλό κίνδυνο αιμορραγίας.
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις για τον καρκίνο, όλοι συμφωνούν
στην ανάγκη προφύλαξης για 7-10 ημέρες στην
περιεγχειρητική περίοδο, με έναρξη 2-12 ώρες πριν
(ITTS 2019) και παράταση για 4 μήνες σε ασθενείς με
υψηλό θρομβωτικό κίνδυνο (ιδιαίτερα μετά ευρεία
λαπαροτομή ή λαπαροσκόπηση) και, αντίστοιχα,
μικρό αιμορραγικό κίνδυνο. Η μηχανική προφύλαξη βοηθάει σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική,
αλλά και μόνη της, όταν υπάρχει αντένδειξη στα
αντιπηκτικά.
Στη θεραπεία εγκαταστημένης φλεβικής θρόμβωσης αναγνωρίζουν γενικά όλοι την είσοδο των
NOACS, με σχετικές διαφορές (η ASCO δίνει προβάδισμα στο rivaroxaban και μάλιστα από την
αρχή, η NCCN δίνει προβάδισμα σε apixaban και
endoxaban, αφού όμως προηγηθεί παρεντερική
θεραπεία 5 ημερών). Το φίλτρο στην κάτω κοίλη
φλέβα συστήνεται ως δεύτερη επιλογή και όχι ως
αντιμετώπιση ρουτίνας. Σε παρουσία εγκεφαλικών

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, η φλεβοθρόμβωση σε
ασθενείς με καρκίνο αποτελεί συχνή αιτία
νοσηρότητας και θνητότητας. Η επιλογή της
βέλτιστης αγωγής για πρόληψη και θεραπεία
έχει πολλές ιδιαιτερότητες και χρειάζεται συχνά
εξατομίκευση για το μέγιστο δυνατό όφελος με

τις λιγότερες παρενέργειες. Η αγωγή με ΝOAC
κερδίζει έδαφος, αλλά ακόμα δεν μπορεί να
αμφισβητήσει την εδραιωμένη θέση των ΗΜΜΒ.
Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από μελέτες
αλλά και εμπειρία από την καθημερινή κλινική
πράξη.
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μεταστάσεων μαζί με θρόμβωση συστήνεται αντιπηκτική αγωγή, αν δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
αιμορραγίας. Επίσης, προτείνεται ίδια θεραπεία
είτε πρόκειται για τυχαία διαπιστωμένη είτε κλινικά
έκδηλη φλεβοθρόμβωση.
Ειδικές οδηγίες υπάρχουν, τέλος, και για θρομβώσεις σε κεντρικούς καθετήρες ή σε ειδικά σημεία
του φλεβικού δικτύου.
Συνοψίζοντας, ένας πρακτικός αλγόριθμος
παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.
Εάν ο αριθμός αιμοπεταλίων επιτρέπει την
αντιπηκτική αγωγή, η συνήθης αγωγή είναι με
ΗΜΜΒ. Τα ΝΟΑC μπορούν να χρησιμοποιηθούν,

εφόσον δεν αναμένονται σημαντικές αλληλεπιδράσεις με την αντικαρκινική θεραπεία, δεν υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας, λόγω καρκίνου
πεπτικού, και ο ασθενής μπορεί να λάβει per os
φάρμακα. Μετά από 6 μήνες, ή όταν η νόσος
υφεθεί, η θεραπεία διακόπτεται. Σε ενεργό νόσο
και κίνδυνο υποτροπής, η αγωγή συνεχίζεται με
την ενημέρωση του ασθενή για τους κινδύνους
σε σχέση με τα οφέλη.
Σε οποιαδήποτε φάση του περιγραφόμενου
αλγόριθμου, η θρομβοπενία, η νεφρική λειτουργία
και η εμφάνιση αιμορραγίας θα κατευθύνουν τις
θεραπευτικές επιλογές. ■
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1. Εισαγωγή
Είναι γνωστό, ότι τα κετονικά σώματα αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας ενεργειακό υπόστρωμα
για τον εγκέφαλο, σε συνθήκες ασιτίας, με επακόλουθο την απουσία του βασικού ενεργειακού
υποστρώματος του εγκεφάλου, της γλυκόζης. Σημειώνεται ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέτει
την ικανότητα να οξειδώνει τη γλυκόζη, αλλά όχι τα
ελεύθερα λιπαρά οξέα. Παρά ταύτα, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος, σε συνθήκες
ασιτίας, τα κετονικά σώματα, που προέρχονται από
το μεταβολισμό των ελεύθεων λιπαρών οξέων στο
ήπαρ. Έτσι παράγονται επαρκή ποσά τριφωσφορικής αδενοσίνης (adenosine triphosphate, ΑΤΡ)1.
Στην καρδιά ο ενεργειακός μεταβολισμός εξαρτάται
κυρίως από την παρουσία ελεύθερων λιπαρών
οξέων και γλυκόζης, ενώ τα κετονικά σώματα και
τα αμινοξέα διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο1.
Ωστόσο, σε συνθήκες καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ)
ο ενεργειακός μεταβολισμός εξαρτάται, σε σχετικά
μεγάλο βαθμό, από την κατανάλωση των κετονικών
σωμάτων, και κυρίως του β-υδροξυβουτυρικού
οξέος και της ακετόνης2.
Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), λόγω
της παρουσίας αντίστασης στην ινσουλίνη, ο
ενεργειακός μεταβολισμός της καρδιάς στρέφε-

ται, σχεδόν αποκλειστικά, στα ελεύθερα λιπαρά
οξέα ως πηγή ενέργειας3. Από την άλλη πλευρά, η
«διαβητική καρδιά» χαρακτηρίζεται από αυξημένη
περιεκτικότητα λιπιδίων (καρδιακή στεάτωση), με
αποτέλεσμα την οξειδωτική καταπόνηση, η οποία
με τη σειρά της οδηγεί στην εμφάνιση της διαβητικής καρδιομυοπάθειας, καθώς και στην απώλεια
του φαινομένου της ισχαιμικής επαναιμάτωσης,
με δυσμενείς επιπτώσεις για το μυοκάρδιο4.
Τα αποτελέσματα μεγάλων κλινικών δοκιμών
έδειξαν εξαιρετικά οφέλη με τη χρήση μιας νέας
κατηγορίας αντιδιαβητικών παραγόντων, των αναστολέων του συμμεταφορέα γλυκόζης-νατρίου 2
(sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2)5. Ένας
από τους πιθανούς μηχανισμούς, ο οποίος σχετίζεται με τα εξαιρετικά καρδιαγγειακά και νεφρικά
οφέλη της θεραπείας με αναστολείς SGLT2, είναι η
ήπια κέτωση που αυτά προκαλούν5. Αυτές οι ουσίες
αυξάνουν την παραγωγή κετονικών σωμάτων στο
ήπαρ, λόγω αύξησης των επιπέδων της γλυκαγόνης και μείωσης των επιπέδων της ινσουλίνης στο
πλάσμα5.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η
σύνοψη των κυριότερων βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με το ρόλο των κετονικών σωμάτων
στον ενεργειακό μεταβολισμό της καρδιάς, καθώς
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και της επίδρασης της θεραπείας με αναστολείς
SGLT2.

2. Κετονικά σώματα
Η κετογένεση είναι ως γνωστόν η βιοχημική
διαδικασία μετασχηματισμού του λίπους σε υποστρώματα ενέργειας, που ονομάζονται κετονικά
σώματα. Στην εξελικτική ιστορία του ανθρώπινου
είδους υπήρξαν περίοδοι περιστασιακής έλλειψης
τροφής ή και λιμοκτονίας, όπου η επιβίωση, μέχρι
την ανεύρεση και πάλι τροφής στηρίχθηκε στο μηχανισμό της κετογένεσης. «Ο μεταβολισμός του
υποστρώματος στο φυσιολογικό ανθρώπινο σώμα
είναι ευέλικτος. Τα σώματά μας έχουν εξελιχθεί, ώστε
να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές καυσίμων
ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους»6.
Τα κετονικά σώματα, όπως ήδη σημειώθηκε, περιλαμβάνουν τρία υδατοδιαλυτά μόρια, το
β-υδροξυβουτυρικό οξύ, το ακετοξικό οξύ και την
ακετόνη, τα οποία παράγονται στο ήπαρ σε συνθήκες δίαιτας με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες (κετογόνος δίαιατα), σε νηστεία,
παρατεταμένη άσκηση ή σε πρωτοδιάγνωση ή κακώς ρυθμιζόμενο ΣΔ τύπου17. Τα κετονικά σώματα
είναι οργανικά οξέα μικρής αλύσου, με τέσσερα
άτομα άνθρακα, είναι υδατοδιαλυτά και μεταφέρονται χωρίς ενεργειακή δαπάνη στην κυκλοφορία, ενώ περνούν ελεύθερα τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό μέσω των μεταφορέων μονοκαρβοξυλικού
οξέος (monocarboxylic acid transporters, MCT). Η
«αυθόρμητη» (μη ενζυμική) αποκαρβοξυλίωση του
ακετοξικού οξέος σχηματίζει την ακετόνη 8. Κατά
τη διάρκεια καταστάσεων οξειδωτικής καταπόνησης, όπως είναι η άσκηση, η νηστεία και η οξεία
νόσηση, ο σχηματισμός κετονικών σωμάτων στο
ήπαρ διεγείρεται από τα υψηλά επίπεδα γλυκαγόνης
και των ελεύθερων λιπαρών οξέων και τα χαμηλά
επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα της πυλαίας φλέβας.
Στις παραπάνω συνθήκες, οι συγκεντρώσεις του
κύριου κετονικού σώματος, του β-υδροξυβουτυρικού οξέος, μπορεί να αυξηθούν από σχεδόν μηδέν
σε άνω των 5 mmol/L, αποτελώντας μια σημαντική
πηγή ενεργειακού καυσίμου1,8.
Το ανθρώπινο ήπαρ μπορεί να παράγει έως
300 g κετονικών σωμάτων την ημέρα9. Η κετογέ-
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νεση λαμβάνει χώρα, αν και σε πολύ μικρότερο
βαθμό, στα αστροκύτταρα, το νεφρικό επιθήλιο,
το επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς και το εντερικό
επιθήλιο. Παρουσία τροφής, τα κετονικά σώματα
παρέχουν περίπου το 5% των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων του σώματος, ποσοστό το οποίο
αυξάνεται σε περίπου 20% σε συνθήκες νηστείας,
ενώ σε παρατεταμένη νηστεία τα κετονικά σώματα
μπορούν να καλύψουν περισσότερα από τα δύο
τρίτα των ενεργειακών αναγκών του εγκεφάλου10.
Τα κετονικά σώματα υπάρχουν συνεχώς σε μικρή
συγκέντρωση στην κυκλοφορία (0,1 μm/L), αυξάνονται σε περιόδους μειωμένης σίτισης, μειωμένης πρόσληψης υδατανθράκων και σε έντονη ή
παρατεταμένη άσκηση11. Σε πλήρη νηστεία μπορεί
να φθάσουν σε 7–8 mmoL/L, σε αντίθεση με την
κετοξέωση, όπου αυξάνονται στο πολλαπλάσιο
(έως 25 mmoL/L)12. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα
επίπεδα των κετονικών σωμάτων στο πλάσμα είναι
περίπου 0.1 mM, παρουσία τροφής, ενώ ανέρχονται
σε 1 mM μετά από 24 ωρη νηστεία ή παρατεταμένη
άσκηση13.
Είναι, επίσης, σημαντικό το γεγονός, ότι η οξείδωση των κετονικών σωμάτων αποδίδει περισσότερο ΑΤΡ ανά g, σε σύγκριση με τη γλυκόζη, και
για αυτό οι εν λόγω ουσίες έχουν χαρακτηριστεί
ως «σούπερ καύσιμα»13.

Κετογόνες δίαιτες
Οι κετογόνες δίαιτες είναι δίαιτες πολύ χαμηλών υδατανθράκων, επαρκούς πρωτεΐνης, με πολύ
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, που επάγουν την
κετογένεση. Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών
διερευνά τις πιθανές θεραπευτικές τους δράσεις
σε πολλά νοσήματα.
Η πρόσληψη υδατανθράκων και η επακόλουθη
αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης αναστέλλει τη
λιπόλυση και προάγει την αποθήκευση λίπους6.
Αντίστροφα, η δραστική μείωση των υδατανθράκων σε ≤50 g/ημέρα μειώνει την κυκλοφορούσα
ινσουλίνη, επιφέροντας το αντίθετο αποτέλεσμα.
Με την πρόοδο της κετογόνου δίαιτας γίνεται μια
σταδιακή προσαρμογή του μεταβολισμού στις νέες
ενεργειακές συνθήκες. Μετά 3-4 εβδομάδες η κατάσταση προσομοιάζει με εκείνη που παρατηρείται

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

σε πλήρη νηστεία1.
Η εφαρμογή κετογόνων διαιτών, για τη μείωση
του σωματικού βάρους, χρονολογείται τουλάχιστον
από το 1860, και προτείνεται ως θεραπεία επιλογής στο εγχειρίδιο του William Osler στις αρχές
του 1900. Κατά τη δεκαετία του 1970, οι κετογόνες
δίαιτες έγιναν ευρύτερα γνωστές μέσω της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ακραίας, και μη
ευρύτερα παραδεκτής, δίαιτας Atkins14. Εν τούτοις,
κατά τα τελευταία 15 έτη, πολλές τυχαιοποιημένες
μελέτες και ανασκοπήσεις επιβεβαιώνουν τη σχετική
ασφάλεια, τουλάχιστον στη βραχυχρόνια εφαρμογή τους, αλλά και την καλή βραχυ- και μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους15.
Οι μηχανισμοί της επίδρασης, στο σωματικό
βάρος των κετογόνων διαιτών δεν είναι πολύ καλά
αποσαφηνισμένοι. Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, φαίνεται ότι οι κετογόνες δίαιτες προκαλούν
μείωση της πείνας μέσω μηχανισμών κορεσμού
από τις πρωτεΐνες της τροφής, μέσω επίδρασης
στις ορμόνες που ελέγχουν την όρεξη και μέσω
άμεσης δράσης των κετονικών σωμάτων16.
Η κετογόνος δίαιτα θεωρείται ως «το πλέον
αξιόπιστο παράδειγμα διατροφικής θεραπείας, με
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε ορισμένες
νευρολογικές παθήσεις»17,18. Η κετογόνος δίαιτα και
τα κετονικά σώματα φαίνεται ότι διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση πολλών νευροεκφυλιστικών ασθενειών, χωρίς ακόμη όμως οι μηχανισμοί νευροπροστασίας που ασκούν να έχουν
αποσαφηνιστεί πλήρως. Εκτός από την ανθεκτική
στα φάρμακα επιληψία, όπου η κετογόνος δίαιτα
έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, ορισμένες
ανασκοπήσεις και μελέτες δείχνουν επίσης πιθανό όφελος στη νόσο του κινητικού νευρώνα, σε
νευροτραύμα, εγκεφαλικές κακώσεις, σκλήρυνση
κατά πλάκας και ημικρανία17,19.

3. Κετονικά σώματα και καρδιά
Στον ενήλικα, η καρδιά καταναλώνει περισσότερη ενέργεια - περίπου 400 kcal/kg μυοκαρδιακού
ιστού/ημέρα - από οποιονδήποτε άλλο ιστό. Όπως
ήδη αναφέρθηκε, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (τόσο
σε μη εστεροποιημένη όσο και σε εστεροποιημένη
μορφή) και οι υδατάνθρακες (γλυκόζη και λακτόζη)
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αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας. Σημειώνεται
ότι η οξείδωσή τους αντιπροσωπεύει περίπου το 90%
της καρδιακής παραγωγής ΑΤΡ, με το μεταβολισμό
των κετονικών σωμάτων και των αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου να αποτελούν εναλλακτική πηγή
ενέργειας για τον καρδιακό μυ13, 20. Συγκεκριμένα,
σε συνηθισμένες συνθήκες διατροφής, η κύρια
πηγή ενέργειας των καρδιομυοκυττάρων είναι τα
ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία παρέχουν το 60%
των απαιτήσεων σε ATP του μυοκαρδίου με τη β-οξείδωση13, 20. Το υπόλοιπο 40% των απαιτήσεων του
μυοκαρδίου σε ATP παρέχεται από την οξείδωση της
γλυκόζης. Όμως, οι παραπάνω αναλογίες των πηγών ενέργειας των καρδιομυοκυττάρων αλλάζουν
σημαντικά, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, όπως είναι η άσκηση και η ασιτία. Επιπλέον,
όταν η ισορροπία των μιτοχονδριακών οξειδωτικών
μεταβολικών διεργασιών των καρδιομυοκυττάρων
επηρεαστεί, όπως σε συνθήκες υποξίας, η κύρια
πηγή του ΑΤΡ μετατοπίζεται από την β-οξείδωση των
λιπαρών οξέων στον καταβολισμό της γλυκόζης.
Αυτή η μεταβολική προσαρμογή, κατά τη διάρκεια
της υποξίας, οφείλεται στο γεγονός, ότι η οδός της
γλυκόλυσης μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και υπό
αναερόβιες συνθήκες. Ωστόσο, καθώς η απόδοση
της παραγωγής του ΑΤΡ, μέσω γλυκόλυσης, είναι
σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη του μιτοχονδριακού οξειδωτικού μεταβολισμού, απαιτούνται πιο
αποτελεσματικές πηγές ενέργειας13,20. Τα κετονικά
σώματα αποτελούν ένα ευνοϊκό υπόστρωμα για
την παραγωγή ενέργειας, καθώς η μετατροπή τους
σε ακετυλο-συνένζυμο Α είναι πολύ πιο εύκολη, σε
σύγκριση με τη μετατροπή των ελεύθερων λιπαρών
οξέων και της γλυκόζης13, 20.
Η ΚΑ σχετίζεται με μεταβολές στην κατανάλωση των ενεργειακών υποστρωμάτων21, καθώς
χαρακτηρίζεται από μειωμένη οξειδωτική φωσφορυλίωση, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης
δραστηριότητας των συμπλεγμάτων αλυσίδας
μεταφοράς ηλεκτρονίων και της σύνθεσης ATP22.
Είναι γνωστό, ότι η συγκέντρωση των κετονικών
σωμάτων στο πλάσμα είναι αυξημένη στην ΚΑ και
συσχετίζεται θετικά με την πίεση πλήρωσης23. Πράγματι, σε ασθενείς με ΚΑ βρέθηκε θετική συσχέτιση
μεταξύ της αύξησης των ενεργειακών δαπανών του
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μυοκαρδίου και των επιπέδων του β-υδροξυβουτυρικού οξέος και της ακετόνης, οδηγώντας στο συμπέρασμα, ότι τα κετονικά σώματα θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες σε ασθενείς με
ΚΑ24. Δεδομένα, τόσο από ανθρώπους όσο και από
πειραματικά μοντέλα, επιβεβαιώνουν τη χρήση των
κετονικών σωμάτων ως καρδιακού ενεργειακού
υποστρώματος σε συνθήκες ισχαιμίας. Η συγκέντρωσή τους αυξάνεται, λόγω της κετογένεσης που
επάγεται από την υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος και την αυξημένη λιπόλυση4.
Η σημασία της κατανάλωσης των κετονικών
σωμάτων από το μυοκάρδιο στην ΚΑ έχει αποδειχθεί σε πειραματικό μοντέλο ποντικών Cre-lox
BDH1-KO, των οποίων οι καρδιές δεν είχαν την ικανότητα οξείδωσης του β-υδροξυβουτυρικού (και
όχι ακετοξικού οξέος)25. Οι καρδιές των ποντικιών
BDH1-KO παρουσίασαν αυξημένο στρες νηστείας
και παθολογική καρδιακή αναδιαμόρφωση μετά
από υπερφόρτωση πίεσης/ισχαιμική βλάβη (απολίνωση της αορτής/έμφραγμα του μυοκαρδίου), σε
σύγκριση με τις καρδιές ποντικιών που εκφράζουν
το γονίδιο BDH1 και είναι ικανές να χρησιμοποιήσουν το β-υδροξυβουτυρικό οξύ.
Η κέτωση αποτελεί πολύ συχνό εύρημα στο
ΣΔ τύπου 1. Συνεπώς, οι αυξημένες συγκεντρώσεις κετονικών σωμάτων, στο πλάσμα αυτών των
ατόμων, συνεπάγεται αύξηση της διαθεσιμότητας
στους ιστούς, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς.
Επίσης, στο ΣΔ παρατηρείται αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, ως αποτέλεσμα της αυξημένης λιπόλυσης στο λιπώδη ιστό. Δεδομένου
του ανταγωνισμού μεταξύ αυτών των ενεργειακών
υποστρωμάτων26 δεν είναι απόλυτα σαφές ποιό
κυριαρχεί στον καρδιακό μεταβολισμό παρουσία
ΣΔ. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές ενδείξεις, ότι
η κατανάλωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων
αυξάνεται στη διαβητική καρδιά, σε βάρος της
πρόσληψης γλυκόζης27, και μάλιστα εκτιμάται, ότι
η χρήση ελεύθερων λιπαρών οξέων του μυοκαρδίου αντιστοιχεί σε ποσοστό > 90% των απαιτήσεων
σε ΑΤΡ από το διαβητικό μυοκάρδιο28. Τα ανωτέρω
έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στεάτωσης
και την οξειδωτική καταπόνηση4 του μυοκαρδίου,
που αποτελούν τους κύριους αιτιολογικούς παρά-
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γοντες εμφάνισης διαστολικής δυσλειτουργίας της
καρδιάς και τελικά διαβητικής καρδιομυοπάθειας.
Αντίθετα, έχει προταθεί, ότι η αυξημένη κατανάλωση των κετονικών σωμάτων από την καρδιά,
στα άτομα με ΣΔ, αντιπροσωπεύει έναν προσαρμοστικό μηχανισμό, με στόχο την καλύτερη καρδιακή
λειτουργία.
Μία άλλη μελέτη έδειξε την παρουσία θετικής
συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων του Β νατριουρητικού πεπτιδίου (B-type natriuretic peptide, BNP)
και των επιπέδων των κετονικών σωμάτων στο
μυοκάρδιο. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη
θεωρία, ότι η κατανάλωση από το μυοκάρδιο των
κετονικών σωμάτων αυξάνεται με την επιδείνωση
της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας29. Είναι ενδιαφέρον και εντυπωσιακό το γεγονός ότι η έγχυση
3-υδροξυβουτηρικού οξέος προκαλεί μείωση της
πρόσληψης γλυκόζης και αύξηση της αιματικής
ροής στο μυοκάρδιο30.

4. Κετονικά σώματα και αναστολείς SGLT2
Οι αναστολείς SGLT2 αποτελούν μια νέα κατηγορία αντιδιαβητικών παραγόντων, που εκτός
από τη μείωση των επιπέδων της γλυκόζης πλάσματος έχουν σημαντικές πλειοτρόπες δράσεις.
Συγκεκριμένα, έχουν δείξει καρδιαγγειακό όφελος σε
ασθενείς με ΣΔ2. Η αναστολή του SGLT2 προκαλεί
γλυκοζουρία, η οποία με αυτόν τον τρόπο μειώνει
τα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα, με αποτέλεσμα τη
μείωση του επιπέδου ινσουλίνης και την αύξηση του
επιπέδου γλυκαγόνης στην κατάσταση νηστείας5.
Οι αναστολείς SGLT2 έδειξαν, επίσης, καρδιαγγειακό όφελος σε ασθενείς με ΣΔ2, που αποδίδεται
στην αύξηση της κατανάλωσης λιπιδίων αντί γλυκόζης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα εν λόγω φάρμακα
αυξάνουν την παραγωγή κετονικών σωμάτων στο
ήπαρ, λόγω αύξησης των επιπέδων της γλυκαγόνης
και μείωσης της ινσουλίνης. Ένας άλλος πιθανός
μηχανισμός, ο οποίος σχετίζεται με τα σημαντικά
καρδιαγγειακά και νεφρικά οφέλη, σε ασθενείς με
ΣΔ2, που θεραπεύονται με αναστολείς SGLT2, είναι
το γεγονός, ότι η προκαλούμενη ήπια κέτωση έχει
ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευαισθησίας στην
περιφερική ινσουλίνη, τη μείωση της υπερινσουλιναιμίας καθώς και τη μείωση της έκκρισης της
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ενδογενούς ινσουλίνης. Απαιτείται, όμως, προσοχή, καθόσον οι ασθενείς με ΣΔ2, που λαμβάνουν
αναστολείς SGLT2, έχουν σημαντικά υψηλότερο
κίνδυνο εμφάνισης ευγλυκαιμικής διαβητικής κετοξέωσης, στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθούν χαμηλής περιεκτικότητας δίαιτα σε υδατάνθρακες. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή κετογόνου
δίαιτας αντενδείκνυται σε ασθενείς που λαμβάνουν
τα συγκεκριμένα φάρμακα5.
Όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα μειώνονται (όπως συμβαίνει στη νηστεία ή στη θεραπεία
με αναστολείς SGLT2), τα κύτταρα χρησιμοποιούν
την οξείδωση των λιπιδίων για να παράγουν ενέργεια. Το τελικό προϊόν της διαδικασίας αυτής είναι
το ακετυλο-συνένζυμο Α, το οποίο μπορεί είτε να
εισέλθει στον κύκλο του Krebs και να οξειδωθεί
(οδός η οποία διαταράσσεται στο ΣΔ) είτε να μετατραπεί σε κετονικά σώματα όπως ακετοξικό ή
β-υδροξυβουτυρικό οξύ. Επιπλέον, στο ΣΔ αυξάνεται
η λιπόλυση στα λιποκύτταρα, λόγω της αντίστασης
στην ινσουλίνη. Τα προκύπτοντα ελεύθερα λιπαρά
οξέα μετατρέπονται σε ακετυλο-συνένζυμο Α μέσω
β-οξείδωσης στο ήπαρ και μετά σε κετονικά σώματα, με αποτέλεσμα μια μεταβολική κατάσταση
που μοιάζει με παρατεταμένη νηστεία1,31. Επιπλέον,
η αύξηση της οξείδωσης των λιπιδίων ενδέχεται να
μειώνει τα επίπεδα τοξικών ενδοκυτταρικών μεταβολιτών (όπως ακυλο-CoAs, διακυλγλυκερόλη και
κεραμίδια), οδηγώντας σε βελτίωση της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη και στη λειτουργία
των β-κυττάρων32. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί, επί-
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σης, να οδηγήσουν σε μείωση της ηπατικής και
καρδιακής στεάτωσης34.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι, ότι τα
κετονικά σώματα έχουν, όπως προαναφέρθηκε,
χαρακτηριστεί ως «σούπερ καύσιμα». Ειδικότερα, η
ολική καύση 100 g ακετοξικού ή υδροξυβουτυρικού
συνεπάγεται την παραγωγή 9.400 g και 10.500 g
ATP, αντίστοιχα, ενώ 100 g γλυκόζης μόνο 8.700 g
ATP. Σε πρόσφατη μελέτη σε ποντίκια φαίνεται ότι
ο καρδιακός μυς, σε περιπτώσεις υπερτροφικής
ΚΑ, μετατοπίζει την ενεργειακή του ομοιοστασία
στα κετονικά σώματα, εύρημα το οποίο ανοίγει
νέες ερευνητικές προοπτικές5.
Το β-υδροξυβουρικό οξύ είναι ένα "σούπερ καύσιμο", το οποίο όταν παράγεται σε μικρές ποσότητες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κύτταρα του μυοκαρδίου (και τα νεφρικά κύτταρα), με αποτέλεσμα
τη μείωση της οξείδωσης και της κατανάλωσης
οξυγόνου από το μυοκάρδιο και τη βελτίωση της
λειτουργίας της καρδιάς και των νεφρών33. Επιπλέον, το β-υδροξυβουρικό οξύ συμβάλλει στη βελτίωση κατά 24% της καρδιακής αποδοτικότητας,
στην ευόδωση της μιτοχονδριακής βιογένεσης και
στη σταθεροποίηση του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα ενίσχυση του
αντιαρρυθμικού δυναμικού του μυοκαρδιακού
κυττάρου 34,35. Τα παραπάνω έχουν προταθεί ως
πιθανοί μηχανισμοί για την εξήγηση της καρδιοπροστατευτικής δράσης των αναστολέων
SGLT2, όπως αυτή φάνηκε στις μελέτες EMPAREG OUTCOME και CANVAS 36 . ■

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, τα κετονικά σώματα
δεν αποτελούν απλώς προϊόντα του μεταβολισμού, αλλά κατέχουν βασικό ρόλο στην
παροχή ενέργειας σε ζωτικά όργανα, όπως
ο εγκέφαλος και η καρδιά τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές συνθήκες.
Επιπλέον, πρόσφατα, με βάση τα αποτελέσματα μεγάλων κλινικών μελετών με νεό-

τερους αντιδιαβητικούς παράγοντες, έγινε
κατανοητός ο ρόλος των κετονικών σωμάτων
στην παροχή ενέργειας στο μυοκάρδιο, σε
συνθήκες καρδιακής ανεπάρκειας. Συνεπώς,
ανοίγονται νέες προοπτικές, με τα κετονικά
σώματα να έχουν βασικό ρόλο στη διαχείριση των καρδιακών παθήσεων, ως ενεργειακά
υποστρώματα.
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Εισαγωγή
Το καρδιογενές σοκ αποτελεί μια σύνθετη, κρίσιμη κλινική οντότητα, που χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση της καρδιακής παροχής, με αποτέλεσμα την περιφερική υποάρδευση, που, σε πολλές
περιπτώσεις, οδηγεί σε σύνδρομο δυσλειτουργίας
πολλαπλών οργάνων. Αναγνωρίζεται ως εξαιρετικά
επείγουσα κατάσταση, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής
θνητότητας που την συνοδεύει, η οποία υπερβαίνει
το 40%, παρά την τεράστια πρόοδο στους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγόριθμους1.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (2016) για την
οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, το καρδιογενές σοκ ορίζεται ως η κατάσταση εμμένουσας
υπότασης (συστολική αρτηριακή πίεση <90 mm

Hg) παρά την επαρκή χορήγηση υγρών, με συνοδά
σημεία υποάρδευσης οργάνων και περιφερικών
ιστών. Παράλληλα, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν
επιπλέον προταθεί και κάποια άλλα πρόσθετα στοιχεία στον ορισμό του καρδιογενούς σοκ, όπως
είναι η κλινική ένδειξη μειωμένης αιμάτωσης τελικών
οργάνων, η μεταβολή της νοητικής κατάστασης,
τα ψυχρά άκρα, η ολιγουρία και η υψηλή συγκέντρωση γαλακτικού οξέος.
Πρόσφατα, σε μια προσπάθεια ταξινόμησης
της βαρύτητας του καρδιογενούς σοκ, με στόχο
την καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας
και την καθιέρωση αποτελεσματικών θεραπευτικών
αλγορίθμων, η Εταιρεία Καρδιαγγειακών Αγγειογραφιών και Παρεμβάσεων (SCAI) πρότεινε μια απλή,
εύχρηστη ταξινόμηση του καρδιογενούς σοκ, σε
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πέντε διακριτά στάδια (Α έως Ε), ανάλογα με την
κλινική τους εικόνα, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία μεταξύ των κλινικών ιατρών2.
Η θεαματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης,
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει οδηγήσει σε σημαντική δημογραφική γήρανση του πληθυσμού των
οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών, ενώ η στεφανιαία
νόσος εξακολουθεί να αποτελεί την πρωταρχική αιτία
θανάτου στο γενικό πληθυσμό. Το οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου ανήκει στις κυριότερες αιτίες του
καρδιογενούς σοκ, αυξάνοντας τη θνησιμότητα
εντός νοσοκομείου και εκτοξεύοντας το κόστος
υγειονομικής περίθαλψης. Άλλες πιθανές αιτίες,
της επείγουσας αυτής κατάστασης, αποτελούν η
οξεία, μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια,
οι βαλβιδικές και περικαρδιακές παθήσεις, οι αρρυθμίες και η καρδιοτοξικότητα2.
Το καρδιογενές σοκ αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος, στα πλαίσια ανάπτυξης διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής, βασιζόμενα
σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες. Ωστόσο, όλα τα
διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν μη επαρκή κατανόηση του καρδιογενούς σοκ ως κλινική οντότητα, ενώ η έγκαιρη αναγνώριση και ο καταλληλότερος θεραπευτικός αλγόριθμος παραμένουν
υπό συζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούνται
διαφορές μεταξύ των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας και του Αμερικάνικου
Κολεγίου Καρδιολογίας, σχετικά με τη διαχείριση
του καρδιογενούς σοκ3,4. Παρόλα αυτά, και οι δύο
κατευθυντήριες οδηγίες συμφωνούν ως προς την
εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας, όταν η φαρμακολογική θεραπεία αποτύχει,
παρά την έλλειψη ισχυρών κλινικών στοιχείων για
τη βελτίωση της επιβίωσης.
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αφορά
στη χρήση μηχανικών συστημάτων στην υποστήριξη της συστηματικής κυκλοφορίας, στα πλαίσια
της θεραπείας του καρδιογενούς σοκ. Παράλληλα,
συνοψίζει τα δημοσιευμένα περιστατικά ασθενών,
με αιμοδυναμική αστάθεια, που υποβλήθηκαν σε
διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση υψηλού κινδύνου ή σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, με την
υποστήριξη της συσκευής iVAC2L.

Μηχανικές συσκευές υποστήριξης
της συστηματικής κυκλοφορίας
Οι συσκευές υποστήριξης της συστηματικής
κυκλοφορίας, που εισάγονται διαδερμικά, έχουν
σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τη λειτουργική
ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας, καθώς ελαττώνουν τις πιέσεις και τους όγκους πλήρωσης, το
συνολικό απαιτούμενο έργο της αριστερής κοιλίας
και αυξάνουν την αιμάτωση των τελικών οργάνων
και τη ροή της αιματικής κυκλοφορίας των στεφανιαίων, σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς5.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων
μηχανικών συσκευών υποβοήθησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η πλειονότητα αυτών των
συσκευών μπορεί να εισαχθεί διαδερμικά μέσω της
μηριαίας ή της μασχαλιαίας αρτηρίας και να προωθήσει αίμα από την αριστερή κοιλία στην ανιούσα
αορτή, μειώνοντας το προφορτίο της αριστερής
κοιλίας, επιτυγχάνοντας έτσι την υποστήριξή της.
Οι συσκευές που μπορούν να διαχειριστούν τη ροή
μεγαλύτερης ποσότητας αίματος, όπως το iVAC3L
(μη εμπορικά διαθέσιμο) και το Impella 5.0L, εισάγονται με χειρουργική προετοιμασία του σημείου
αγγειακής προσπέλασης. Ενώ μόνο το Impella
RP και η εξωσωματική κυκλοφορία (ECMO-Extra
Corporal Membrane Oxygenation) μπορούν να
υποστηρίξουν τη λειτουργία της δεξιάς κοιλίας,
υπάρχουν αναφορές, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν και οι λοιπές συσκευές για την αποφόρτιση της
δεξιάς κοιλίας6.

ECMO
Η εξωσωματική οξυγόνωση και υποστήριξη
κυκλοφορίας (ECMO) πραγματοποιείται με μια
συσκευή, που αποτελείται από τον οξυγονωτή
μεμβράνης, τους σωλήνες εισροής και εκροής, τη
φυγοκεντρική αντλία και την κονσόλα ελέγχου. Το
κλειστό κύκλωμα ECMO εισάγεται διαδερμικά, μέσω
της μηριαίας φλέβας ή από μια άλλη κεντρική φλέβα, δέχεται το αποοξυγονωμένο αίμα από το δεξιό
κόλπο και το επιστρέφει οξυγονωμένο, μέσω δεύτερου σωλήνα, στο αρτηριακό ή φλεβικό σύστημα.
Πιο συγκεκριμένα, το φλεβικό-αρτηριακό σύστημα
εξωσωματικής οξυγόνωσης της κυκλοφορίας (VAECMO) εγχύει εκ νέου το πλήρως οξυγονωμένο αίμα
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Πίνακας 1: Τεχνικά και κλινικά δεδομένα συσκευών μηχανικής υποστήριξης του κυκλοφορικού
iVAC® 2.0L

Impella ® 2.5L

Impella ® 5.0L

Impella ® 5.5L

Μέγεθος
καθετήρα (F)

11

9

9

9

Μέγεθος
κάνουλας (F)

17

12

21

19

Μέγιστη
ροή(L/min)

2.0

2.5

5.0

6.0

Παλμική ροήΣυγχρονισμένη
με καρδιακό ρυθμό

Συνεχής ροή

Συνεχής ροή

Συνεχής ροή

Προώθηση
αίματος από

Αριστερή κοιλία

Αριστερή κοιλία

Αριστερή κοιλία

Αριστερή κοιλία

Προώθηση
αίματος σε

Αορτή

Ανιούσα αορτή

Ανιούσα αορτή

Ανιούσα αορτή

Μηριαία αρτηρία

Μηριαία αρτηρία

Μηριαία/Μασχαλιαία
αρτηρία

Μασχαλιαία
αρτηρία

Εμφύτευση

Διαδερμική

Διαδερμική

Χειρουργική

Διαδερμική

Υποστήριξη
ΑΡ κοιλίας

+

+

+

+

Μηχανισμός
προώθησης αίματος

Αγγείο πρόσβασης

Ενδείξεις

Διάρκεια
εφαρμογής

• Υψηλού κινδύνου PCI
• Προχωρημένη
• Οξύ Έμφραγμα
καρδιακή ανεπάρκεια
του Μυοκαρδίου
• Καρδιογενές σοκ
• Καρδιογενές σοκ
• Υψηλού
• Ανεπάρκεια αριστερής
κοιλίας με κλάσμα
κινδύνου PCI
εξώθησης<30%, and/or CI
<2.5L/ min/m2
Μέχρι 24 ώρες

Μέχρι 4 ημέρες

στην κατιούσα αορτή μέσω της κοινής μηριαίας
αρτηρίας. Η παρασκευή της μηριαίας αρτηρίας
για την είσοδο του σωλήνα εισροής, είναι απαιτητική και χρειάζεται προσεκτικούς και ακριβείς χειρισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί η ισχαιμία
των κάτω άκρων7. Ένας άλλος παράγοντας, που
πρέπει να ληφθεί υπόψιν, είναι το γεγονός, ότι η
αιματική ροή της ανιούσας αορτής από την καρδιά ανταγωνίζεται την αιματική ροή που προωθεί
η κάνουλα της ECMO στη μηριαία αρτηρία. Όταν

• Καρδιογενές σοκ
• Μετά
από καρδιοτομή
καρδιογενές σοκ

Μέχρι 14 ημέρες

• Καρδιογενές σοκ
• Μετά
από καρδιοτομή
καρδιογενές σοκ

Μέχρι 14 ημέρες

αυτό συμβαίνει χαμηλά, στο ύψος της θωρακικής
αορτής, το οξυγονωμένο αίμα, που προέρχεται από
την εξωσωματική κυκλοφορία, δεν είναι ικανό να
συμβάλει στην αιμάτωση των στεφανιαίων και των
ενδοκράνιων αρτηριών.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε
σημαντική αύξηση στη χρήση της ECMO. Αυτό
φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της δυνατότητας
σύνδεσης της εξωσωματικής κυκλοφορίας στον
ασθενή, ενώ αυτός βρίσκεται επί κλίνης, καθώς
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συστήματος
Impella ® CP

V-A ECMO

9
14

14-19 αρτηριακή
17-21 φλεβική

4.3

7.0

Συνεχής ροή

Συνεχής ροή

Αριστερή κοιλία

Δεξιός κόλπος

Ανιούσα αορτή

Αορτή

Μηριαία αρτηρία

Μηριαία
αρτηρία/φλέβα

Διαδερμική

Διαδερμική

+

-

• Προχωρημένη
καρδιακή ανεπάρκειa
• Καρδιογενές σοκ
• Υψηλού κινδύνου PCI

Μέχρι 4 ημέρες

και της δυνατότητας ταυτόχρονης μεταφοράς του
υποστηριζόμενου ασθενούς σε προηγμένη μονάδα
ιατρικής περίθαλψης.
Η καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, μετά από
καρδιοχειρουργική επέμβαση, η οποία αναφέρεται
επίσης και ως καρδιογενές σοκ μετά από στερνοτομή, παραμένει η πιο σημαντική ένδειξη χρήσης της
ECMO8. Ενώ η αύξηση της επιβίωσης, στο πλαίσιο
της εφαρμογής της ECMO, παραμένει αμφιλεγόμενη, στο καρδιογενές σοκ από οξύ έμφραγμα του

μυοκαρδίου έχει αποδειχθεί όφελος στη χρήση της
ως γέφυρα για περαιτέρω θεραπευτικές δράσεις,
όπως η μεταμόσχευση καρδιάς ή/και πνευμόνων9,
10
. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερες περιπτώσεις αποτελούν
οι ασθενείς υπό ECMO λόγω καρδιογενούς καταπληξίας (π.χ. έπειτα από οξύ πνευμονικό οίδημα), για
τους οποίους απαραίτητη είναι η άμεση αποσυμφόρηση. Για το σκοπό αυτό και για την ταυτόχρονη
αποτελεσματική διατήρηση της καρδιακής παροχής,
ο συνδυασμός ECMO και iVAC2L μπορεί να είναι
εξαιρετικά ωφέλιμος11,12.

Impella
Οι συσκευές Impella αποτελούν συσκευές
μηχανικής υποβοήθησης του κυκλοφορικού συστήματος, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν έως
6L καρδιακής παροχής και να μειώσουν αποτελεσματικά το προφορτίο της αριστερής κοιλίας. Η
συσκευή Impella εισάγεται σε περιφερική αρτηρία,
όπως τη μηριαία ή τη μασχαλιαία, και προωθείται
κατά μήκος του αρτηριακού συστήματος και μέσω
της αορτικής βαλβίδας στην αριστερή κοιλία. Η
συσκευή αναρροφά αίμα από την αριστερή κοιλία
και το προωθεί, μέσω μιας περιστροφικής αντλίας,
στην ανιούσα αορτή. Το σύστημα Impella καταλήγει σε ένα εύκαμπτο κυκλοτερές (pigtail) άκρο που
καθιστά ευκολότερη την εμφύτευση στο εσωτερικό
της αριστερής κοιλίας επιτρέποντας τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής, ώστε το άκρο που ωθεί το
αναρροφούμμενο αίμα από την αριστερή κοιλία να
είναι πάνω από το επίπεδο της αορτικής βαλβίδας,
εντός του αορτικού τόξου.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι συσκευών Impella
με διαφορετικά μεγέθη, μέγιστες παροχές άντλησης
και ενδείξεις χρήσης (Πίνακας 1). Μέχρι στιγμής,
η Impella, έχει καταδείξει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
τελικού σταδίου ή σε σοβαρές περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας, προσφέροντας τον απαραίτητο χρόνο
στους ασθενείς μέχρι τη μεταμόσχευση καρδιάς13,
ενώ φαίνεται να έχει σημαντικό κλινικό όφελος κατά
τη διάρκεια της επέμβασης στη σταθεροποίηση
ασθενών με κριτική στένωση αορτικής βαλβίδας,
που υποβάλλονται σε αντικατάσταση αυτής14.
Επιπλέον, μελέτες απέδειξαν τη σημαντική υπο-
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Πίνακας 2: Νεότερα δεδομένα για τη συσκευή iVAC2L
Συγγραφέας,
χρονολογία

Αριθμός
ασθενών

Ηλικία
(χρόνια)

Συσκευή

Σημείο
πρόσβασης

Ενδείξεις

Πριν-IVAC
ΜΑΠ (mmHg)

ΜΠΕΠΤ (mmHg)

Tschope, 2020

1

49

iVAC2L & VA
ECMO

Μηριαία
αρτηρία

Καρδιογενές σοκ

-

-

Tzikas, 2020

1

46

iVAC2L

Μηριαία
αρτηρία

Καρδιογενές σοκ

38

22

Samol, 2019

17

72 ± 9

iVAC2L

Μηριαία
αρτηρία

Υψηλού κινδύνου
PCI

81 ± 17

-

Bastos, 2018

1

70

iVAC2L

Μηριαία
αρτηρία

Υψηλού κινδύνου
PCI

-

-

Den Uil, 2017

14

72 ± 8

iVAC2L

Μηριαία
αρτηρία

Υψηλού κινδύνου
PCI

66.5 ± 8.7

13.1 ± 6.4

Arrigoni, 2011

1
1

76
73

iVAC3L

Πνευμονική
αρτηρία

Υποστήριξη ΔΕ κοιλίας
σε καρδιογενές σοκ
& IABP

45
-

-

Anastasiadis, 2011

1

33

iVAC3L & VA
ECMO

Μασχαλιαία
αρτηρία

Υποστήριξη ΑΡ κοιλίας
σε εφαρμογή ECMO

-

-

Amico, 2008

1

76

iVAC3L

Αορτή

Υποστήριξη ΑΡ κοιλίας
σε αγγειοπλαστική

74

-

Marianni, 2007

14

69 ± 7

iVAC3L

Αορτή

Υποστήριξη ΑΡ κοιλίας
σε αγγειοπλαστική

-

-

στήριξη του κυκλοφορικού συστήματος και την
αντιισχαιμική προστασία του μυοκαρδίου, που
μπορεί να παράσχει η συσκευή Impella σε περιπτώσεις αγγειοπλαστικής (PCI) υψηλού κινδύνου,
καθώς η πρώιμη εμφύτευση της Impella, πριν από
την έναρξη της PCI, σχετίζεται με καλύτερα ποσοστά επιβίωσης και υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς
επαναγγείωσης15. Πρόσφατες κλινικές μελέτες κατέδειξαν όφελος, από τη χρήση της Impella σε ασθενείς με καρδιογενές σοκ ή καρδιακή ανακοπή από
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ)16. Παρόλα
αυτά, σε πρόσφατα δημοσιευμένη μετα-ανάλυση,
το ανωτέρω όφελος τίθεται υπό αμφισβήτηση17,
ενώ, επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις 30
ημέρες θνησιμότητας μεταξύ Impella και ECMO,
σε ασθενείς με καρδιογενές σοκ μετά από ΟΕΜ18.
Κατά συνέπεια, οι καλά οργανωμένες, πολυκεντρικές
μελέτες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα προσφέρουν
στο μέλλον επαρκή δεδομένα και ασφαλή κλινικά
συμπεράσματα19.

iVAC2L
Το PulseCath iVAC2L είναι ένα σύστημα μηχανικής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας, το οποίο
προωθεί αίμα από την αριστερή κοιλία απευθείας
στην ανιούσα αορτή. Η συσκευή αποτελείται από
καθετήρα ροής σε συνδυασμό με μια εξωσωματική διπλή θήκη και μπορεί να προσφέρει αιματική
ροή έως 2,5 L/min. Ο παλμικός μηχανισμός, με τον
οποίο προωθεί το αίμα, βρίσκεται σε συγχρονισμό
με τον καρδιακό κύκλο και αναρροφά αίμα από
την αριστερή κοιλία ταυτόχρονα με την κοιλιακή
συστολή, προωθώντας το στην ανιούσα αορτή.
Για τη σωστή τοποθέτηση υπάρχουν διάφορες
μέθοδοι, όπως η τοποθέτηση καθετήρα pigtail στην
ανιούσα αορτή για την ακτινοσκοπική καθοδήγηση,
προκειμένου να τοποθετηθεί το άκρο του καθετήρα,
δίπλα στην έκφυση των στεφανιαίων αρτηριών.
Η κύρια ένδειξη χρήσης του είναι το καρδιογενές
σοκ στα πλαίσια ΟΕΜ. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί
σε ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβά-
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Πριν-IVAC

Μετά-IVAC

Επιπλοκές σχετικά
με το σημείο αγγειακής
προσπέλασης**

Επιβίωση

ΚΔ (L/min/m )

ΜΑΠ (mmHg)

ΜΠΕΠΤ (mmHg)

ΚΔ (L/min/m )

-

-

-

-

1.2

60

32

2.5

Όχι

0/1

-

81 ± 17

-

-

1

17/17

1.27 (καρδιακή
παροχή)

-

-

1.29 (καρδιακή
παροχή)

Όχι

1/1Όχι

2.2 ± 0.7

84.9 ± 9

11.2 ± 4.8

2.8 ± 0.8

Όχι

13/13 ***

2

2.88 (καρδιακή
παροχή)

75
-

-

-

-

-

-

83

-

-

-

-

-

2

3.3 (καρδιακή
παροχή)+

(mmHg)

1/1

Όχι
-

0/1
1/1

-

Όχι

1/1

-

Όχι

1/1

-

-

σεις, σε μικτό (σηπτικό και καρδιογενές) σοκ, καθώς
και στην πρόληψη της αιμοδυναμικής αστάθειας
κατά τη διάρκεια PCI υψηλού κινδύνου20. Η συσκευή
έχει σχεδιαστεί για την προσωρινή υποστήριξη της
αριστερής κοιλίας μετά από διαδερμική εισαγωγή
του καθετήρα από τη μηριαία αρτηρία, ενώ έχει
επίσης περιγραφεί υποστήριξη της δεξιάς κοιλίας
με iVAC2L, εισάγοντας καθετήρα στην πνευμονική αρτηρία κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών
επεμβάσεων6.
Έπειτα από συστηματική ανασκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας, εντοπίστηκαν αρκετές μελέτες6, 11, 12, 20-23 και περιπτώσεις ασθενών
στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν συσκευές iVAC.
Τα διάφορα χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών
αναφέρονται στον Πίνακα 2.

Συζήτηση
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η
ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη επέτρεψε στις συσκευ-

Όχι

14/14

Συντομογραφίες:
ΜΑΠ: Μέση αρτηριακή
πίεση;ΜΠΕΠΤ: Μέση πίεση
ενσφήνωσης πνευμονικών
τριχοειδών;ΚΔ: Καρδιακός
δείκτης; IABP: intraaortic balloon pump;ΑΡ:
αριστερή;ΔΕ: Δεξιά
* οποιαδήποτε ανεπιθύμητη
ενέργεια (οξεία νεφρική
βλάβη, εγκεφαλικό
επεισόδιο και παροδικό
ισχαιμικό επεισόδιο)
** αγγειακή αιμορραγία,
λοίμωξη του σημείου
προσπέλασης ή οίδημα
*** Ένας ασθενής
αποκλείστηκε από
περαιτέρω ανάλση

ές μηχανικής υποστήριξης της αριστερής κοιλίας
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη θεραπεία
του καρδιογενούς σοκ και στην υποστήριξη της
αιμοδυναμικής κατάστασης κατά τη διάρκεια PCI
υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, φαίνεται ότι αποτρέπουν
την καρδιαγγειακή κατάρρευση και παρέχουν τον
απαραίτητο χρόνο στον ασθενή να ξεπεράσει μια
δυνητικά αναστρέψιμη κατάσταση. Η ταυτόχρονη
χρήση συσκευών υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας με VA-ECMO έχει επίσης προταθεί, καθώς είναι
πιθανό να επέρχεται σημαντικό κλινικό όφελος από
την παράλληλη χρήση δύο βοηθητικών συσκευών12. Οι εφαρμογές EC-iVAC (ταυτόχρονη χρήση
ECMO και iVAC) και ECMELLA (ECMO και Impella)
μπορούν να θεωρηθούν ως επιλογή σε ασθενείς
με καρδιογενές σοκ, που χρειάζονται επειγόντως
άμεση υποστήριξη. Επιπλέον, μια πρόσφατα δημοσιευμένη διεθνής πολυκεντρική μελέτη κοόρτης
αξιολόγησε τα κλινικά αποτελέσματα από ασθενείς
με καρδιογενές σοκ, στους οποίους εφαρμόστηκε
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VA-ECMO, με ή χωρίς αποσυμφόρηση της αριστερής κοιλίας, σε συνδυασμό με Impella, και φάνηκε
ότι η συνδυαστική μηχανική υποστήριξη σχετίζεται
με χαμηλότερη συνολική θνητότητα24.
Σε κάθε περίπτωση, είναι κοινώς αποδεκτό, ότι
ένας ασθενής σε καρδιογενή καταπληξία απαιτεί
έγκαιρη αναγνώριση και αιμοδυναμική σταθεροποίηση. Η προσεκτική διαρκής παρακολούθηση
είναι ζωτικής σημασίας, ενώ η επαρκής φαρμακολογική υποστήριξη με αγγειοσυσπαστικούς και
ινότροπους παράγοντες θεωρούνται ως πρώτης
γραμμής θεραπευτικές επιλογές. Επιπλέον, η μηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού συνιστάται
για τη διατήρηση της ροής της συστηματικής κυκλοφορίας και τη σταθεροποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης, μέχρι να πραγματοποιηθούν
περαιτέρω θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, η
κατάλληλη χρονική στιγμή εφαρμογής της μηχανικής υποστήριξης του κυκλοφορικού συστήματος,
σε ασθενείς με καρδιογενές σοκ, παραμένει αμφιλεγόμενη. Τα διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά
κάθε συσκευής ενδέχεται να αποτελούν κριτήριο
στην επιλογή. Τις περισσότερες φορές το μέγεθος του καθετήρα και η διάμετρος της μηριαίας
ή μασχαλιαίας αρτηρίας οδηγούν στην επιλογή
του σημείου εισαγωγής, καθώς και του τύπου της
συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, η μέγιστη ροή αίματος
κάθε συσκευής σχετίζεται κυρίως με την ανάγκη
χρήσης μεγαλύτερης διαμέτρου καθετή, καθώς
οι μεγαλύτερες συσκευές απαιτούν και μεγαλύτερης διαμέτρου θηκάρι για την εμφύτευση. Παρά
ταύτα, το Impella CP είναι η μόνη συσκευή με μέγιστη ροή αίματος μεγαλύτερη από 4,0 L/min, με
μέγεθος καθετήρα 14 French, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί έως και 4 συνεχόμενες ημέρες σε
ασθενείς με καρδιογενές σοκ ή για την πρόληψη
της αιμοδυναμικής αστάθειας, κατά τη διάρκεια PCI
υψηλού κινδύνου. Το μειονέκτημα των συσκευών
Impella συνεχόμενης ροής, συγκριτικά με τις iVAC,

είναι ότι οι πρώτες έχουν συσχετιστεί με αυξημένο
κίνδυνο αιμόλυσης (10% των ασθενών, κατά τη
διάρκεια των πρώτων 24 ωρών), λόγω της υψηλής ταχύτητας περιστροφής της αντλίας συνεχούς
ροής, ενώ παράλληλα η αιμόλυση έχει συνδεθεί
με χειρότερη πρόγνωση σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο25. Η μελέτη των Tschope et al.
ανέφερε μια περίπτωση σημαντικής αιμόλυσης
μετά την ταυτόχρονη χρήση συσκευών VA-ECMO
και Impella, ενώ η αντικατάσταση του Impella με
iVAC υποστήριξε αποτελεσματικά την αιμοδυναμική
κατάσταση του ασθενούς και είχε ως αποτέλεσμα
μια πιο ήπια αιμολυτική αντίδραση12.
Η σωστή τοποθέτηση της συσκευής είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή προώθηση του αίματος
από την αριστερή κοιλία διαμέσου της αορτικής
βαλβίδας στην ανιούσα αορτή. Η θέση της συσκευής πρέπει να επιβεβαιώνεται με τη χρήση της
υπερηχοκαρδιογραφίας ή με αορτογραφία.
Τα βασικά μειονεκτήματα των μηχανικών συσκευών υποβοήθησης είναι αυτά που σχετίζονται
με τη διαδερμική τοποθέτησή τους, όπως η επιλογή
της αγγειακής προσπέλασης καθώς και οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την
αφαίρεσή τους. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος
της συσκευής, τη διάμετρο του αγγείου καθώς και
από το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Επιπλέον,
η απομάκρυνση του σωλήνα εισροής (κάνουλα)
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και θα πρέπει να γίνεται
από εκπαιδευμένο ιατρό, καθώς μπορεί να είναι μια
περίπλοκη διαδικασία. Οι πιο συνήθεις επιπλοκές
κατά την αφαίρεση της συσκευής είναι η αιμορραγία
και ο τραυματισμός της αρτηρίας, η οποία απαιτεί
περαιτέρω χειρουργική αποκατάσταση.
Στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία υπάρχει έλλειψη δεδομένων σχετικά με τη σύγκριση των διαφορετικών συσκευών μηχανικής υποστήριξης της
αριστερής κοιλίας σε διάφορα κλινικά σενάρια,
αναδεικνύοντας την επεμβατική αυτή πρακτική σε
πεδίο μελλοντικής έρευνας. ■
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◗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Συνηθισμένα λάθη και παραλείψεις
στη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής
✒ Γεώργιος Κ. Ανδρικόπουλος
Διευθυντής Α´ Καρδιολογικής Κλινικής & Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης,
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Ε

ίναι γεγονός, ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν
αποτελούν μονόδρομο για την ορθή αντιμετώπιση των ασθενών μας. Τουλάχιστον όχι για
την αντιμετώπιση όλων των ασθενών μας. Όμως η
συστηματική αποφυγή της εναρμόνισης της πρακτικής μας με τις κατευθυντήριες οδηγίες, για την
πλειονότητα των ασθενών μας, αποτελεί ατόπημα
για τον κλινικό ιατρό που ασκεί την ιατρική σήμερα.
Η κολπική μαρμαρυγή, αν και αποτελεί τη συχνότερη αρρυθμία και μια από τις κυριότερες αιτίες
νοσηρότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο, αποτελεί
συχνά νόσημα που αντιμετωπίζεται έξω από το πλαίσιο της αποδεικτικής ιατρικής. Σκοπός του άρθρου
αυτού είναι να αναδειχθούν οι καταστάσεις και οι
πρακτικές μας, που απέχουν της βασισμένης σε
αποδείξεις ιατρικής και αφορούν στην αντιμετώπιση
της κολπικής μαρμαρυγής, προκειμένου να αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό και αναθεώρηση
πιθανώς αναποτελεσματικών κλινικών πρακτικών.

Α. Αντιθρομβωτική αγωγή
1. Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς που δεν
θέλουμε να χορηγήσουμε αντιπηκτική αγωγή.
Σε παλαιότερες οδηγίες προκρινόταν, επί τη
απουσία αποδείξεων, η χρήση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς που δεν μπορούσαν
να λάβουν αντιπηκτική αγωγή, λόγω αιμορραγικού
κινδύνου. Σήμερα, δόκιμη θεωρείται η χορήγηση ενός
από τα τέσσερα NOACs (dabigatran, rivaroxaban,
apixaban, edoxaban), των κουμαρινικών αντιπηκτικών, τριφλουζάλης με κουμαρινικά αντιπηκτικά

και χαμηλό στόχο INR (NASPE-AF), καθώς και η
σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου (IIb
στις τελευταίες οδηγίες της ESC).
2. Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς που δεν
είμαστε απόλυτα σίγουροι για τη διάγνωση της
κολπικής μαρμαρυγής.
Δυστυχώς συμβαίνει συχνά. Αλλά με αυτό τον
τρόπο προσθέτουμε ένα λάθος σε μια αβεβαιότητα.
Κι αν δικαιούμαστε ως ιατροί να έχουμε αβεβαιότητες, δεν δικαιούμαστε να κάνουμε τέτοια λάθη.
3. Μικρή δόση αντιπηκτικού σε μεγάλους ασθενείς.
Το θέμα έχει εξαντληθεί σε πλείστα όσα συνέδρια. Άλλα λέμε στα συνέδρια και άλλα κάνουμε
στην κλινική πράξη. Οι μελέτες όμως συνεχίζουν
να δείχνουν πολύ αυξημένα ποσοστά ΑΕΕ στους
ασθενείς που υποθεραπεύονται. Τελευταίο παράδειγμα η μελέτη RENo (Paciaroni M., et al. Stroke
2019), όπου 713 ασθενείς που ελάμβαναν NOACs
κι έπαθαν ΑΕΕ συγκρίθηκαν με 700 ασθενείς υπό
NOACs που ΔΕΝ έπαθαν ΑΕΕ. Στη μελέτη αυτή η
υποδοσολόγηση των NOACs συνοδεύτηκε από 3,2
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ΑΕΕ.
4. Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με μεγάλο φορτίο ή μόνιμη κολπική μαρμαρυγή επί τη απουσία
αυξημένου θρομβοεμβολικού κινδύνου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις απλά αντικαθιστούμε τον κίνδυνο του ασθενούς με έναν άλλο.
Ανταλλάσσουμε τη μικρή πιθανότητα θνησιμότητας
από ισχαιμικό ΑΕΕ με τη μικρή πιθανότητα θνησιμότητας από μείζονα αιμορραγία. Μόνο που στη δεύτερη περίπτωση ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική
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Με αφορμή τη
συρροή περιστατικών σε πολλά
νοσοκομεία μας και
το χαμηλό ποσοστό
εμβολιασμού του
ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού στη
χώρα μας αναδημοσιεύουμε αυτή την
εικόνα ελπίζοντας ότι
η πολιτεία θα προασπίσει το δικαίωμα
των ασθενών να μην
νοσηλεύονται από
ανεμβολίαστους
υγειονομικούς.
αγωγή και η πολιτεία με τον ασθενή αναλαμβάνουν
ένα περιττό οικονομικό κόστος. Δεν έχει νόημα να
λέμε στους ασθενείς, ότι «για να είμαστε σίγουροι»
θα πάρετε αντιπηκτικό. Ούτως ή άλλως δεν είμαστε σίγουροι. Τα αντιπηκτικά μειώνουν κατά 65%
το θρομβοεμβολικό κίνδυνο. Δεν τον εξαφανίζουν.
Έχει, όμως, νόημα να εξηγούμε στον ασθενή, για
ποιο λόγο δεν χορηγούμε αντιπηκτική αγωγή και να
χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για την παθοφυσιολογία της θρόμβωσης, προκειμένου να βελτιώσει ο ασθενής τους παράγοντες που αυξάνουν
το θρομβοεμβολικό κίνδυνο, ώστε να μην βρεθεί
στο μέλλον σε αυξημένο κίνδυνο. Για το λόγο αυτό,
στις τελευταίες οδηγίες, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική
Εταιρεία προτρέπει τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή,
που δεν λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, προκειμένου να τεθούν σε αντιπηκτική αγωγή, αν αυξηθεί
ο θρομβοεμβολικός τους κίνδυνος (π.χ. εμφάνιση
υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη).
Β. Αντιαρρυθμική αγωγή
1. Μόνιμη, δια βίου αντιαρρυθμική αγωγή με το
πρώτο επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής.

Ας δείξουμε ψυχραιμία. Σε πολλές περιπτώσεις η
κολπική μαρμαρυγή αργεί να επανεμφανιστεί. Μας
δίνει χρόνο να βελτιώσουμε τους τρεις πιο σημαντικούς τροποιήσιμους παράγοντες που ευθύνονται
για την εμφάνιση και την εξέλιξή της, αφού, ούτως ή
άλλως, δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το γενετικό
μας υπόστρωμα. Μετά το πρώτο επεισόδιο, λοιπόν,
ας καταπολεμήσουμε υπέρταση, παχυσαρκία και
κατάχρηση αλκοόλ. Η μόνιμη αντιαρρυθμική αγωγή, που συνοδεύεται από ετήσιο κίνδυνο εμφάνισης
προαρρυθμίας περίπου 1%, μπορεί να περιμένει.
2. Αμιωδαρόνη για ανάταξη παροξυσμικής κολπικής
μαρμαρυγής, επί τη απουσία οργανικής καρδιοπάθειας ή αυξημένου αρρυθμικού κινδύνου.
Αγαπημένη μέθοδος αποκατάστασης του φλεβοκομβικού ρυθμού, για περισσότερο από μια γενιά
καρδιολόγων, έχει εγκαταλειφθεί από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας από το 2016. Είναι μέθοδος χρονοβόρος, με
δυνητικούς κινδύνους και αυξημένο κόστος, αφού οι
ασθενείς συνήθως ανατάσσονται μετά το 2ο 24ωρο.
3. Αμιωδαρόνη και διγοξίνη νωρίς στη φυσική πορεία της νόσου.
Σε ασθενείς χωρίς οργανική καρδιοπάθεια και
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δη χωρίς δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας έχει
αποδειχθεί ότι και οι δύο αυτές θεραπείες αυξάνουν την
καρδιαγγειακή και συνολική θνησιμότητα. Μολονότι
παραμένουν αναντικατάστατες σε ασθενείς με σαφή
ένδειξη (π.χ. συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια και
κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση),
τα δεδομένα της μακροχρόνιας παρακολούθησης
από τη μελέτη AFFIRM, όπου φάνηκε η σημαντική εξωκαρδιακή θνησιμότητα της αμιωδαρόνης,
αλλά και τα δεδομένα από τις μελέτες ROCKET-AF
και ARISTOTLE, όπου είδαμε σημαντική αύξηση της
θνησιμότητας στους ασθενείς που λάμβαναν διγοξίνη, πρέπει να μας κάνουν επιφυλακτικούς στην
ευρύτερη και μακροχρόνια χορήγηση των θεραπειών
αυτών σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.
4. Κατάχρηση β-αποκλειστών σε ηλικιωμένους
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.
Είναι γνωστό, ότι οι β-αποκλειστές επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της καρδιακής συχνότητας κατά την έλευση των παροξυσμών της κολπικής μαρμαρυγής, αλλά η χορήγησή τους δεν
προλαμβάνει την κολπική μαρμαρυγή. Επιπλέον, η
χορήγηση β-αποκλειστών μπορεί να μειώσει την
καρδιακή συχνότητα σε ασθενείς με βραδυκαρδία επί συνδρόμου νοσούντος φλεβοκόμβου ή να
προκαλέσει σοβαρή βραδυκαρδία σε ασθενείς με
παθολογική κολποκοιλιακή αγωγή. Οι παραπάνω
κίνδυνοι επιδεινώνονται έτι περαιτέρω σε ασθενείς
που βρίσκονται σε αντιαρρυθμική αγωγή. Τέλος,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, ότι πολλές φορές η
χορήγηση β-αποκλειστών στους ασθενείς αυτούς
οδηγεί σε ανάγκη εμφύτευσης βηματοδότη.
Γ. Επεμβατική θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής
1. Εύκολη απόφαση για εμφύτευση βηματοδότη κι
επέμβαση κατάλυσης κολποκοιλιακού κόμβου σε
ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, αυξημένη μέση καρδιακή συχνότητα και συγχρόνως
παύσεις στο holter ρυθμού.
Είναι γεγονός, ότι η αντιμετώπιση των ασθενών
αυτών είναι δυσχερής με φαρμακευτικά μέσα. Αλλά
αυτό δεν αποτελεί επιτακτική ένδειξη για τη συνδυα-
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σμένη αυτή θεραπεία, που έχει αρκετούς κινδύνους
και οδηγεί σε εξάρτηση από την καλή λειτουργία του
βηματοδοτικού συστήματος. Αν και δεν υπάρχουν
σαφώς καθορισμένα όρια στη βιβλιογραφία, είναι
ανάγκη να τονιστεί, ότι το σημείο που πρέπει να μας
κάνει να οδηγηθούμε στη σκέψη για την τακτική
“ablate and pace” δεν είναι οι μεγάλες παύσεις στο
holter ρυθμού, αλλά η αιμοδυναμική επιβάρυνση
από τη βραδυκαρδία ή την ταχυκαρδία, που συνοδεύεται πάντα από συμπτώματα (ζάλη, απώλεια των
αισθήσεων, δύσπνοια ή επιδείνωση στηθάγχης) ή
από αντικειμενικά ευρήματα (διάταση κοιλοτήτων,
επιδείνωση συστολικής λειτουργίας της αριστερής
κοιλίας ή αύξηση των πνευμονικών πιέσεων).
2. Παραπομπή για κατάλυση (ablation) της κολπικής μαρμαρυγής, όταν έχουν αποτύχει όλα τα
αντιαρρυθμικά, ο ασθενής έχει εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή και ο αριστερός κόλπος είναι πολύ
διατεταμένος (>5,5 εκ.).
Συνηθισμένη, δυστυχώς, πρακτική στη χώρα
μας. Όμως, στην περίπτωση αυτή είναι πλέον αργά. Η
επέμβαση κατάλυσης έχει περισσότερους κινδύνους
και η αποτελεσματικότητά της είναι πολύ χαμηλή.
Παρά τη μεγάλη πρόοδο της επέμβασης κατάλυσης,
αυτή είναι κυρίως αποτελεσματική στο αρχικό στάδιο
της νόσου και μάλιστα είναι η μόνη θεραπευτική
μέθοδος, που αλλάζει τη φυσική πορεία της νόσου.
Όταν γίνεται σωστά και στην ώρα της, όμως.
3. Αποφυγή αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής
στους ασθενείς με σοβαρή οργανική καρδιοπάθεια
ή καρδιακή ανεπάρκεια.
Είναι λάθος. Όλες οι μελέτες έδειξαν, ότι αυτοί
είναι οι ασθενείς που ωφελούνται περισσότερο από
τη διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού. Αμιωδαρόνη κι επέμβαση κατάλυσης είναι οι μέθοδοι που
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τους ασθενείς
αυτούς. Δυστυχώς, συχνά οι ασθενείς υποβάλλονται
στη βάσανο της μοιρολατρικής αντιμετώπισης της
κολπικής μαρμαρυγής, ενώ η δόκιμη αντιμετώπισή
τους έχει δείξει σημαντικό όφελος επιβίωσης από
την προσπάθεια διατήρησης του φλεβοκομβικού
ρυθμού. ■

◗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσφατες σημαντικές δημοσιεύσεις
σε περιοδικά κύρους
✒ Αγγελική Σ. Λαϊνά
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Α ́ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ''Ιπποκράτειο'' Γ.Ν.Α.

Πολυχρόνης Ε. Δηλαβέρης
Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογικὴ Κλινική, ''Ιπποκράτειο'' Γ.Ν.Α.

Διαχείρηση ασθενών με ανοιχτό ωοειδές τρήμα
Συγγραφείς: Dia AR, Cifu AS, Shah AP. Αναφορά:
Management of Patients With a Patent Foramen Ovale
With History of Stroke or TIA. JAMA 2021;325:81-82.

Σύνοψη
• Το ανοιχτό ωοειδές τρήμα (PFO) αποτελεί συχνή
ανατομική παραλλαγή και σχετίζεται με ισχαιμικό
εγκεφαλικό μέσω παράδοξης εμβολής.
• Η σύγκλειση του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος,
μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό, είναι ωφέλιμη, σε
περιπτώσεις όπου το PFO είναι η πιο πιθανή αιτία
του εγκεφαλικού.
• Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η βέλτιστη αντιθρομβωτική αγωγή (αντιαιμοπεταλιακό ή αντιπηκτικό),
για ασθενείς με εγκεφαλικό, που δεν υποβάλλονται
σε σύγκλειση του PFO.

Αποτελέσματα
Όλοι οι υποψήφιοι, για σύγκλειση PFO, ασθενείς
πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτροκαρδιογράφημα,
για αποκλεισμό κολπικής μαρμαρυγής. Ασθενείς,
άνω των 50 ετών, με παράγοντες κινδύνου για κολπική μαρμαρυγή (αρτηριακή υπέρταση, παχυσαρκία,
αποφρακτική υπνική άπνοια, κλπ) πρέπει να παρακολουθούνται τουλάχιστον 28 ημέρες για επεισόδια
κολπικής μαρμαρυγής. Αίτια ισχαιμικού εγκεφαλικού,
όπως στένωση εξωκράνιας ή ενδοκράνιας εγκεφαλικής αρτηρίας ή νόσος των μικρών αγγείων θα
πρέπει να αποκλείονται.

Συμπεράσματα

Ποιός είναι ο ρόλος της σύγκλεισης του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος στη δευτερογενή πρόληψη
του εγκεφαλικού;

Συστήνεται η σύγκλειση PFO σε ασθενείς κάτω
των 60 ετών, που δεν έχουν άλλο αναγνωρίσιμο αίτιο
εγκεφαλικού, μετά από ενδελεχή έλεγχο. Ασθενείς,
που δεν υποβάλλονται σε σύγκλειση PFO και δεν
έχουν άλλο προφανές αίτιο εγκεφαλικού, θα πρέπει
να λαμβάνουν αντιθρομβωτική αγωγή, ωστόσο δεν
έχει διευκρινιστεί αν προτιμάται αντιαιμοπεταλιακή
ή αντιπηκτική αγωγή.

Μέθοδοι

Κλινική διάσταση

Πρόκειται για σύνοψη κατευθυντήριων οδηγιών,
από ομάδα ειδικών, μετά από ανασκόπηση 8 βασικών μελετών, που αφορούν στη σύγκλειση PFO.

Το ανοιχτό ωοειδές τρήμα είναι συχνό και απαντάται μέχρι και στο 25% του γενικού πληθυσμού. Επί
υψηλής υποψίας, ότι η αιτία του εγκεφαλικού είναι

Ερωτήματα μελέτης
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το PFO, συστήνεται η σύγκλειση αυτού, με μέτριο
όφελος για ασθενείς κάτω των 60 ετών. Η απόφαση
θα πρέπει να λαμβάνεται από κοινού με τον ασθενή
και το θεράποντα, λόγω του συνολικά χαμηλού κινδύνου για αναπηρία εγκεφαλικού και λόγω του ότι
η υπαιτιότητα του PFO για το εγκεφαλικό δεν είναι
δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Λαμβάνοντας
υπόψιν τα αποτελέσματα των μελετών NAVIGATE
ESUS και RE-SPECT ESUS, είναι προτιμότερη η λήψη
αντιαιμοπεταλιακής έναντι αντιπηκτικής αγωγής σε
ασθενείς με εγκεφαλικό και PFO, που δεν θα υποβληθούν σε σύγκλειση.

Υποδόριος απινιδωτής σε παιδιατρικούς ασθενείς
και ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια Συγγραφείς:

von Alvensleben JC, Dechert B, Bradley DJ, και άλλοι.
Αναφορά: Subcutaneous Implantable CardioverterDefibrillators in Pediatrics and Congenital Heart
Disease: A Pediatric and Congenital Electrophysiology
Society Multicenter Review. JACC Clin Electrophysiol
2020;6:1752-1761.

Σύνοψη
• Ο υποδόριος απινιδωτής (S-ICD) εμφυτεύθηκε
επιτυχώς σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών και σωματότυπων, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με
συγγενή καρδιοπάθεια.
• Ο S-ICD έχει αποδεκτά χαρακτηριστικά εμφύτευσης
και είναι αποτελεσματικός στη χορήγηση θεραπείας.
• Στο μέλλον, η αποτελεσματική χαμηλότερη απινιδωτική ενέργεια, αν αποδειχθεί, θα επιτρέψει την
ανάπτυξη γεννητριών μικρότερου μεγέθους και
τη χρήση υποδόριων απινιδωτών σε νεότερους
και με μικρότερο σωματότυπο ασθενείς.

Ερωτήματα μελέτης
Ποιά είναι η εμπειρία από την εμφύτευση υποδόριων απινιδωτών σε παιδιατρικούς ασθενείς και
ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια;

Μέθοδοι
Πρόκειται για διεθνή πολυκεντρική αναδρομική
μελέτη, που διεξήχθη από την Εταιρεία Ηλεκτροφυσιολογίας, για παιδιά και ασθενείς με συγγενείς καρ-
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διοπάθειες. Εκτιμήθηκαν οι επιπλοκές στις 30 και 360
ημέρες, η απρόσφορη ενεργοποίηση του απινιδωτή
και η χορήγηση κατάλληλων θεραπειών. Ο ρυθμός
ακατάλληλων εκφορτίσεων εκτιμήθηκε με καμπύλη
επιβίωσης Kaplan-Meier.

Αποτελέσματα
Στη μελέτη συμμετείχαν 115 ασθενείς, με διάμεσο
χρόνο παρακολούθησης 32 (19-52) μήνες. Η διάμεση
ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 16,7 έτη (14,8-19,3
έτη), 29% ήταν γυναίκες και 55% είχαν ένδειξη για
πρωτογενή πρόληψη. Υποκείμενη νόσος ήταν μυοκαρδιοπάθεια (40%), δομική καρδιοπάθεια (32%),
ιδιοπαθής κοιλιακή μαρμαρυγή (16%) και καναλοπάθεια (13%). Ο ρυθμός επιπλοκών ήταν 7,8% στις 30
μέρες παρακολούθησης και 14,7% στις 360 ημέρες.
Συνολικά, απρόσφορες εκφορτίσεις συνέβησαν σε
15,6% των ασθενών, χωρίς κάποιο από τα κλινικά
χαρακτηριστικά να αγγίζει επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Κατά την εμφύτευση, 97,9% των ασθενών
εμφάνισαν επιτυχή ανάταξη, με ενέργεια απινίδωσης ≤ 65 J στο 96% αυτών. Κατάλληλη απινιδωτική
θεραπεία χορηγήθηκε στο 11,2% των ασθενών, με
ετήσια επίπτωση 3,9%, και στο 92,5% επιτεύχθηκε
ανάταξη της αρρυθμίας με την πρώτη απινίδωση.

Συμπεράσματα
Οι συγγραφείς συμπέραιναν, ότι σε έναν ετερογενή πληθυσμό παιδιατρικών ασθενών και ασθενών,
με συγγενή καρδιοπάθεια, ο υποδόριος απινιδωτής
είχε παρόμοιο ποσοστό επιπλοκών, απρόσφορων
εκφορτίσεων και χορήγησης αποτελεσματικών θεραπειών με το διαφλέβιο απινιδωτή.

Κλινική διάσταση
Η μελέτη αυτή αναφέρει, ότι ο S-ICD εμφυτεύθηκε επιτυχώς σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών και
σωματότυπων, συμπεριλαμβάνοντας ασθενείς με
σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια. Ο υποδόριος
απινιδωτής παρουσιάζει αποδεκτά χαρακτηριστικά
εμφύτευσης και είναι αποτελεσματικός στη χορήγηση θεραπείας. Επιπλέον, οι απρόσφορες εκφορτίσεις ήταν συγκρίσιμες με αυτές του διαφλέβιου
απινιδωτή για παρόμοιο πληθυσμό. Στο μέλλον, η
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αποτελεσματικότητα του S-ICD με μικρότερη ενέργεια
απινίδωσης, αν αυτό αποδειχθεί, θα συντελέσει στην
ανάπτυξη μικρότερων γεννητριών και θα επιτρέψει
τη χρήση του S-ICD σε νεότερους και με μικρότερο
σωματότυπο ασθενείς.

Συνέχιση αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε διαδερμική εμφύτευση
αορτικής βαλβίδας Συγγραφείς: Brinkert M, Mangner

N, Moriyama N, και άλλοι. Αναφορά: Safety and Eicacy
of Transcatheter Aortic Valve Replacement With
Continuation of Vitamin K Antagonists or Direct Oral
Anticoagulants. JACC Cardiovasc Interv 2020;Dec
23:[Epub ahead of print].

Σύνοψη
• Η συνέχιση της χορήγησης από του στόματος
αντιπηκτικής αγωγής, κατά τη διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVR), σχετίστηκε με
παρόμοιο ποσοστό μείζονων ή δυνητικά θανατηφόρων αιμορραγικών επιπλοκών και μείζονων
αγγειακών επιπλοκών, συγκριτικά με τη συνήθη
πρακτική διακοπής των αντιπηκτικών φαρμάκων.
• Παρατηρήθηκε τάση χαμηλότερου κινδύνου για
εγκεφαλικό, περιεπεμβατικά, σε ασθενείς που συνέχισαν την αντιπηκτική αγωγή.
• Τα δεδομένα αυτά συστήνουν, ότι η συνέχιση της
από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής είναι
ασφαλής και αποτελεσματική, διευκολύνοντας
την περιεπεμβατική διαχείρηση των ασθενών που
υποβάλλονται σε TAVR.

Ερωτήματα μελέτης
Είναι ασφαλής και αποτελεσματική η συνέχιση
της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής κατά
τη διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας
(TΑVR), συγκριτικά με τη διακοπή αυτής περιεπεμβατικά;

Μέθοδοι
Στη μελέτη εισήχθησαν διαδοχικοί ασθενείς, υπό
αντιπηκτική αγωγή από του στόματος, που υποβλήθηκαν σε TAVR μέσω μηριαίας προσπέλασης, σε
5 ευρωπαϊκά κέντρα. Είτε διακόπηκε η αντιπηκτική
αγωγή 2-4 ημέρες πριν την επέμβαση είτε συνεχίστηκε

περιεπεμβατικά. Πρωτογενές καταληκτικό σημείο της
μελέτης ήταν οι μείζονες αιμορραγίες, και δευτερογενή καταληκτικά σημεία ορίστηκαν οι αγγειακές
επιπλοκές, το εγκεφαλικό και η θνητότητα. Χρησιμοποιήθηκε ο λόγος των πιθανοτήτων (odds ratio), με
αντίστοιχα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης και τιμές
p, όπως προέκυψαν από μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης με προκαθορισμένες μεταβλητές (ηλικία,
δείκτης μάζας σώματος, περιφερική αγγειοπάθεια,
ιστορικό εγκεφαλικού, και κέντρο).

Αποτελέσματα
Από τους 4.459 ασθενείς, που συμπεριλήφθηκαν
στη μελέτη, στους 584 συνεχίστηκε η αντιπηκτική
αγωγή και στους 733 έγινε διακοπή. Στις 30 ημέρες
παρακολούθησης, μείζονες ή απειλητικές για τη ζωή
αιμορραγίες συνέβησαν σε 66 (11,3%) έναντι 105
(14,3%; OR, 0,86; 95% CI, 0,61-1.21; p = 0,39) και μείζονες αγγειακές επιπλοκές σε 64 (11%) έναντι 90 (12,3%;
OR, 0,89; 95% CI, 0,62-1,27; p = 0.52) ασθενείς, που
συνέχισαν ή διέκοψαν τα αντιπηκτικά, αντίστοιχα.
Μετάγγιση με συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια χρειάστηκε λιγότερο συχνά στην ομάδα που
υποβλήθηκε σε TAVR υπό αντιπηκτικά (80 [13,7%] vs.
130 [17,7%]; OR, 0,59; 95% CI, 0,42-0.81; p = 0,001).
Οι δύο ομάδες παρουσίασαν παρόμοια επιβίωση
στους 12 μήνες παρακολούθησης, 85,3% για τους
ασθενείς που συνέχισαν τα αντιπηκτικά και 84% για
αυτούς που τα διέκοψαν (hazard ratio, 0,90; 95% CI,
0,73-1,12; p = 0,36).

Συμπεράσματα
Η συνέχιση των αντιπηκτικών από του στόματος, περιεπεμβατικά, σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε TAVR, δεν αύξησε το ποσοστό αιμορραγικών ή
αγγειακών επιπλοκών.

Κλινική διάσταση
Η συνέχιση των αντιπηκτικών από το στόμα,
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε TAVR, έχει παρόμοιο ποσοστό μείζονων ή απειλητικών για τη ζωή
αιμορραγιών και μείζονων αγγειακών επιπλοκών,
συγκριτικά με τη συνήθη πρακτική της διακοπής των
αντιπηκτικών περιεπεμβατικά. Ακόμη, οι ασθενείς που
συνέχισαν την αντιπηκτική αγωγή είχαν μικρότερο
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κίνδυνο περιεπεμβατικού εγκεφαλικού. Η συνέχιση,
λοιπόν, των αντιπηκτικών από του στόματος είναι
ασφαλής και αποτελεσματική. Ωστόσο, χρειάζονται
μεγάλες προοπτικές μελέτες να επιβεβαιώσουν τα
παραπάνω ευρήματα.

ενζύμου (α-ΜΕΑ) ή ανταγωνιστές των υποδοχέων
της αγγειοτασίνης ΙΙ (ΑΥΑ). Οι βασικοί προγνωστικοί παράγοντες που εκτιμήθηκαν ήταν το φύλο, η
ηλικία, και οι συννοσηρότητες, χρησιμοποιώντας,
πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση.

Προβλεπτικοί δείκτες φαρμακευτικής αγωγής
σε ασθενείς με περιφερική αγγειοπάθεια

Αποτελέσματα

Συγγραφείς: Altin SE, Castro-Dominguez YS,
Kennedy KF, και άλλοι. Αναφορά: Predictors of
Underutilization of Medical Therapy in Patients
Undergoing Endovascular Revascularization for
Peripheral Artery Disease. JACC Cardiovasc Interv
2020;13:2911-2918.

Σύνοψη
• Η χρήση φαρμακευτικής αγωγής, με βάση τις
κατευθυντήριες οδηγίες, σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο (PAD), που υποβάλλονται
σε επαναγγείωση, είναι χαμηλή.
• Τα φάρμακα που συστήνονται στις κατευθυντήριες
οδηγίες με κλάση Ι (αντιαιμοπεταλιακά και στατίνες)
χρησιμοποιούνται πιο συχνά από ό,τι θεραπείες
κλάσης ΙΙ (αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου ή
ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης
ΙΙ) μετά από επαναγγείωση, λόγω PAD.

Ερωτήματα μελέτης
Σε τί βαθμό χρησιμοποιούνται τα φάρμακα που
συστήνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες, σε ασθενείς
με περιφερική αρτηριακή νόσο, μετά από επέμβαση
επαναγγείωσης;

Μέθοδοι
Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη βάση δεδομένων από
το 2014 μέχρι το 2018 (Vascular Study Group of New
England Vascular Quality Initiative database), προκειμένου να ερευνηθούν οι προγνωστικοί δείκτες
συμμόρφωσης στη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες, φαρμακευτική αγωγή μετά από επαναγγείωση σε PAD. Η αγωγή αυτή περιλαμβάνει αντιαιμοπεταλιακά, στατίνες, και αναστολείς μετατρεπτικού

Ανάμεσα στους 12.316 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε επέμβαση επαναγγείωσης στα κάτω άκρα,
μόνο το 47,4% έλαβε εξιτήριο με τη συστηνόμενη, με
βάση τις οδηγίες, φαρμακευτική αγωγή. Οι περισσότεροι ασθενείς έλαβαν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
(95,2%) και στατίνη (83,5%). Ωστόσο, η χρήση α-ΜΕΑ
ή ΑΥΑ ήταν λιγότερo συχνή (55,8%). Προβλεπτικοί
παράγοντες φτωχής συμμόρφωσης ήταν το γυναικείο φύλο, η προχωρημένη ηλικία, η τελικού σταδίου
νεφρική ανεπάρκεια, η χρόνια κριτική ισχαιμία κάτω
άκρου και η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
Προβλεπτικοί παράγοντες υψηλότερου βαθμού
συμμόρφωσης στις οδηγίες ήταν η υπέρταση, ο
διαβήτης, η στεφανιαία νόσος και προηγηθείσα
επαναγγείωση στα κάτω άκρα.

Συμπεράσματα
Λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς, που υποβάλλονται σε επέμβαση επαναγγείωσης λόγω PAD,
έλαβαν τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή.

Κλινική διάσταση
Οι συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη καλύτερης
συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, που προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες, σε ασθενείς
με PAD. Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό έλαβε αντιαιμοπεταλιακά και στατίνες. Η χρήση α-ΜΕΑ και ΑΥΑ
ήταν λιγότερο συχνή. Δεδομένου, όμως, ότι η πίεση
ήταν καλά ελεγχόμενη, ίσως να μην χρειάζονταν
όλοι οι ασθενείς τη συγκεκριμένη αγωγή. Με βάση
την πρόσφατη μελέτη VOYAGER PAD (DOI: 10.1056/
NEJMoa2000052), πρέπει να εστιάσουμε στο αν η
χρήση ριβαροξαμπάνης 2.5 mg δις ημερησίως μαζί
με ασπιρίνη σε χαμηλή δόση θα πρέπει να χορηγείται
σε αυτό τον πληθυσμό. ■
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H κινησιοθεραπεία μειώνει
τη φαρμακευτική αγωγή και τον πόνο,
σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα
✒ Γεώργιος Ι. Ελευθεριάδης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Αθ. Βόλακλης
Κλινικός Εργοφυσιολόγος, Κλινική Πρόληψης & Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Μονάχου,
Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης 7FIT-CardioClinic, Άουγκσμπουργκ, Ινστιτούτο Επιδημιολογίας,
Ερευνητικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας, Μόναχο

Deyle GD, Allen CS, Alisson SC, et al. Physical therapy
versus glucocorticoid injection for osteoarthritis of
the knee. N Engl J Med 2020; 382: 1420-1429.
H εφαρμογή φυσιοθεραπευτικών ασκήσεων
μειώνει τον πόνο και βελτιώνει τη λειτουργικότητα
της άρθρωσης σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά
με την έγχυση γλυκοκορτικοειδών, σε ασθενείς με
οστεοαρθρίτιδα γόνατος.
Πραγματοποιήθηκε μία προοπτική τυχαιοποιημένη
μελέτη, για να συγκριθεί η εφαρμογή της φυσιοθεραπείας σε σχέση με τις εγχύσεις γλυκοκορτικοειδών ως
προς τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας. Στην έρευνα
συμμετείχαν 156 ασθενείς, με μέσο όρο ηλικίας τα
56 έτη, που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (78 ασθενείς ανά ομάδα). Οι συμμετέχοντες πληρούσαν τα
κλινικά κριτήρια οστεοαρθρίτιδας του Αμερικάνικου
Κολλεγίου Ρευματολογίας και είχαν ακτινογραφική
ένδειξη για οστεοαρθρίτιδα 1ου μέχρι 4ου βαθμού
(εκτίμηση Kellgren-Lawrence).
Ο βασικός δείκτης αποτελεσματικότητας ήταν
η βαθμολογία στην κλίμακα Western Ontario and
McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC),
σε 1 χρόνο (εύρος βαθμολογίας 0 έως 240, με τις

υψηλότερες βαθμολογίες να εκφράζουν χειρότερο
πόνο, λειτουργικότητα και δυσκαμψία). Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα αφορούσαν στην απαιτούμενη
ώρα του ασθενή να ολοκληρώσει το Alternate Step
Test και το Timed Up and Go Test και τη βαθμολογία
στο Global Scale of Change στον 1 χρόνο.
Οι ασθενείς, στην ομάδα που έλαβε φυσιοθεραπεία, παρευρέθηκαν κατά μέσο όρο σε 11,8 επισκέψεις (εύρος, 4 έως 22). Οι ασθενείς στην ομάδα
εγχύσεων γλυκοκορτικοειδών δέχθηκαν κατά μέσο
όρο 2,6 εγχύσεις (εύρος, 1 έως 4). Οι μέσες βαθμολογίες, στην αρχική μέτρηση WOMAC, ήσαν 107,1±424
για την ομάδα φυσιοθεραπείας και 108.8±47.1 για
την ομάδα εγχύσεων γλυκοκορτικοειδών. Μετά από
ένα χρόνο οι τιμές αυτές μειώθηκαν σε 37.0±30.7
και 55.8±53.8, αντίστοιχα (η μέση τιμή διαφοράς
μεταξύ ομάδων ήταν 18,8 πόντοι προς όφελος της
φυσικοθεραπείας (Σχήμα 1). Οι βελτιώσεις στις δευτερεύουσες παραμέτρους έκβασης ήσαν παρόμοιες
με αυτές των βασικών.
Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε υπεροχή της
φυσιοθεραπείας, έναντι της έγχυσης γλυκοκορτικοειδών, έως προς τον πόνο και τη λειτουργικότητα, σε
ασθενείς με κλινικά και ακτινογραφικά διαπιστωμένη
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Σχήμα 1. Μεταβολές του σκορ WOMAC στους ασθενείς των δύο ομάδων, στη διάρκεια ενός έτους
παρακολούθησης.
οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί μετά από βραχύβια εφαρμογή
πρωτοκόλλων φυσιοθεραπείας, τα οποία, ωστόσο,
δεν διατηρούνταν μετά από πάροδο μερικών μηνών.
Στην παρούσα εργασία η βελτίωση παρέμεινε
και μετά από ένα χρόνο, και, βάσει των συγγραφέων, το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Αυτό ίσως να οφείλεται στην εκπαίδευση και στις
συχνές επαναμετρήσεις των ασθενών και έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία, δεδομένου ότι οι θεράποντες
ιατροί, στην πράξη, πιο συχνά κάνουν τις εγχύσεις
των γλυκοκορτικοειδών παρά συνταγογραφούν φυσιοθεραπεία, πρακτική που επιβάλλεται σταδικά να
αλλάξει. Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας,
ωστόσο, δεν μπορούν να γενικευτούν για εκείνους
τους ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα και τις
δύο μορφές θεραπείας.
Thorlund JB, n H, Roos EM, Goro P, et al. Patients
use fewer analgesic following supervised exercise
therapy and patient education: an observational
study of 16.499 patients with knee or hip osteoarthritis.
Br J Sports Med 2020; in press.
H εφαρμογή ενός προγράμματος επιβλεπόμε-

νης άσκησης και εκπαίδευσης μειώνει την ανάγκη
λήψης αναλγητικών σε ασθενείς οστεοαρθρίτιδα.
Στη μελέτη συμμετείχαν 16.499 ασθενείς με
οστεοαρθρίτιδα γόνατος ή ισχίου, του εθνικού μητρώου της Δανίας (Good life with osteoarthritis,
GLA:D), οι οποίοι ακολούθησαν ένα εξειδικευμένο
πρόγραμμα άσκησης, διάρκειας 8 εβδομάδων (συνολικά 12 συνεδρίες άσκησης και 2 με 3 συνεδρίες
εκπαίδευσης). Η χρήση αναλγητικών χωρίστηκε στις
εξής υποκατηγορίες (παρακεταμόλη, μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη και οπιοειδή) και καταγράφηκε στην
αρχή και στο τέλος του προγράμματος.
Στη λήξη παρατηρήθηκε μείωση του πόνου κατά
13.2 βαθμούς (σε αναλογική κλίμακα εύρους 0-100),
ενώ, μεταξύ όσων σταμάτησαν τα αναλγητικά, η
βελτίωση υπήρξε ακόμα μεγαλύτερη (-21.6 βαθμούς).
Το ποσοστό ασθενών που ελάμβανε αναλγητικά μειώθηκε από το 62.2 % στο 44.1 %, ενώ μεταξύ όσων
ελάμβαναν αναλγητικά κατά την έναρξη, ποσοστό
52% μείωση τη δοσολογία του φαρμάκου. Ανά κατηγορία φαρμάκων, το ποσοστό των ασθενών, που
μείωσαν την αγωγή τους, ήταν 27% για τα οπιοειδή,
41% για τα μη στεροδειδή αντιφλεγμονώδη και 46%
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Σχήμα 2. Μεταβολές στη φαρμακευτική αγωγή των συμμετεχόντων στη λήξη του
προγράμματος ανά κατηγορία φαρμάκων.
για την παρακεταμόλη.
Προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει μείωση
της χρήσης οποιοειδών, μετά από εφαρμογή ενός
φυσιοθεραπευτικού πρωτοκόλλου, σε ασθενείς με
οστεοαρθρίτιδα. Ωστόσο, δεδομένου του υψηλού
κόστους της φυσιοθεραπείας, αλλά και τη μεγάλη
ποικιλία των εφαρμοζόμενων παρεμβάσεων που
διαφέρουν μεταξύ των θεραπευτών, η εφαρμογή
εξειδικευμένων προγραμμάτων άσκησης κρίνεται
να είναι εξίσου αποτελεσματική.
Tα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας
κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά. Αν και η άσκηση

συμπεριλαμβάνεται ως μέσο παρέμβασης στις κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, η εφαρμογή της στην κλινική πράξη πολύ
συχνά παραμελείται. Οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει
να την συνταγογραφούν όχι μόνο για την ανακούφιση από τον πόνο αλλά και για την συνακόλουθη
μείωση της φαρμακευτικής αγωγής.
Το τελευταίο έρχεται σε συμφωνία με νεότερες
επιστημονικές αντιλήψεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα
επιφυλακτικές ως προς τη χορήγηση παρακεταμόλης και ιδιαίτερα των οποιοειδών για τη θεραπεία
της οστεοαρθρίτιδας. ■
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Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
στην Καρδιολογία; Πού βρισκόμαστε;
✒ Κωνσταντίνος Π. Τούτουζας
Καθηγητής Καρδιολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ''Ιπποκράτειο'' Γ.Ν.Α.,
Εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
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τεχνητή νοημοσύνη έχει βρεθεί στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος, τα τελευταία χρόνια, σε
όλες τους τομείς της καρδιολογίας, από την
απεικόνιση έως την ηλεκτροφυσιολογία, καθώς όλο
και περισσότεροι ερευνητές την χρησιμοποιούν για
να επεξεργαστούν μεγάλους όγκους δεδομένων και
ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας. Γεννάται, όμως, το
ερώτημα, σχετικά με τον τρόπο που μπορεί η τεχνητή
νοημοσύνη να συμβάλει στη θεραπεία καρδιακών
παθήσεων και στη βελτίωση της έρευνας. Διαφαίνεται, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει
εργαλείο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των τρεχουσών
διαγνωστικών μεθόδων και την ενσωμάτωση νέων
δεδομένων τόσο στη διαδικασία λήψης κλινικών
αποφάσεων όσο και στην ερευνητική διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω ενός αλγορίθμου, που βασίζεται σε υπολογιστή, δίνεται η δυνατότητα στον
ιατρό για γρήγορη και αποτελεσματική ανεύρεση
της πιο κατάλληλης θεραπείας και εκτίμηση του
πιθανού οφέλους αυτών των θεραπειών για κάθε
ασθενή μεμονωμένα, εξοικονομώντας με αυτό τον
τρόπο χρόνο.
Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια αρκετά υποσχόμενη μέθοδο επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά,
όπως κάθε προηγμένη τεχνολογία, αντιμετωπίζει πολλά
εμπόδια στην εκτέλεση, στην ενσωμάτωση, στην
κλινική πράξη και στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου κανονισμών, που θα διασφαλίζει την
ασφαλή εφαρμογή της.

Σύμφωνα με τον Nico Bruining, αρχισυντάκτη
του European Heart Journal - Digital Health, η τεχνητή νοημοσύνη θα ανθίσει στο μέλλον σε δύο
τομείς, στην απεικόνιση και παρακολούθηση σε
πραγματικό χρόνο (real-time monitoring). Στο πεδίο
της απεικόνισης η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να
συμβάλει στη γρηγορότερη εξαγωγή πληροφοριών από τις εικόνες που αποκτάμε, εξασφαλίζοντας
λιγότερη ανθρώπινη συμβολή. Ήδη, τα περισσότερα μηχανήματα μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς
έχουν ενσωματώσει τεχνολογίες που βασίζονται στη
τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο τον υπολογισμό της
μάζας της αριστερής κοιλίας και του κλάσματος
εξώθησης, σχεδιάζοντας αυτόματα περιγράμματα στις εικόνες και επιτρέποντας στους ιατρούς να
κάνουν μικρές αλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να ξεκινούν από την αρχή. Ένα ταχέως αναπτυσσόμενο
επιστημονικό πεδίο στο χώρο της ιατρικής επιστήμης,
που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, είναι η
ακτινομική, η οποία με τη βοήθεια των τεχνολογικών
εξελίξεων στα συστήματα ιατρικής απεικόνισης, της
τυποποίησης των απεικονιστικών πρωτόκολλων και
των εξειδικευμένων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας
αξιοποιεί τη διαθέσιμη πληροφορία της ιατρικής
εικόνας και εξάγει δεδομένα που θα ήταν αδύνατο
για τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, στην αξονική τομογραφία το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να
διακρίνει μικρές λεπτομέρειες ανάμεσα στα pixels.
Με τη χρήση όμως της ακτινομικής δίνεται η δυνα-
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τότητα επεξεργασίας της ετερογένειας των pixels
και εξαγωγής συμπερασμάτων, που δεν είχαμε
μέχρι τώρα καν φανταστεί. Στην περίπτωση ενός
όγκου, η ακτινομική μπορεί να δώσει πληροφορίες, που να υποδηλώνουν μίτωση ή αντιγραφή και
να συμβάλει στη διαφοροδιάγνωση του όγκου.
Ένας ακόμα αρκετά υποσχόμενος τομέας
εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης είναι η ηλεκτροκαρδιογραφική ανάλυση. Πρόσφατες μελέτες
έχουν δείξει, ότι τα μοντέλα μηχανικής μάθησης
υπερτερούν, σε σύγκριση με τον άνθρωπο, στην
αναγνώριση καταστάσεων, όπως το σύνδρομο
μακρού QT και την κολπική μαρμαρυγή, καθώς
και στον υπολογισμό ασβεστίου στα στεφανιαία
αγγεία. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει, λοιπόν, στην προληπτική ιατρική, μέσω της
έγκαιρης και πρόωρης ανίχνευσης νοσημάτων
(π.χ. συνδρόμων που σχετίζονται με αιφνίδιο θάνατο) και στον άμεσο σχεδιασμό της θεραπευτικής
προσέγγισης αυτών.
Αξίζει να αναφέρουμε, επίσης, ότι η τεχνητή
νοημοσύνη ανοίγει την πόρτα σε μια «νέα εποχή»
στην έρευνα, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους
ερευνητές να συλλέγουν και να επεξεργάζονται
μεγάλο όγκο δεδομένων, για να επιτυγχάνουν την
ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων αλγορίθμων.
Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό, οι αλγόριθμοι θα
πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να γεφυρώσουν
πληροφορίες από διάφορα συστήματα, διότι,
διαφορετικά, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι
αξιόπιστο. Η συλλογή των πληροφοριών με τη
χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας προσφέρουν μια πολύ πιο περιεκτική ματιά στις ομάδες
ασθενών, σε σύγκριση με τα δεδομένα διατομής.
Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα, οι περισσότερες
πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αναπτυχθεί
μέσα σε ακαδημαϊκα ιδρύματα, με τους ερευνητές
να δημιουργούν αλγόριθμους με τη χρήση μιας
μικρής εσωτερικής βάσης δεδομένων. Αυτό έχει
συμβεί, επειδή για την ανάπτυξη αυτών των πλατφόρμων οι ερευνητές χρειάζονται δύο πράγματα,
που βρίσκονται συχνά μόνο σε μεγάλα ακαδημαϊκά
ιδρύματα, επιστήμονες με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και ένα προσβάσιμο ηλεκτρονικό
αρχείο υγείας. Απότοκος αυτού είναι η δημιουργία
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αλγορίθμων με περιορισμό στη γενικευμένη χρήση
τους. Για να αποφευχθεί αυτό, καθίσταται αναγκαία
η ανοιχτή πρόσβαση όλων των ιδρυμάτων στους
αλγόριθμους, ώστε να μπορούν πιο γρήγορα να
εξελιχθούν, μέσω της ενσωμάτωσης διαφορετικών
πληθυσμιακών ομάδων και μεγαλύτερου αριθμού
ασθενών.
Καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, στο χώρο
της καρδιολογίας, γεννάται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός πλαισίου κανονισμών, με στόχο
την ασφαλή εφαρμογή της. Λογισμικά, που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τη εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων, θα πρέπει να εγκρίνονται
και να ελέγχονται όπως κάθε ιατρική συσκευή και
φάρμακο. Μέχρι στιγμής, βέβαια, τα λογισμικά, που
χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, στηρίζονται σε
αναδρομικές και όχι σε προοπτικές μελέτες, καθώς η
λήψη έγκρισης για μια προοπτική μελέτη καθίσταται,
επί του παρόντος, αρκετά δύσκολη. Βρισκόμαστε
ακόμα σε ένα μεταβατικό στάδιο, που μας επιτρέπει,
όμως, να εξοικειωθούμε με τη νέα τεχνολογία και
να ελέγξουμε τη χρησιμότητά της.
Πέρα, όμως, από το θεσμικό πλαίσιο χρήσης
της τεχνητής νοημοσύνης, ένα εξίσου σημαντικό
θέμα αφορά στην κάλυψη του κόστους ανάπτυξης
και εφαρμογής αυτών των νέων τεχνολογιών. Τα
περισσότερα λογισμικά, που χρησιμοποιούν τεχνητή
νοημοσύνη και σχετίζονται με τη λήψη κλινικών αποφάσεων, χρηματοδοτούνται συνήθως είτε από το
ίδιο το ίδρυμα ή από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας. Στο
χώρο της απεικόνισης, η χρήση τέτοιων λογισμικών
χρεώνεται επιπλέον σε κάθε εξέταση, το οποίο καθιστά λιγότερο ελκυστική τη χρήση τους σε μεγάλα
ιδρύματα, με μεγάλο αριθμό προσωπικού, καθώς
αυξάνει το κόστος. Το κύριο οικονομικό κίνητρο, για
την επένδυση στη χρήση αυτών των λογισμικών στηρίζεται στο οικονομικό όφελος από τη γρηγορότερη
διεκπεραίωση των περιστατικών με τη χρήση αυτών
των τεχνολογιών, λόγω της μείωσης του χρόνου
ανάγνωσης. Επίσης, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη,
μπορεί να συμβάλει στη μείωση των νοσηλειών προς
όφελος του συστήματος υγείας. Ιδιαίτερα των συστημάτων υγείας, όπου το ανθρώπινο δυναμικό είναι
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περιορισμένο και καθίσταται αναγκαία η γρήγορη
και αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους. Αναμένουμε,
επομένως, μελέτες, που θα αναδείξουν τη συμβολή
της τεχνητής νοημοσύνης στη μείωση των δαπανών
για την υγειονομική περίθαλψη και στην αύξηση
της ποιότητας της περίθαλψης, προσελκύοντας
περισσότερο το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εισάγει
ένα καινούριο μοντέλο, που στηρίζεται στην αυτοματοποίηση αρκετών διαδικασιών. Αυτό δε έχει
ως επακόλουθο, όπως υποστηρίζουν πολλοί, την
αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από ένα
λογισμικό, αλλά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη,
μείωση του φόρτου εργασίας και αποτελεσματικότερη περίθαλψη των ασθενών.
Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, πολλοί ερευνητές στράφηκαν στη χρήση της τεχνητής
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νοημοσύνης για τη μελέτη του COVID-19, και εκατοντάδες μελέτες δημοσιεύτηκαν το τελευταίο έτος,
παρουσιάζοντας νέους αλγορίθμους σχετιζόμενους
με τον COVID 19. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης
αυτών των αλγορίθμων παραμένει αμφιλεγόμενη
και χρήζει περαιτέρω μελέτης για να αποδειχθεί.
Αναμφίβολα, όμως, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί
το μέλλον της ιατρική επιστήμης, καθώς υπόσχεται
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη
ασθενειών ή παρενεργειών και στην έγκαιρη ιατρική
παρέμβαση, χρησιμοποιώντας ψηφιακούς και υπολογιστικούς βιοδείκτες, που θα εκτιμούν τον κίνδυνο
εμφάνισής τους. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλει
στη μείωση των νοσηλειών και στην καθυστέρηση
της εξέλιξης της νόσου. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον,
η τεχνητή νοημοσύνη θα εξεταστεί από διαφορετικό
πρίσμα και θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι
της ιατρικής πράξης. ■

◗ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Καρδιοπαθείς και πανδημία
εν μέσω οικονομικής και εθνικής κρίσης
✒ Κωνσταντίνος Γ. Θωμόπουλος
Επιμελητής Α´, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Μ.Α.''Έλενα Βενιζέλου''
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ο σύνολο του πληθυσμού ανά την υφήλιο,
λόγω της νόσου COVID-19, βιώνει σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές
μεταβολές, που δύσκολα βρίσκουν προηγούμενο
σε καιρό ειρήνης. Βέβαια, στη χώρα μας, που διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες
του Δυτικού κόσμου, η κοινωνική, οικονομική και
υγειονομική αποσταθεροποίηση έχει ήδη αρχίσει
από το 2008, ενώ η ειρήνη στην περιοχή μας είναι
πάντα ένα ρευστό ζητούμενο. Ως αποτέλεσμα, η
ελληνική κοινωνία είναι αρκετά κουρασμένη για να
διεκδικεί τα εντελώς απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών της υγειονομικής περίθαλψης
και πρόνοιας, ενώ οι επισφαλείς σχέσεις μας με τη
γείτονα συνοδεύονται από περαιτέρω μείωση των
των λιγοστών οικονομικών μας εφεδρειών, που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις τρέχουσες
υπερεπείγουσες υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες.
Μετά το τέλος, τουλάχιστον στα χαρτιά, της
οικονομικής κρίσης, που διήρκησε για περίπου 10
χρόνια στη χώρα μας, και εν μέσω του ψυχροπολεμικού κλίματος με γείτονα, η ελληνική πολιτεία,
η υγειονομική κοινότητα και η ελληνική κοινωνία
στο σύνολό της καλούνται να αντιμετωπίσουν την
πανδημία COVID-19. Πρόκειται για αναπνευστική
λοίμωξη, με ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά,
που εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετική σε ασθενείς με
υποκείμενη νόσο, κυρίως καρδιαγγειακή. Ποιές είναι
οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στους ασθενείς
με καρδιαγγειακή νόσο;
1. Aυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα.

2. Δυσμενής προγραμματισμός του καρδιολογικού
ελέγχου των ασθενών με καρδιοπάθεια, λόγω α.
φόβου των ασθενών να επισκεφτούν τον ιατρό
τους, β. υπερφόρτωσης των δομών υγείας και του
υγειονομικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των Καρδιολόγων, με ασθενείς που πάσχουν
από COVID-19 και γ. μείωσης των διαθέσιμων
ραντεβού για τακτικό έλεγχο.
3. Δυσμενής συμμόρφωση στη φαρμακευτική
αγωγή, αν και ο σημαντικός θεσμός της άυλης
συνταγογράφησης, που μόλις πρόσφατα έχει
εισαχθεί στην υγειονομική φαρέτρα, ολοένα και
περισσότερο χρησιμοποιείται από τους ασθενείς.
Η τηλεφωνική επικοινωνία υγειονομικού προσωπικού με ασθενείς είναι αποσπασματική ή/και
υπό συνθήκες προβληματική.
4. Πλημμελής αξιολόγηση συμπτωμάτων από μέρος
του ασθενούς, που παραπέμπουν σε στεφανιαία
νόσο, σε επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας ή
σε υποψία κλινικά σημαντικής αρρυθμίας, με
αποτέλεσμα πολλά συμβάντα να εξελίσσονται
μακριά από δομές υγείας.
5. Κακή πρόσβαση ελέγχου για COVID-19. Τα συμπτώματα, που παραπέμπουν σε λοίμωξη αναπνευστικού, απαιτούν, ειδικά σε ασθενείς με κλινικά
σημαντική καρδιοπάθεια, τη διενέργεια μοριακού
ελέγχου για COVID-19, σαφέστατα μακριά από
το συνωστισμό των τμημάτων επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων (ιδανικά στο σπίτι).
Εκτός των ανωτέρω επιπτώσεων, που οφείλο-
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νται στην πανδημία αυτή καθ’ αυτή, ας δούμε ποιές
είναι οι επιπρόσθετες επιπτώσεις από το lockdown
(είτε αυτό χαρακτηρίζεται «διαρκές» ή «ακορντεόν»
ή «έξυπνο»), που εφαρμόζεται ως το κύριο μέτρο
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
1. Αυξημένη πιθανότητα κατάθλιψης και διαταραχών άγχους.
2. Αύξηση σωματικού βάρους λόγω κακής διατροφής, και μείωσης των επιλογών για φυσική
δραστηριότητα.
3. Αύξηση (ή έναρξη) κατανάλωσης αλκοόλ.
4. Οικονομική εξουθένωση, που δυσχεραίνει την
αδιάλειπτη αγορά φαρμάκων, ειδικά σε αυτούς που
η μηνιαία συμμετοχή στη θεραπεία για καρδιακή
νόσο και συννοσηρότητες είναι υψηλή. Επίσης, η
οικονομική ένδεια αποτρέπει την αγορά φρέσκων
τροφίμων, σαφέστατα υψηλότερου κόστους σε
σχέση με τα επεξεργασμένα, ανθυγιεινά αλλά χαμηλού κόστους τρόφιμα.
Πέραν αυτών των διαπιστώσεων, ο ρόλος της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας COVID-19, θα αναμένονταν να είναι
σημαντικός. Παρά ταύτα, ολοκληρωμένη και λειτουργική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα
μας απουσιάζει εμφατικά. Οι ασθενείς με καρδιοπάθεια ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τους
γιατρούς τους, που στο πλαίσιο του ανθρωπίνως
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δυνατού προσπαθούν να δώσουν λύσεις άλλοτε εξ’
αποστάσεως και άλλοτε καλώντας τους στα νοσοκομεία, για να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Οι
καρδιοπαθείς, που αδυνατούν να επικοινωνήσουν
με κάποιο γιατρό για να λάβουν συμβουλή, θα ήταν
φρόνιμο να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, εφόσον
έχουν συμπτώματα ύποπτα καρδιακής νόσου.
Όμως, στην παρούσα δυσμενή περίσταση,
συζητήσεις για το τί κάναμε λάθος και τί θα μπορούσε να είχε γίνει στο παρελθόν, για την καλύτερη
πρόληψη των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας,
δεν έχουν θέση. Η υγειονομική κοινότητα οφείλει
να συσσωρεύσει συνολικά τις δυνάμεις της για
τον περιορισμό των καταστροφικών συνεπειών
της πανδημίας, ως μια ύστατη πράξη αρωγής
στους αρρώστους. Η πολιτεία οφείλει να επιστρατεύσει εφεδρικές πολιτικές υγείας (και όχι μόνο)
πέραν του πολλά υποσχόμενου lockdown για την
καλύτερη έκβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιοπαθών.
Πράγματι, τα αποτελέσματα του lockdown δεν
είναι τα αναμενόμενα (τουλάχιστον ως μοναδικό
μέτρο), η εξάντληση των υγειονομικών είναι προ
των θυρών, ενώ το ηθικό των Ελλήνων «200 χρόνια
μετά» οφείλει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα,
ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε οικονομικό και
κοινωνικό κόστος. ■
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Διαχείριση νέας γυναίκας,
με προκάρδιο άλγος και πυρετό,
στο ΤΕΠ επαρχειακού νοσοκομείου,
στην εποχή της πανδημίας COVID-19
✒ Μαγδαληνή Γ. Μαντή
Αγροτικός Ιατρός, Γ.Ν. Κοζάνης

Παναγιώτης-Αναστάσιος Κ. Τσιούφης
Αγροτικός Ιατρός, Γ.Ν. Κοζάνης

Ιωάννης Π. Βάγιας
Παθολόγος, Επιμελητής Α’, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Κοζάνης

Αριστείδης Ε. Ζαφείρης
Καρδιολόγος, Επιμελητής Β’, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Κοζάνης

Στυλιανός Δ. Λαμπρόπουλος
Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κοζάνης

Ευθαλία Π. Ράνδου
Παθολόγος, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κοζάνης

Περιγραφή περίπτωσης

Μ

ια 26χρονη γυναίκα, καπνίστρια, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και αυξημένο
σωματικό βάρος, προσήλθε περιπατητική
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου
μας, αιτιώμενη εμπύρετο έως 39οC από 48ώρου και
θωρακαλγία από 10ημέρου. Λόγω του εμπυρέτου
>38οC, η ασθενής αντιμετωπίστηκε ως «ύποπτο»
κρούσμα COVID-19 και εξετάστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τηρώντας όλα τα μέτρα ατομικής
προστασίας. Έγινε άμεσα καταγραφή των ζωτικών
σημείων (Πίνακας 1), λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρί-

σματος για διενέργεια PCR-RT test SARS-COV-2 (που
απέβη αρνητικό) και λήψη αίματος για τη διενέργεια
των βασικών εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας
(Πίνακας 2).
Το θωρακικό άλγος εντοπιζόταν οπισθοστερνικά, με επέκταση κατά μήκος του αριστερού κατώτερου ημιθωρακίου. Η ασθενής το χαρακτήριζε ως συνεχές, συσφιγκτικό, επιδεινούμενο με τη
βαθιά εισπνοή και την επίκυψη προς τα εμπρός.
Αναφέρει, μάλιστα, έναρξη έντονης άσκησης τις
τελευταίες δύο εβδομάδες και λήψη αγωγής με μη
στερινοειδή αντιφλεγμονώδη το τελευταίο 48ωρο,
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που της χορηγήθηκαν μετά την εξέτασή της στο
τοπικό Κέντρο Υγείας, χωρίς, όμως, βελτίωση της
συμπτωματολογίας της. Η ασθενής δεν ανέφερε
συνοδά συμπτώματα βήχα, δύσπνοιας, ρινικής
συμφόρησης, φαρυγγοδυνίας, κοιλιακού άλγους
ή δυσουρικών ενοχλημάτων, έχει κανονική έμμηνο
ρύση και δεν ελάμβανε αντισυλληπτικά δισκία.
Από το οικογενειακό της ιστορικό, αναφέρεται
ότι:
- ο αδερφός της ασθενούς υπεβλήθη σε χειρουργείο για αχαλασία οισοφάγου
- η γιαγιά της διεγνώσθη με Ca στομάχου στην
ηλικία των 62 ετών
- η μητέρα της έπασχε από υποθυρεοειδισμό.
Από την κλινική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα. Αναλυτικότερα, το αναπνευστικό ψιθύρισμα της ασθενούς ήταν ομό τιμο άμφω,
δίχως πρόσθετους ήχους. Οι καρδιακοί ήχοι S1-S2
ήσαν ρυθμικοί και σχετικά βύθιοι, χωρίς παρουσία φυσήματος ή εμφανούς περικαρδιακού ήχου
τριβής. Η κοιλιακή χώρα ήταν μαλακή, ευπίεστη,
και ανώδυνη, χωρίς αναπηδώσα ευαισθησία και
σημεία Murphy – McBurney. Το σημείο Giordano
δεν εκλυόταν άμφω. Η ασθενής, επίσης, δεν εμφάνιζε αυχενική δυσκαμψία και μηνιγγικά σημεία. Από
την ψηλάφηση της τραχηλικής-μασχαλιαίας-βουβωνικής χώρας δεν αναγνωρίστηκαν παθολογικοί
λεμφαδένες.
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα της ασθενούς (Εικόνα 1) έχει φλεβοκομβικό ρυθμό, με φυσιολογικό
άξονα, συχνότητα 105bpm, χωρίς κατασπάσεις
του PR διαστήματος, χωρίς σημείο S1Q3T3, χωρίς
σημεία οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου ή διαταραχών επαναπόλωσης.
Στη διαφοροδιάγνωση της ασθενούς ετέθη η
υποψία οξείας περικαρδίτιδας ή και πνευμονικής
εμβολής και ζητήθηκε Καρδιολογική εκτίμηση και
υπερηχογράφημα καρδιάς. Το τελευταίο ανέδειξε
φυσιολογική συσταλτικότητα αριστερής κοιλίας, μη
διατεταμένες δεξιές κοιλότητες , καρδιακές βαλβίδες
χωρίς οργανικές αλλοιώσεις και απουσία περικαρδιακού υγρού.
Η ασθενής υπεβλήθη σε test κυήσεως ούρων,
το οποίο ήταν αρνητικό και έπειτα διενεργήθη ακτινογραφία θώρακος (Εικόνα 2), χωρίς στοιχεία πύ-
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κνωσης ή διόγκωσης μεσοθωρακίου.
Στην ασθενή χορηγήθηκε παρακεταμόλη IV ως
αντιπυρετικό-αναλγητικό, καθώς επίσης και ορός
Ringer’s Lactated 1000ml και εισήχθη στην Παθολογική Κλινική, με τη σύσταση να υποβληθεί άμεσα
σε Αξονική Τομογραφία Θώρακος, με χρήση ενδοφλέβιου σκιαστικού (πόρισμα: Εικόνα 3).
Ακολούθησε Αξονική Τομογραφία Άνω-Κάτω
κοιλίας-Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου μετά τη λήψη
γαστρογραφίνης per os, χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η 26χρονη ασθενής, με την πιθανή διάγνωση
λεμφώματος, διεκομίσθη σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για περαιτέρω σταδιοποίηση-αντιμετώπιση.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κάθε εμπύρετο, με συνοδό θωρακαλγία, περιλαμβάνει μια πληθώρα διαφοροδιαγνωστικών
προσεγγίσεων. Κατά τη διερεύνησή του, κρίνεται
αναγκαίο να αποκλειστούν οξέα καρδιολογικά νοσήματα (οξεία περικαρδίτιδα-μυοκαρδίτιδα, πνευμονική
εμβολή, μύξωμα), πνευμονολογικά (πνευμοθώρακας, πνευμονία), νόσοι συνδετικού ιστού (οικογενής
μεσογειακός πυρετός), νευρολογικά (έρπης ζωστήρας) και μυοσκελετικά αίτια.
Εν καιρώ πανδημίας από τον κορονοϊό SARSCοV-2, η ασθενής αντιμετωπίστηκε ως πιθανό
κρούσμα. Από τα τρέχοντα δεδομένα στη διεθνή
βιβλιογραφία, περίπου το 43% των ασθενών παρουσιάζονται με εμπύρετο >38οC και ~22% με θωρακαλγία1, ιδίως σε περιπτώσεις που οι πυκνωτικές
εστίες εφάπτονται του υπεζωκότα. Στην περίπτωση
της ασθενούς μας, η θωρακαλγία προηγούταν χρονολογικά του εμπυρέτου και δεν αναφέρονται λοιπά
χαρακτηριστικά συμπτώματα, όπως βήχας, κεφαλαλγία, φαρυγγαλγία, διάρροια, αγευσία, ανοσμία,
μυαλγίες, ούτε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Βέβαια, λόγω της φύσης του ιού, δεν αποκλείεται η
λοίμωξη, βάσει του ιστορικού της ασθενούς, παρά
μόνο με PCR ανίχνευση.
Μία επείγουσα κατάσταση είναι και ο αυτόματος
πνευμοθώρακας (χαρακτηρίζεται ως μικρός, όταν
αφορά σε <15% του ημιθωρακίου), ο οποίος, λόγω
της καπνιστικής συνήθειας και της προηγηθείσας
σωματικής άσκησης της ασθενούς, τίθεται στη
διαφοροδιάγνωσή μας. Ωστόσο, η συνύπαρξη
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Πίνακας 1. Ζωτικά Σημεία της ασθενούς στα ΤΕΠ.
ΑΠ

138/80 mmHg

Καρδιακή Συχνότητα

105 bpm

Κορεσμός Οξυγόνου 99% (FiO2=21%)
Θερμοκρασία

37,7οC

Πίνακας 2. Εργαστηριακές εξετάσεις στα ΤΕΠ (κυριότερα ευρήματα).
WBC
(4.2-11 10 /μL)
3

NE#
(2-7.7 103/μL)

LY#
(1-4.8 103/μL)

Hb
(12-14 g/dL)

Hct
(36-42 %)

13.20
10.66
1.61
11.8
35.3

CRP
(<0.5 mg/dL)

D-Dimer
(<250 ng/mL)

Φερριτίνη
(15-150 ng/mL)

SGOT
(<32 IU/L)

SGPT
(<31 IU/L)

του εμπυρέτου δεν δικαιολογείται, παρά μόνο σε
περίπτωση λοίμωξης σε δεύτερο χρόνο.
Πέραν των πνευμονολογικών καταστάσεων, η
οξεία περικαρδίτιδα ανήκει στις κύριες διαφοροδιαγνωστικές μας σκέψεις. Η πάθηση διακρίνεται
σε υγρή και ξηρή, αναλόγως της ύπαρξης περικαρδιακού υγρού. Εκδηλώνεται με οπισθοστερνικό
άλγος, το οποίο επιτείνεται σε βαθιά εισπνοή ή με τις
κινήσεις, ενώ υποχωρεί σε καθιστή θέση με κλίση
προς τα εμπρός. Πέραν του άλγους, σε περίπτωση υγρής περικαρδίτιδας, εμφανίζεται ένα αίσθημα
βάρους στο προκάρδιο ή ελαφρά δύσπνοια. Εάν
βέβαια η συγκέντρωση περικαρδιακού υγρού είναι
ταχεία, τότε εκδηλώνονται συμπτώματα καρδιακού
επιπωματισμού με ζάλη και συγκοπτικά επεισόδια.
Συχνά συνυπάρχει με μυοκαρδίτιδα (μυοπερικαρδίτιδα). Το παθογνωμικό εύρημα της νόσου είναι ο
περικαρδιακός ήχος τριβής (70% των περιπτώσεων)
ιδίως στην ξηρή μορφή της νόσου. Ηλεκτροκαρδιογραφικά, εμφανίζονται αλλοιώσεις στο 90% των
περιπτώσεων. Αναλυτικότερα, ανασπάσεις του ST
διαστήματος με το κοίλο προς τα άνω, χωρίς κατοπτρικές εικόνες, αρνητικοποίηση του κύματος Τ
και κατάσπαση του PR. Στην υγρή περικαρδίτιδα

26.82
383
93
17

CPK

108

(<167 IU/L)

Τροπονίνη

<0.01

(<0.1 ng/ml)

SARS-Cov-2 RT PCR

Αρνητικό

(Αρνητικό)

Τεστ κύησης ούρων

Αρνητικό

13

παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο της ηλεκτρικής εναλλαγής του QRS συμπλέγματος. Στην
ακτινογραφία θώρακος, παρατηρούμε το σημείο
της “γυάλινης κανάτας νερού” σε υγρή μορφή
περικαρδίτιδας. Τα προαναφερθέντα σημεία δεν
εντοπίστηκαν στην ασθενή, ενώ υπερηχογραφικά
δεν διαπιστώθηκε περικαρδιακό υγρό.
Το μύξωμα είναι ο συχνότερος όγκος που εξορμάται από τον αριστερό κόλπο της καρδιάς, ενώ
επιδημιολογικά είναι συχνότερος στις γυναίκες (6070%). Ο όγκος προκαλεί απόφραξη της ροής του
αίματος ή/και ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας. Παρατηρούνται συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, όπως δύσπνοια, ορθόπνοια, κόπωση,
πνευμονικό οίδημα, ενώ τα συμπτώματα μπορεί
να διαφοροποιούνται σε διαφορετικές στάσεις
σώματος, λόγω της κίνησης του όγκου εντός του
αριστερού κόλπου. Στα πλαίσια του μυξώματος, αυξάνονται τα θρομβοεμβολικά επεισόδια και κυρίως
της πνευμονικής εμβολής. Επιπρόσθετα, ο ασθενής
μπορεί να παρουσιάσει και συστηματικά συμπτώματα, όπως εμπύρετο, απώλεια βάρους, πιθανώς
λόγω της παραγωγής από τον όγκο κυτοκινών και
αυξητικών παραγόντων. Κλινικά, μπορεί να παρα-
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Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός πίνακας όπου αναφέρεται ο επιπολασμός
των συμπτωμάτων εμπυρέτου και θωρακαλγίας ανά νόσο.
Πυρετός (%)

Θωρακαλγία (%)

SARS-CoV-2

>38: 43%
<38: 20%11

30%

Πνευμονία
Κοινότητας

συχνός

Συχνή

Πνευμονική
Εμβολή

3%

66%

Πνευμοθώρακας

0%

64-85% [8]

Οξεία
ΠερικαρδίτιδαΜυοκαρδίτιδα

Συχνός

>95%

Αιφνίδιας ενάρξεως θωρακαλγία,
επιδεινούμενη στην εισπνοή, βελτιούμενη με την επίκυψη μπροστά

Λοιμώδης
Ενδοκαρδίτιδα

90%9

Συχνό

Ρίγος, ανορεξία, απώλεια βάρους,
κοιλιακό άλγος, νυχτερινοί ιδρώτες

Μύξωμα

34%

Σπάνια

Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια,
ορθόπνοια, απώλεια βάρους

Καρκίνος
Πνεύμονα

25%

20-40%

Κακουχία, δύσπνοια, απώλεια
βάρους

Λέμφωμα

20-50%

ΛΟΙΠΑ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΟΙΠΑ

Λοιπά Συμπτώματα
Ανοσμία, αγευσία, διάρροιες,
φαρυγγαλγία, ρινική συμφόρηση
Βήχας, ταχύπνοια, υπόταση
Ταχύπνοια, υποξυγοναιμία
Οξεία δύσπνοια

~50% (εμπλοκή λεμφαδέ- Κνησμός, απώλεια βάρους,
νων μεσοθωρακίου)
νυχτερινοί ιδρώτες

Οικογενής
Μεσογειακός
Πυρετός

100%

45%

Έρπης Ζωστήρας

<20%7

Συχνό

Φυσαλιδώδες εξάνθημα

<1%

Συχνά

Άλγος επιδεινούμενο
με τις κινήσεις

Μυοσκελετικό
αίτιο

τηρηθεί ο χαρακτηριστικός ήχος «tumor plop» κατά
την ακρόαση της καρδιάς, καθώς και συστολικό
φύσημα λόγω της ανεπάρκειας μιτροειδούς. Εργαστηριακά, το μύξωμα μπορεί να μιμείται εικόνα
νοσήματος συνδετικού ιστού, με χαρακτηριστικά την
αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, αναιμία,
και αυξημένη CRP. Η διάγνωση γίνεται ιδανικά με
τη Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς, αλλά και με
υπερηχογράφημα, κατά προτίμηση διοισοφάγειο.
Στην περίπτωση της ασθενούς μας, το υπερηχογράφημα καρδιάς ήταν αρνητικό για παρουσία όγκων
στον αριστερό κόλπο.
Σκεπτόμενοι την αναπαραγωγική ηλικία της
ασθενούς, την πιθανότητα λήψης αντισυλληπτικών
δισκίων, καθώς επίσης και το σωματότυπό της (υπέρ-

Κοιλιακό άλγος, εξάνθημα τύπου
ερυσίπελας

βαρη) θα πρέπει να τεθεί η υπόνοια της πνευμονικής
εμβολής. Η θωρακαλγία πλευριτικού τύπου σχετίζεται
κατά ~66% με επιβεβαιωμένο περιστατικό πνευμονικής εμβολής, ενώ ο πυρετός κατά ~3%2. Βέβαια,
κλινικά η ασθενής δεν εμφάνιζε υποξυγοναιμία ή
ταχύπνοια, ηλεκτροκαρδιαγραφικά απουσίαζαν τα
ευρήματα S1Q3T3 ή η αναστροφή των Τ στις V1-V4
απαγωγές, εργαστηριακά τα D-Dimers ήταν κάτω της
10πλάσιας τιμής της ηλικίας της και η ακτινογραφία
θώρακος δεν παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά σημεία
Hamptons’s hump και Westermark sign.
Ένα σημαντικό ποσοστό αιτιών εμπυρέτου,
με συνοδό θωρακαλγία, μπορεί να αποδοθεί σε
νεοπλασίες. Αναλυτικότερα, ο πυρετός αγνώστου
αιτιολογίας οφείλεται κατά ~25% σε νεοπλασία3. Ο

59

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Εικόνα 1. ΗΚΓ της ασθενούς στο ΤΕΠ.

βρογχογενής καρκίνος του πνεύμονα συσχετίζεται
με εμμένουσα θωρακαλγία στο 20-40% των περιπτώσεων, λόγω διήθησης του μεσοθωρακίου, του
υπεζωκότα ή του θωρακικού τοιχώματος4. Στο λέμφωμα Hodgkin, παρατηρούνται παθολογικοί λεμφαδένες μεσοθωρακίου στο ~50% των ασθενών και
80% τραχηλικοί-υπερκλείδιοι, μη ψηλαφητοί, όμως,
στην 26χρονη ασθενή μας. Επιπλέον, η πυρετική
καμπύλη είναι τύπου Pel-Ebstein (=εμπύρετο >38οC
διάρκειας μιας εβδομάδας, που εναλλάσσεται με
διαστήματα απυρεξίας ίδιας διάρκειας). Αντιθέτως,
στο non-Hodgkin λέμφωμα, η κλινική εικόνα ποικίλλει
ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας. Το θύμωμα είναι
ένας ακόμα όγκος που παρουσιάζεται σαν μάζα του
πρόσθιου μεσοθωρακίου και εκδηλώνεται με θωρακαλγία, Β-συμπτώματα και παρανεοπλασματικές
εκδηλώσεις, όπως μυασθένεια gravis. Σπανιότερα,
το μύξωμα (επιπολασμός: 0,02%) μπορεί να ευθύνεται για την παρούσα συμπτωματολογία5,6. Λοιπά
νεοπλάσματα, όπως του γαστρεντερικού συστήματος, υποδιαφραγματικά (καρκίνος στομάχου,

Εικόνα 2. Ακτινογραφία στα ΤΕΠ.

παγκρέατος), μπορούν να συμπεριληφθούν στη
διαφορική διάγνωση.
Λόγω της Ελληνικής καταγωγής της ασθενούς
υποπτευόμαστε τον οικογενή μεσογειακό πυρετό,
πάθηση κατά την οποία το εμπύρετο (38οC-40 οC)
συνοδεύεται από ορογονίτιδα, κατά 95% περιτονίτιδα,
ενώ σε ένα ποσοστό της τάξεως του 45% δύναται
να εκδηλωθεί ως πλευρίτιδα, με εκλυτικό παράγοντα
την έντονη άσκηση (καθημερινότητα της ασθενούς
μας την τελευταία περίοδο). Βέβαια, τα επεισόδια
κορυφώνονται ταχέως σε ένταση και λύονται αυτόματα σε διάστημα 1 έως 3 ημερών, μία ακόμη
αναντιστοιχία με την περίπτωση της ασθενούς μας.
Λιγότερο πιθανή κρίνεται η λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα, καθώς, μετά το πέρας 10 ημέρων
από την έναρξη της θωρακαλγίας, η ασθενής δεν
εμφάνιζε φυσαλιδώδες ζωστηροειδές εξάνθημα7.
Ο ψυχολογικός παράγοντας, στα πλαίσια αγχώδους διαταραχής, δεν θα πρέπει να αποκλείεται,
ωστόσο η ύπαρξη του εμπυρέτου μας απομακρύνει
διαγνωστικά.
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- Παρουσία εμπλουτιζόμενης εξεργασίας μαλακού ιστού στο μεσοθωράκιο
κυρίως υποτροπιδικά, που εκτείνεται και παραπυλαία δεξιά, περιβάλλοντας
αγγειακές δομές και βρόγχους, χωρίς να προκαλεί απόφραξη. Το εύρημα
είναι κατά κύριο λόγο συμβατό με λεμφαδενοπάθεια, πιθανότατα στα πλαίσια
λεμφώματος. Λέπτυνση αγγειακών δομών που περιβάλλονται από τη μάζα.
- Δεν παρατηρούνται ελλείματα πλήρωσης ύποπτα για πνευμονικά έμβολα.
- Μερικές διηθήσεις δεξιού κάτω λοβού. Λίγα διηθητικά στοιχεία στην περιφέρεια
του δεξιού και του αριστερού άνω λοβού, καθώς και μερικά ινώδη στοιχεία
αριστερής βάσης.
- Απουσία πλευριτικής και περικαρδιακής συλλογής. Δεν παρατηρούνται διογκωμένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες.
Εικόνα 3. Πόρισμα Αξονικής Τομογραφίας Θώρακος.

Συμπεράσματα
Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει, ότι στα
πλαίσια της αυξημένης εστίασης στο νέο κορονοϊό πιθανώς διαλανθάνουν της προσοχής
μας ποικίλες αιτίες εμπυρέτου ή προκάρδιου
άλγους, εν δυνάμει απειλητικές για τη ζωή.
Συνιστάται, λοιπόν, σφαιρική εκτίμηση των

επιμέρους συμπτωμάτων και εξατομικευμένη
αντιμετώπιση κάθε εμπυρέτου με τη συμμετοχή
πολλών ειδικοτήτων. Η πιθανότητα κακοήθειας
πάντα θα πρέπει να αξιολογείται, ακόμα και επί
απουσίας ακραιφνών συμπτωμάτων, όπως
στην περίπτωση της ασθενούς μας. ■
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A

σθενής, ηλικίας 64 ετών, προσέρχεται λόγω
προκάρδιου άλγους. Το ατομικό ιστορικό
περιλαμβάνει 4 ισχαιμικά, αγγειακά, εγκεφαλικά
επεισόδια, καλά ρυθμισμένη υπέρταση και χειρουργηθέν μελάνωμα δέρματος χωρίς μεταστάσεις. Ο
ασθενής έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, καθώς
ο πατέρας του πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 39 ετών.

Το ΗΚΓ ήταν φυσιολογικό και ο έλεγχος τροπονίνης αρνητικός. Η δοκιμασία κοπώσεως σε
κυλιόμενο τάπητα ήταν μη διαγνωστική, καθώς η
μέγιστη επιτευχθείσα καρδιακή συχνότητα ήταν 126
σφύξεις/λεπτό (81% της μέγιστης προβλεπομένης
για την ηλικία του ασθενούς). Ακολούθως υποβλήθηκε σε Δυναμική Ηχοκαρδιογραφία με χορήγηση
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Eικόνα 1: Στεφανιογραφία δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας,
με το βέλος επισημαίνεται η κριτική στένωση του αγγείου
με συνυπάρχον θρόμβο.

Eικόνα 2: Ο πρόσθιος κατιών κλάδος και η περισπώμενη
αρτηρία είναι φυσιολογικά αγγεία.

δοβουταμίνης (stress echo) και χρήση ηχοσκιερού
παράγοντα αντίθεσης (contrast) (video 1,2). Η εξέταση ήταν θετική για ισχαιμία κατωτέρου τοιχώματος και η στεφανιογραφία ανέδειξε σοβαρού
βαθμού στένωση στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία,
με παρουσία θρομβωτικού υλικού (βλ. Εικόνα 1,2
και Video 3,4). Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επιτυχή
αγγειοπλαστική με εμφύτευση stent.
Ενάμιση χρόνο αργότερα επανήλθε, αιτιώμενος
αίσθημα παλμών. Το ΗΚΓ ανέδειξε εκτακτοσυστολική κοιλιακή αρρυθμία (βλ. Eικόνα 3). Στην 24ωρη

καταγραφή (Holter ρυθμού) καταγράφηκαν συνολικά 23.000 έκτακτες κοιλιακές συστολές (VEB”s).
Με βάση το ΗΚΓ 12 απαγωγών, η εστία προέλευσης
των αρρυθμιών εντοπίζεται στο βασικό-κατώτερο
τοίχωμα και στη βασική μοίρα του μεσοκοιλιακού
διαφράγματος (IVS). Η επαναληπτική στεφανιογραφία
κατέδειξε ότι τα στεφανιαία αγγεία του ασθενούς
δεν είχαν κριτικές στενώσεις και τα stent ήταν βατά
(βλ. Εικόνα 4). Η εστιασμένη υπερηχογραφική μελέτη
αποκάλυψε ασύμμετρη υπερτροφία του μεσοκοιλιακού διαφράγματος (IVS=17mm -βλ. Eικόνες 5,6).

Eικόνα 3: HKΓ με άφθονες έκτακτες κοιλιακές συστολές.
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Eικόνα 4: Επαναληπτική στεφανιογραφία-βατά stent στη
δεξιά στεφανιαία αρτηρία.

Το κλάσμα εξώθησης υπολογίστηκε στο 45%, ενώ
συνυπήρχε υποκινησία του κατωτέρου τοιχώματος.
Οι ιστικές ταχύτητες στο μιτροειδικό δακτύλιο ήταν
μειωμένες (Εa=4cm/sec) και ο αριστερός κόλπος
ήταν διατεταμένος. Δεν καταγράφηκε απόφραξη
στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας (LVOT). Η
συνολική επιμήκης παραμόρφωση ήταν επηρεασμένη (GLS= -15%).

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν υπέρ της
διάγνωσης της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας
μη αποφρακτικού τύπου (HCM).
Ωστόσο, η συνυπάρχουσα υπέρταση δημιουργεί
εύλογα ερωτήματα, δεδομένου ότι η υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια ορίζεται ως η υπέρμετρη αύξηση
του πάχους των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας,
που δεν μπορεί να αποδοθεί σε καταστάσεις υπερφόρτισης, όπως η υπέρταση ή στένωση αορτικής
βαλβίδας.1 Η υπερτροφία στην HCM είναι σοβαρού
βαθμού (άνω των 15 mm) και η συνηθέστερη μορφή
της είναι η ασύμμετρη υπερτροφία του μεσοκοιλιακού
διαφράγματος. Όμως, η ασύμμετρη υπερτροφία
δεν είναι ειδικό εύρημα της ΗCM, καθώς συναντάται
και σε άλλες παθήσεις όπως η υπερτασική καρδιοπάθεια και ενίοτε στη μεμονωμένη υπερτροφία της
βασικής μοίρας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος,
ιδίως στους ηλικιωμένους.2
Επομένως, τίθεται το ερώτημα: υπερτασική
καρδιοπάθεια ή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια;
Μήπως πρόκειται για κάποιο διηθητικό νόσημα; H
εφαρμογή των νεότερων απεικονιστικών τεχνικών
προσδίδει πολύτιμες πληροφορίες αρχής γενομένης
από το μυοκαρδιακό έργο (MW), έναν αναίμακτο
δείκτη λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας, που
προκύπτει από τις καμπύλες παραμόρφωσης (strain)
και την αρτηριακή πίεση και εκφράζεται σε mmHg %.
Αρχικά, με το δισδιάστατο speckle tracking, υπολογίζεται η συνολική επιμήκης παραμόρφωση (GLS)

Eικόνα 5: Yπέρηχος καρδιάς, PLAX-ασύμμετρη υπερτροφία
μεσοκοιλιακού διαφράγματος 17 mm.

Eικόνα 6: Yπέρηχος καρδιάς, PSAX-ασύμμετρη
υπερτροφία μεσοκοιλιακού διαφράγματος 17 mm.
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Eικόνα 7: Στα αριστερά απεικονίζεται ο χρωματικός χάρτης με την επιμήκη παραμόρφωση των 17 τμημάτων της
αριστερής κοιλίας. Υπολογίστηκε η συνολική επιμήκης
παραμόρφωση GLS= -15%. Στα δεξιά απεικονίζεται ο
χρωματικός χάρτης με το μυοκαρδιακό έργο των 17 τμημάτων της αριστερής κοιλίας. Υπολογίστηκε το συνολικό
μυοκαρδιακό έργο GWI=1.439mmHg%.

Eικόνα 8: Το μυοκαρδιακό έργο υπολογίστηκε σημαντικά μειωμένο στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα (ΙVS) στα 980
mmHg%. Eπάνω αριστερά απεικονίζεται το μυοκαρδιακό
έργο στο IVS στη διάρκεια του καρδιακού κύκλου. Στον
κάθετο άξονα αντιστοιχεί η αρτηριακή πίεση και στον οριζόντιο άξονα η παραμόρφωση. Το κόκκινο περίγραμμα
περικλείει το συνολικό μυοκαρδιακό έργο, ενώ το πράσινο
περίγραμμα αντιστοιχεί στο ΙVS, που έχει σημαντικά μειωμένη βράχυνση.

και εν συνεχεία με ένα πιεσόμετρο μετράται η πίεση
στη βραχιόνια αρτηρία. Πρακτικά το μυοκαρδιακό
έργο ενσωματώνει την αρτηριακή πίεση, δηλ. το
μεταφόρτιο στην εκτίμηση της λειτουργικότητας
της αριστερής κοιλίας.
Το μυοκαρδιακό έργο διακρίνεται:
- Στο παραγωγικό (constructive work), δηλαδή το
“ωφέλιμο” έργο που προκύπτει κατά τη βράχυνση
στη διάρκεια της συστολής και κατά την επιμή-
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Eικόνα 9: Το μυοκαρδιακό έργο στο κατώτερο τοίχωμα
ήταν ήπια επηρεασμένο 1.445 mmHg%, αλλά παρουσίαζε
μετασυστολική βράχυνση. Επάνω αριστερά απεικονίζεται
το μυοκαρδιακό έργο στο κατώτερο τοίχωμα στη διάρκεια
του καρδιακού κύκλου. Στον κάθετο άξονα αντιστοιχεί η
αρτηριακή πίεση και στον οριζόντιο άξονα η παραμόρφωση. Το κόκκινο περίγραμμα περικλείει το συνολικό μυοκαρδιακό έργο, ενώ το πράσινο περίγραμμα αντιστοιχεί
στο κατώτερο τοίχωμα.

κυνση στη διάρκεια της ισογκωτικής χάλασης.
- Στο δαπανώμενο (wasted work), δηλαδή στο
“σπαταλημένο “έργο που χάνεται κατά την επιμήκυνση στη διάρκεια της συστολής και κατά
τη βράχυνση στη διάρκεια της ισογκωτικής χάλασης και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει απώλεια
ενέργειας.
Η μετασυστολική βράχυνση (post-systolic
shortening), δηλ. η βράχυνση μετά τη σύγκλειση
της αορτικής βαλβίδας, που παρατηρείται σε περιοχές του μυοκαρδίου που ισχαιμούν, επίσης αφορά
σε δαπανώμενο έργο.
H μυοκαρδιακή απόδοση (myocardial efficiency)
ορίζεται ως το πηλίκο: Π αραγωγικό έργο/ παραγωγικό +δαπανώμενο έργο και εκφράζεται σε %.
Γίνεται αντιληπτό, ότι το δαπανώμενο έργο μειώνει την απόδοση της αριστερής κοιλίας, καθώς
προσθέτει επιπλέον μηχανικό φορτίο στο μυοκάρδιο.
Έχει αποδειχθεί ότι:
- Στους υπερτασικούς ασθενείς το παραγωγικό
έργο είναι σημαντικά πιο αυξημένο σε σχέση με
τον υγιή πληθυσμό, ενώ η μυοκαρδιακή απόδοση και το δαπανώμενο έργο δεν παρουσιάζουν
αξιόλογες μεταβολές ανάμεσα στις δυο ομάδες.3
- Στους ασθενείς με HCM μη αποφρακτικού τύ-
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Eικόνα 10: Η μαγνητική
τομογραφία καρδιάς
επιβεβαίωσε την ασύμμετρη υπερτροφία
του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, το πάχος
του υπολογίστηκε στα
16 mm.

που το παραγωγικό έργο είναι ελαττωμένο και
σχετίζεται με τη βαρύτητα της υπερτροφίας των
τοιχωμάτων, αλλά και με την έκταση της ίνωσης,
όπως αυτή προσδιορίζεται στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Αντίθετα, το δαπανώμενο έργο
είναι αυξημένο και η μυοκαρδιακή απόδοση είναι
ελαττωμένη.4, 9
Ο υπολογισμός του μυοκαρδιακού έργου στον
ασθενή ήταν διαφωτιστικός (βλ. Εικόνα 7):
• To μυοκαρδιακό έργο στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα του ασθενούς ήταν σημαντικά ελαττωμένο
980 mmHg% (φτ:1813±472 mmHg%- βλ. Εικόνα
8).
• Tο μυοκαρδιακό έργο στο κατώτερο τοίχωμα
ήταν ήπια επηρεασμένο. αλλά παρουσίαζε
μετασυστολική βράχυνση 1.445 mmHg% (φτ:
2050±500 mmHg% - βλ. Εικόνα 9).

• Tο συνολικό παραγωγικό έργο ήταν ήπια επηρεασμένο GCW=1.795mmHg (φτ:2231±438 mmHg%).
• Η μυοκαρδιακή απόδοση ήταν σημαντικά ελαττωμένη GME=86% (φτ:96-97%).
• Το δαπανώμενο έργο ήταν υπέρμετρα αυξημένο
GWW=336 mm Hg% (φτ:77±41 mmHg%).
Tα παραπάνω ευρήματα συγκλείνουν υπέρ της
αρχικής διάγνωσης, δηλ. υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια μη αποφρακτικού τύπου (HCM).
H μαγνητική τομογραφία καρδιάς (CMR) επιβεβαίωσε τα ευρήματα του υπερήχου:
• Το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας
υπολογίστηκε: EF=44 %.
• Το πάχος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος μετρήθηκε στα 16 mm ( βλ. Εικόνα 10).
• Στις καθυστερημένες λήψεις, που ελήφθησαν
μετά από χορήγηση γαδολίνιου(LGE), ανιχνεύ-

Eικόνα 11: Στις καθυστερημένες λήψεις μετά από χορήγηση γαδολινίου παρατηρείται διατοιχωματική
ίνωση στο κατώτερο τοίχωμα λόγω στεφανιαίας νόσου, αλλά και ίνωση στη μεσότητα του μυοκαρδίου
στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα λόγω υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας.
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εται ίνωση τόσο στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα
(μεσότητα μυοκαρδίου λόγω HMC) όσο και
στο κατώτερο τοίχωμα (διατοιχωματική λόγω
στεφανιαίας νόσου). Η ίνωση ταυτίζεται με την
εστία προέλευσης των αρρυθμιών από το ΗΚΓ
επιφανείας. (βλ. Εικόνα 11).
• επισημαίνεται ότι η ίνωση στην ΗCM ακολουθεί
δύο πρότυπα:το συνηθέστερο εντοπίζεται στα
τμήματα που έχουν το μεγαλύτερο πάχος, έχει
κατανομή στη μεσότητα του μυοκαρδίου (midwall), εμφανίζεται με στικτό εμπλουτισμό (patchy)
και έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με τον αιφνίδιο
καρδιακό θάνατο. Το δεύτερο πρότυπο παρατηρείται στα σημεία συνένωσης της δεξιάς και
αριστερής κοιλίας, δεν σχετίζεται με ουλή και
δεν έχει προγνωστικό χαρακτήρα.1
• Στις εικόνες LGE δεν παρατηρήθηκε το πρότυπο
εμπλουτισμού της αμυλοείδωσης, δηλαδή η εικόνα
της σκοτεινής αιματικής δεξαμενής (dark blood
pool), σε συνδυασμό με διάχυτη υπενδοκάρδια
ίνωση. Eπισημαίνεται ότι η αμυλοείδωση εκδηλώνεται ως συγκεντρική υπερτροφία τοιχωμάτων.
Αναφορικά με τη μεμονωμένη υπερτροφία της
βασικής μοίρας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος
επισημαίνεται ότι:
1. Συνήθως η υπερτροφία δε ξεπερνά τα 15 mm,
ενώ το οπίσθιο τοίχωμα είναι <11 mm.
2. Δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου.
3. Δεν υπάρχει ίνωση.
Λόγω του ιστορικού των πολλαπλών ισχαιμικών ΑΕΕ κρίθηκε σκόπιμο να αποκλειστεί η νόσος
Fabry. Συνηθέστερα εκδηλώνεται με συγκεντρική
υπερτροφία τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας και
ίνωση στο κατώτερο-πλάγιο τοίχωμα. Η διάγνωση
τίθεται με τη μέτρηση των επιπέδων του ενζύμου
α-γαλακτοσιδάση και ενίοτε τον γενετικό έλεγχο.
Στον ασθενή τα επίπεδα του ενζύμου ήταν εντός
φυσιολογικών ορίων.
Όταν τεθεί οριστικά η διάγνωση της HCM, το
επόμενο ερώτημα είναι, ποιός είναι ο κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Το συνολικό σκορ, με
βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC 2014), είναι χαμηλό
(3,5%) και δεν ενδείκνυται η εμφύτευση απινιδωτή.
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Στον ασθενή συνεστήθη η λήψη βηταξολόλης και
στο επαναληπτικό Holter υπήρξε σημαντική μείωση
των κοιλιακών έκτακτων συστολών.
Ωστόσο, οι νεότερες απεικονιστικές τεχνικές
έχουν όχι μόνο διαγνωστικό αλλά και προγνωστικό
χαρακτήρα. Ως γνωστόν, το ευρωπαϊκό μοντέλο
πρόβλεψης αιφνίδιου θανάτου στη HCM ( ΕSC 2014)
περιλαμβάνει επτά παραμέτρους:
α) Το μέγεθος αριστερού κόλπου σε mm, όπως
αυτό προσδιορίζεται από την Ηχοκαρδιολογία.
β) Τη μέγιστη κλίση πίεσης στο χώρο εξόδου της
αριστερής κοιλίας σε mmHg (Ηχοκαρδιολογία)
γ) Το μέγιστο πάχος τοιχωμάτων σε mm (Ηχοκαρδιολογία).
δ) Την ηλικία.
ε) Οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.
στ) Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία.
ζ) Συγκοπή.
Aν το συνολικό άθροισμα αναδείξει ασθενή
υψηλού κινδύνου (>6% στην πενταετία), τότε κρίνεται
σκόπιμη η εμφύτευση απινιδωτή.
Tο 2019 προστέθηκαν τρεις επιπλέον παράγοντες κινδύνου για τους χαμηλού και μέσου κινδύνου ασθενείς με HCM και συνυπάρχουσα καρδιακή
ανεπάρκεια5:
α) Η ίνωση του μυοκαρδίου >15% της συνολικής
μυοκαρδιακής μάζας στη CMR: στη μεγαλύτερη
μελέτη 1.293 ασθενών βρέθηκε ότι, όσοι είχαν
LGE> 15% διέτρεχαν διπλάσιο κίνδυνο αιφνίδιου
θανάτου στην τριετή παρακολούθηση.6
β) Ανεύρυσμα κορυφής της αριστερής κοιλίας:
στη μεγαλύτερη μελέτη με 1.300 HCM ασθενείς
βρέθηκε ότι, οι 28 ασθενείς με ανεύρυσμα είχαν
περισσότερα καρδιαγγειακά συμβάντα. Αφενός,
διότι διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου, αφετέρου, διότι είχαν αυξημένο καρδιοεμβολικό κίνδυνο στα πλαίσια δημιουργίας θρόμβου
εντός του ανευρύσματος.7 Eπισημαίνεται ότι, το
ανεύρυσμα κορυφής μπορεί να διαλάθει με την
κλασική Ηχοκαρδιολογία και συστήνεται είτε η
χορήγηση ηχοσκιερού παράγοντα αντίθεσης
(contrast) είτε η διενέργεια CMR.
γ) Επιδείνωση της συσταλτικότητας της αριστερής
κοιλίας: στη μεγαλύτερη κλινική μελέτη 1.019
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ασθενών, με EF >60%, βρέθηκε ότι GLS > -14%
σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση στη δεκαετή
παρακολούθηση.8
Πρόδρομες μελέτες συγκλείνουν υπέρ της
άποψης, ότι το μυοκαρδιακό έργο αποτελεί προγνωστικό δείκτη:
• Παραγωγικό έργο GCW >1.730 mmHg% σχετίζεται
με καλύτερη επιβίωση σε HCM μη αποφρακτικού
τύπου, στη διάρκεια πενταετούς παρακολούθησης (p<0,001)4.
• Παραγωγικό έργο GCW < 1.623 mmHg% σχετίζεται
με εκτεταμένη ίνωση στη CMR, με ευαισθησία
82% και ειδικότητα 67%.9

Αναμένονται περισσότερα δεδομένα, προκειμένου να τεκμηριωθεί ο ρόλος του μυοκαρδιακού
έργου στην πρόγνωση των ασθενών με HCM.
Ολοκληρώνοντας, η σωστή διάγνωση της
υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας προϋποθέτει τη
σωστή εφαρμογή της Ηχοκαρδιολογίας, σε συνδυασμό με νεότερες απεικονιστικές τεχνικές, όπως η
μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Το μυοκαρδιακό
έργο, ένας καινούργιος και πολλά υποσχόμενος
δείκτης της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας,
αναδύεται στη διάγνωση και στην πρόγνωση των
ασθενών με HCM. ■
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◗ καρδιο...ΛΟΓΙΚΆ

Τί δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν
θεραπεύουμε ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή: Συχνότητα και ρυθμός.
✒ Γεώργιος Σ. Γκουμάς
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

H

επιλογή της στρατηγικής διατήρησης του φλεβοκομβικού ρυθμού (με βάση τις τελευταίες
οδηγίες του 2020 της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, για την αντιμετώπιση της Κολπικής Μαρμαρυγής) αποτελεί ένδειξη τάξης Ι μόνο
για τον έλεγχο των συμπτωμάτων και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής σε συμπτωματικούς ασθενείς
με κολπική μαρμαρυγή. Επιπλέον, αναγνωρίζονται
κάποιοι παράγοντες, που στους ασθενείς αυτούς θα
ευνοήσουν την επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής και είναι οι εξής: 1) μικρότερη ηλικία, 2) πρώτο
επεισόδιο ή πρόσφατη έναρξη κολπικής μαρμαρυγής, 3) ταχυ-μυοκαρδιοπάθεια, 4) φυσιολογικός ή
μέτρια διογκωμένος αριστερός κόλπος, 5) έλλειψη
δομικής καρδιοπάθειας και συννοσηροτήτων, 6)
δυσκολία στην επίτευξη ελέγχου της συχνότητας,
7) κολπική μαρμαρυγή που έχει προκληθεί από αναστρέψιμη αιτία-γεγονός, 8) επιλογή του ασθενή μετά
από ενημέρωση.
• Η πραγματική αποτελεσματικότητα των αντιαρρυθμικών φαρμάκων, στην ανάταξη της κολπικής
μαρμαρυγής προσφάτου ενάρξεως, δεν είναι δυνατό
να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι ένα ποσοστό, γύρω στο
80%, των ασθενών ανατάσσεται αυτόματα μέσα στις
πρώτες 48 ώρες. Έτσι μια στρατηγική «αναμονής και
παρακολούθησης», για ένα χρονικό διάστημα λογικά μικρότερο από 24 ώρες, αποτελεί λογική επιλογή
σε επιλεγμένους ασθενείς με προσφάτου ενάρξεως

κολπική μαρμαρυγή. Αν στο διάστημα αυτό η κολπική
μαρμαρυγή επιμένει, μπορούμε να προχωρήσουμε
σε ηλεκτρική ή φαρμακευτική ανάταξη.
• Η προπαφενόνη χορηγείται σε δόση 450-600 mg για
την ανάταξη, και σε δόση 150-300 mg, 3 φορές την
ημέρα, ή σε δόση 225-425 mg 2 φορές την ημέρα,
όταν πρόκειται για τη μορφή slow release, για την
πρόληψη νέων επεισοδίων. Δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμική
καρδιοπάθεια, σημαντική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, άσθμα και σοβαρή νεφρική ή ηπατική
νόσο. Επειδή προκαλεί διεύρυνση του QRS, πρέπει
αυτό να μετριέται στο ΗΚΓφημα πριν την έναρξη της
αγωγής, καθώς και 1-2 εβδομάδες αργότερα, και
το φάρμακο να διακόπτεται, αν προκληθεί διεύρυνση πάνω από 25% ή πάνω από τα 120 msec, ή αν
εμφανιστεί αποκλεισμός του αριστερού σκέλους.
Προσοχή χρειάζεται, όταν χορηγείται σε ασθενείς με
κολπικό πτερυγισμό, γιατί μπορεί να αυξήσει το μήκος
κύκλου, οδηγώντας σε 1:1 κολποκοιλιακή αγωγή και
μεγάλη αύξηση της κοιλιακής συχνότητας. Ο κίνδυνος αυτός μειώνεται με την ταυτόχρονη χορήγηση
β αναστολέα, διλτιαζέμης ή βεραπαμίλης.
• Η φλεκαϊνίδη χορηγείται σε δόση 200-300 mg για
την ανάταξη, και σε δόση 100-200 mg, 2 φορές την
ημέρα, ή σε δόση 200 mg, 1 φορά την ημέρα, όταν
πρόκειται για τη μορφή slow release για την πρόληψη νέων επεισοδίων. Ισχύουν και εδώ όλα αυτά
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που αναφέρονται παραπάνω για την προπαφαινόνη.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι όταν τα δυο αυτά φάρμακα
χορηγούνται σε ασθενείς, των οποίων έχει αξιολογηθεί σωστά ο προαρρυθμικός κίνδυνος, οδηγούν σε
πολύ χαμηλό ποσοστό σε εμφάνιση προαρρυθμίας.
• Η ενδοφλέβια χορήγηση αμιωδαρόνης ξεκινάει
χορηγώντας αρχικά 300-500 mg i.v. (5-7 mg/kg),
διαλυμένα σε 250 mL 5% dextrose, σε διάστημα 60120 λεπτών, και κατά προτίμηση σε κεντρική φλέβα,
και στη συνέχεια 50 mg/kg (max 1200 mg) i.v., σε 24
ώρες, διαλυμένα σε 500 – 1000 mL 5% dextrose, και
πάλι, κατά προτίμηση, σε κεντρική φλέβα. Η κανονική
δόση, όταν ξεκινάμε θεραπεία με αμιωδαρόνη από
το στόμα, για πρόληψη υποτροπών, είναι ένα χάπι
των 200 mg, 3 φορές την ημέρα, για ένα μήνα και
στη συνέχεια ένα χάπι την ημέρα. Η αμιωδαρόνη
είναι το πιο αποτελεσματικό από τα αντιαρρυθμικά
φάρμακα, για την πρόληψη των παροξυσμών κολπικής μαρμαρυγής, και είναι το μοναδικό που μπορεί
να χορηγηθεί σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Όμως, θέλει προσοχή για πιθανές παρενέργειες από
τον πνεύμονα, το θυροειδή και το ήπαρ. Δεν την
χορηγούμε σε κλινικά έκδηλο υπερθυροειδισμό, μειώνουμε τη δόση της δακτυλίτιδας σε συγχορήγηση
και έχουμε το νου μας για ενδεχόμενη μυοπάθεια
σε ταυτόχρονη λήψη στατινών. Πριν την έναρξη της
αγωγής με αμιωδαρόνη ελέγχουμε στο ΗΚΓφημα,
το διάστημα QT και επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση
4 εβδομάδες αργότερα. Είναι σύνηθες, να προκληθεί παράταση του QT, αλλά αυτό σπάνια οδηγεί
σε πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (torsades de
pointes), σε κάθε περίπτωση, όμως, η αγωγή πρέπει
να διακόπτεται, αν το QT παραταθεί πέρα από τα
500 msec.
• Η ενδοφλέβια χορήγηση βερνακαλάντης αποτελεί
την πιο γρήγορα αποτελεσματική επιλογή και γίνεται αρχικά με 3 mg/kg σε 10 λεπτά, ενώ μετά από
διάστημα 10-15 λεπτών χορηγούνται άλλα 2 mg/
kg, σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Είναι πιο αποτελεσματική από την αμιωδαρόνη και τη φλεκαϊνίδη,
μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με ήπια καρδιακή
ανεπάρκεια και σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, δεν
πρέπει όμως να χορηγείται σε ασθενείς με υπόταση
(<100 mmHg), πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο,
κλάση NYHA III-IV, παράταση QT ή σοβαρή στένωση

69
της αορτικής βαλβίδας.
• Η ενδοφλέβια χορήγηση ιβουτιλίδης γίνεται με 1
mg σε 10 λεπτά, ενώ μετά από διάστημα 10-20 λεπτών μπορεί να χορηγηθεί άλλο 1 mg, σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να χορηγείται σε
ασθενείς με παράταση QT, σοβαρή υπερτροφία ή
χαμηλό κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας,
και η χορήγησή της πρέπει να γίνεται σε καρδιολογική
μονάδα, αφού μπορεί να παρατείνει το QT και να προκαλέσει πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (torsades
de pointes). Η παραμονή στη μονάδα συστήνεται
για 4 ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου.
• Η σοταλόλη χορηγείται μόνο για την πρόληψη νέων
επεισοδίων, σε δόση 80-160 mg, 2 φορές την ημέρα,
αλλά δρα ως αντιαρρυθμικό τάξης ΙΙΙ μόνο σε δόση
160 mg και πάνω. Δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα
εξώθησης, σημαντική υπερτροφία της αριστερής
κοιλίας, παράταση του QT, άσθμα, υποκαλιαιμία
και κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 50 mL/min. Γενικά, αν λάβουμε υπόψιν το προφίλ ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας της σοταλόλης, δεν αποτελεί
πρώτη επιλογή και πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Ο κίνδυνος για πρόκληση δοσοεξαρτώμενου
torsades de pointes ξεπερνάει το 2% και η αγωγή
πρέπει να διακόπτεται, αν το QT αυξηθεί πάνω από
60 msec ή ξεπεράσει τα 500 msec. ΗΚΓφημα πρέπει
να γίνεται πριν την έναρξη της αγωγής, μετά από 1
ημέρα, καθώς και 1-2 εβδομάδες αργότερα.
• Η δισοπυραμίδη χορηγείται σε δόση 100-400 mg,
2-3 φορές την ημέρα (μέγιστη ημερήσια δόση 800
mg), όμως αποτελεί σπάνια επιλογή αντιαρρυθμικού,
αφού έχει βρεθεί σε μελέτες ότι αυξάνει σημαντικά τη
θνησιμότητα. Δεν χορηγείται, σε καμία περίπτωση,
σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια και μπορεί να
αποτελέσει επιλογή στην κολπική μαρμαρυγή από
διέγερση του παρασυμπαθητικού (αθλητές, κατά τη
διάρκεια του ύπνου), ενώ έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει
την απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής
κοιλίας και τα συμπτώματα σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
• Δεν χορηγούμε αντιαρρυθμικά φάρμακα σε
ασθενείς με μόνιμη κολπική μαρμαρυγή, στους
οποίους γίνεται έλεγχος της συχνότητας, καθώς και
σε ασθενείς με προχωρημένες διαταραχές αγωγής,
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εκτός αν έχουν μόνιμο βηματοδότη. Στους ασθενείς
με μόνιμη κολπική μαρμαρυγή, στους οποίους η
καρδιακή συχνότητα δεν ελέγχεται με συνδυασμό
φαρμάκων (β-αναστολείς, βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη,
δακτυλίτιδα), μπορεί να χορηγηθεί αμιωδαρόνη ως
τελευταία επιλογή, ειδικά αν δεν είναι υποψήφιοι για
μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως είναι η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου με τοποθέτηση
βηματοδότη. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο στόχος της
συχνότητας σε μόνιμη κολπική μαρμαρυγή δεν χρειάζεται να είναι πολύ αυστηρός, τουλάχιστον στην
αρχή, αφού μια ρύθμιση σε παλμούς κάτω από
110 το λεπτό σε ηρεμία φαίνεται να είναι επαρκής.
Μόνο αν ο ασθενής μας παρουσιάζει συμπτώματα, έχει νόημα να επιδιώξουμε να είναι σταθερά
κάτω από 80 παλμούς ανα λεπτό η καρδιακή συχνότητα. Στην παραπάνω βασική αρχή, εξαιρέσεις
αποτελούν η παρουσία ταχυμυοκαρδιοπάθειας και
η παρουσία αμφικοιλιακού βηματοδότη ή απινιδωτή ως θεραπεία επανασυγχρονισμού, όπου η
πιο επιθετική μείωση της συχνότητας εξασφαλίζει
την αμφικοιλιακή βηματοδότηση. Δεν χορηγούμε
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βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη σε ασθενείς με κλάσμα
εξωθήσεως αριστερής κοιλίας μικρότερο από 40%.
• Όταν σε οξείες φάσεις θέλουμε άμεσα να μειώσουμε την καρδιακή συχνότητα σε ασθενείς με
κολπική μαρμαρυγή, και εφόσον αποκλείσουμε την
παρουσία εμπύρετης λοίμωξης ή αναιμίας, οι πιο
απλές επιλογές μας είναι: μετοπρολόλη 2.5 - 5 mg i.v.
bolus αργά μέχρι και 4 δόσεις, βεραπαμίλη 2.5 - 10
mg i.v. bolus μέσα σε 5 λεπτά, δακτυλίτιδα (digoxin)
0.5 mg i.v. bolus και μέχρι 3 αμπούλες σε διάστημα
24 ωρών. Σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, καθώς
και σε αυτούς με σοβαρή συστολική δυσλειτουργία
της αριστερής κοιλίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και η αμιωδαρόνη, χορηγώντας αρχικά 300 mg
i.v., διαλυμένα σε 250 mL 5% dextrose, σε διάστημα 30-60 λεπτών, και κατά προτίμηση σε κεντρική
φλέβα, και στη συνέχεια 900-1200 mg i.v., σε 24
ώρες, διαλυμένα σε 500 – 1000 mL 5% dextrose,
και πάλι κατά προτίμηση σε κεντρική φλέβα. Δεν
χορηγούμε βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη σε ασθενείς με
κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας μικρότερο
από 40%. ■

◗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Eξετάσεις Ειδικότητας Καρδιολογίας
Δεκέμβριος 2020
Θέματα προς ανάπτυξη

1. a. Μυοκαρδιοπάθεια από καρδιοτοξικούς (χημειοθεραπευτικούς) παράγοντες. Τύποι, Διαγνωστικά
τεστ και μέθοδοι. Κριτήρια ανάδειξης της μυοκαρδιοπάθειας. Προγραμματισμός ελέγχου για την
πρώιμη ανίχνευση της μυοκαρδιοπάθειας.
β. Αγκύλες Πίεσης-Όγκου (διαγράμματα) σε φυσιολογικώς λειτουργούσα καρδιά, σε καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα εξωθήσεως, σε καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας.
2. α. Αναθεωρημένη (2018) ταξινόμιση και μηχανισμός δράσης των αντιαρρυθμικώνφαρμάκων κατά
Vaughan Williams. Ενδείξεις χρήσεως και αντενδείξεις.
β. Μηχανισμοί δημιουργίας ταχυαρρυθμιών. Αναφέρατε κλινικό παράδειγμα αρρυθμίας για κάθε
κατηγορία.
3. Κοιλιακές αρρυθμίες σε ασθενείς με δομικές ανωμαλίες του μυοκαρδίου ισχαιμικές και μη (όχι καναλοπάθειες).
4. α. Ποιοτικά, Ημι-ποσοτικά και Ποσοτικά κριτήρια ανεπάρκειας αορτής, τριγλώχινας, μιτροειδούς.
β. Υπερηχογραφικά κριτήρια καταλληλότητος από το διαθωρακικό και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
για διακαθετηριακή, διαδερμική, επιδιόρθωσης ανεπάρκειας της μιτροειδούς (τύπου Mitra Clip).
5. α. Αξιολόγηση στενώσεων στεφανιαίων αρτηριών στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, πέρα από τη στεφανιογραφία. Λειτουργικές και ανατομικές τεχνικές, ενδείξεις χρήσεως, και ερμηνεία δεδομένων.
6. Ηλεκτρική θύελλα: Ορισμός, συνήθη εκκλυτικά αίτια και θεραπευτική αντιμετώπιση.
7. α. Αντίσταση στα διουρητικά στην καρδιακή ανεπάρκεια. Αιτιολογία και Θεραπευτική προσέγγιση.
β. Ρόλος των SGLT2 σε καρδιολογικό ασθενή, ενδείξεις από τις τελευταίες μελέτες.
8. Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στις μυοκαρδιοπάθειες μη ισχαιμικής αιτιολογίας.
9. Σαρκοείδωση και καρδιά. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.
10. Σύνδρομο Eisenmenger: Αίτια, Διάγνωση και Αντιμετώπιση.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Ασθενής, 55 ετών, μετά από πρόσφατη τοποθέτηση
διπλοεστιακού βηματοδότη, αναφέρει αίσθημα και
κόπωση. Τα επεισόδια διαρκούν μερικά λεπτά πριν τη
διακοπή τους. Ο βηματοδότης έχει προγραμματισθεί
σε DDD; συχνότητα 80-150 bpm; AVdelay 200 msec;
Post ventricular atrial RP 150 msec. Το Holter ρυθμού,
που φέρει μαζί του, δείχνει στην παρακάτω καταγραφή:
α) Κοιλιακή Ταχυκαρδία.
β) Έναρξη κολπικής ταχυκαρδίας με κοιλιακή σύζευξη
των κολπικών επαρμάτων.
γ) Ταχυκαρδία επαγόμενη από το βηματοδότη.
δ) Δυσλειτουργία βηματοδότη με ταχεία κοιλιακή βηματοδότηση.

πιο συχνά μετά από κατώτερο έμφραγμα.
δ) Στα ψευδοανευρύσματα της αριστερής κοιλίας συνιστάται η χειρουργική αντιμετώπιση επί συμπτωμάτων.
5. Ποιά από τα κατωτέρω είναι σωστό για την επιλογή
αντιαρρυθμικού σε ασθενή με κολπική μαρμαρυγή
και σημαντική νεφρική ανεπάρκεια;
α) Η Προπαφενόνη έχει σχεδόν αποκλειστικά ηπατικό
καταβολισμό.
β) Σοταλόλη απεκκρίνεται από το ήπαρ.
γ) Φλεκαϊνίδη απεκκρίνεται σε ελάχιστο ποσοστό από
το νεφρό.
δ) Δοφετιλίδη κυρίως ηπατική απέκκριση.

2. Ασθενής, με παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου,
παρουσιάζει στην ακρόαση ευρήματα με σοβαρή
ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας. Το υπερηχογράφημα εντοπίζει τον πίδακα της ανεπάρκειας στο
οπισθοπλάγιο τοίχωμα του αριστερού κόλπου. Η πιθανή αιτία της ανεπάρκειας είναι:
α) Ρήξη οπίσθιας τενόντιας χορδής.
β) Διάταση δακτυλίου της μιτροειδούς.
γ) Ακινησία ή ρίκνωση της οπίσθιας γλωχίνος της
μιτροειδούς.
δ) Ακινησία ή ρίκνωση της προσθίας γλωχίνος της
μιτροειδούς.

6. Ποιό από τα παρακάτω αντιπροσωπεύει η εικόνα;

3. Δοκιμασία ανάκλισης (tilt testing), τί είναι σωστό;
α) Η Ευαισθησία του τεστ είναι περίπου 50% σε άτομα με
τυπικό αγγειο-παρασυμπαθητικό συγκοπικό επεισόδιο.
β) Mεγαλύτερη χρησιμότητα είναι να δείξει την προδιάθεση για υποτασικό επεισόδιο του ασθενούς, παρά
για να βάλει τη διάγνωση αγγειο-παρασυμπαθητικό
επαγόμενης συγκοπής.
γ) Το τεστ γίνεται και με τη χρήση υπογλώσσιας νιτρογλυκερίνης ή ενδοφλέβιας ισοπροτερενόλης, χωρίς
να γίνει ανάκλιση.
δ) Σε ασθενείς (κοντρόλ) χωρίς συγκοπικό επεισόδιοδεν
μπορεί να είναι θετικό.

a) Ρήξη θηλοειδούς μυός.
β) Ινοελάστωμα.
γ) Libman-Sacks endocarditis.
δ) Ενδοκαρδίτιδα μιτροειδούς βαλβίδος.

4. Τί είναι σωστό;
α) Τα ψευδοανευρύσματα της αριστερής κοιλίας έχουν
στην αγγειογραφία ευρύ στόμιο.
β) Τα ανευρύσματα της αριστερής κοιλίας απαντούν
συχνότερα σε κατώτερα εμφράγματα.
γ) Τα ψευδοανευρύσματα της αριστερής κοιλίας είναι

7. Γυναίκα ασθενής, 68 ετών, παραπονείται για δύσπνοια
στην προσπάθεια, τα τελευταία 3 χρόνια. Τα συμπτώματά
της επιδεινώθηκαν τον τελευταίο μήνα, ενώ παρουσιάστηκε οίδημα κάτω άκρων και αίσθημα πλήρωσης
στην κοιλιακή χώρα.
Υπάρχει ιστορικό υπέρτασης, αλλά καλά ρυθμιζόμενης με
αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου. Στη φυσική εξέταση
η ΑΠ=112/72, καρδιακή συχνότητα 107, αναπνοές 20/
λεπτό. Εργαστηριακά ευρήματα ALT 43, AST 41, Cr 1.0,
Σίδηρος ορού 76, BNP2200. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
φλεβοκομβική ταχυκαρδία χωρίς άλλα παθολογικά
ευρήματα. Το Διαθωρακικό υπερηχογράφημα δείχνει
αύξηση των διαστάσεων του δεξιού και αριστερού
κόλπου, με φυσιολογική λειτουργικότητα αριστερής

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

κοιλίας, φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων αριστερής
κοιλίας, μέτριου βαθμού πνευμονική υπέρταση. Ποιά
είναι η πιο πιθανή διάγνωση από τα κατωτέρω;
a) Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια.
β) Περιοριστική Μυοκαρδιοπάθεια.
γ) Συμπιεστική Περικαρδίτιδα.
δ) Υπερτασική μυοκαρδιοπάθεια.
8. Με ποιά συγγενή καρδιοπάθεια των ενηλίκων μπορεί
να αντιστοιχηθεί το ΗΚΓ/φημα;

α) Πρωτογενής μεσοκολπική επικοινωνία.
β) Ebstein’s anomaly.
γ) VSD.
δ) Διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων αγγείων.
9. Άνδρας ασθενής, 60 ετών, προσέρχεται στα επείγοντα
για αδυναμία και δύσπνοια. Μια εβδομάδα πριν παραπονέθηκε στη γυναίκα του για προκάρδιο άλγος,
που διήρκησε μερικές ώρες. Κατά τη φυσική εξέταση
είναι δυσπνοϊκός, ΑΠ=80/50 mmHg, σφύξεις 130/λεπτό, αρτηριακός κορεσμός 87% με FiΟ2= 21%, ενώ η
ακρόαση αναδεικνύει λεπτούς υγρούς ήχους στις
βάσεις των πνευμόνων. Δεν υπάρχει μετατόπιση της
καρδιακής ώσης. Υπάρχει 3ος και 4ος καρδιακός τόνος
και συστολικό φύσημα στην κορυφή της καρδιάς.
Δεν υπάρχει ροίζος. Το ΗΚΓ/φημα δείχνει Q στις κατώτερες απαγωγές. Ο ασθενής διασωληνώνεται και
χορηγούνται αγγειοσυσταλτικά, ενώ τοποθετείται ενδοαορτική αντλία. Το Διαθωρακικό υπερηχογράφημα
δείχνει φυσιολογικό μέγεθος αριστερού κόλπου και
ένα μέτριο jet ανεπάρκειας μιτροειδούς. Ποιό είναι το
πλέον κατάλληλο επόμενο βήμα;
α) Χορήγηση Νιτροπρωσικού Νατρίου.
β) Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα.
γ) Δεξιός καθετηριασμός με έλεγχο κορεσμών καρδιακών κοιλοτήτων.
δ) Χορήγηση θρομβόλυσης.
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10. Άνδρας ασθενής, 55 ετών, προσέρχεται στα επείγοντα λόγω αιφνίδιας έναρξης θωρακικού διαξιφιστικού
άλγους. Είναι ταχυπνοϊκός, με κορεσμό οξυγόνου 82%
χωρίς οξυγονοθεραπεία, ΑΠ 80/60 mmHg, σφύξεις 125.
Λεπτοί, υγροί, πρόσθετοι αναπνευστικοί ήχοι ανευρίσκονται στην ακρόαση των πνευμόνων. Η ακρόαση
των πνευμόνων αναδεικνύει μαλακό 1ο καρδιακό τόνο,
έντονο 2ο και παρουσία 3ου καρδιακού τόνου. Ένα
διαστολικό φύσημα decrescendo, βραχείας διάρκειας, είναι ακουστό στο 2-3 μεσοπλεύριο αριστερά,
παραστερνικά. Το ΗΚΓ/φημα δείχνει ανάσπαση στις
κατώτερες απαγωγές. Ο ασθενής διασωληνώνεται και
χορηγούνται αγγειοσυσταλτικά. Διαθωρακικό υπερηχογράφημα διενεργείται και, αν και κακής ποιότητας,
λόγω ταχυκαρδίας και διασωλήνωσης του ασθενούς,
αποκαλύπτει πρώιμη σύγκλιση μιτροειδούς βαλβίδος
και ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος. Υπάρχει υποκινησία του κατώτερου οπίσθιου τοιχώματος. Ποιό από
τα παρακάτω είναι το πιο ενδεδειγμένο βήμα για τη
διάγνωση και θεραπεία;
α) Διοισοφάγειο Υπερηχογράφημα με καρδιοχειρουργική εκτίμηση.
β) Ενδοαορτική αντλία.
γ) Θρομβόλυση.
δ) Μαγνητική τομογραφία.
11. Ποιό από τα παρακάτω ευρήματα μπορεί να διαχωρίσει τη συμπιεστική περικαρδίτιδα από τον καρδιακό
επιπωματισμό;
a) Ο καρδιακός επιπωματισμός έχει έντονο ''ydescent'',
ενώ η συμπιεστική όχι.
β) Ο καρδιακός επιπωματισμός χαρακτηρίζεται από
αύξηση της φλεβικής επιστροφής με την εισπνοή, ενώ
στη συμπιεστική περικαρδίτιδα αυτό δεν συμβαίνει.
γ) Η συμπιεστική περικαρδίτιδα έχει ίδιες αριστερές και
δεξιές πιέσεις κατά τη διαστολή μεταξύ των κοιλιών,
ενώ στον επιπωματισμό δεν παρατηρείται αυτό.
δ) Ο καρδιακός επιπωματισμός χαρακτηρίζεται από
ελάττωση της φλεβικής επιστροφής με την εισπνοή.
12. Ο καρκίνος αποτελεί την κύρια αιτία δημιουργίας
καρδιακού επιπωματισμού στις ανεπτυγμένες χώρες.
Ποιά από τις παρακάτω κακοήθειες είναι η συχνότερη
αιτία επιπωματισμού;.
α) Καρκίνος πνεύμονος.
β) Καρκίνος μαστού.
γ) Λέμφωμα.
δ) Καρκίνος πεπτικού.
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13. Άνδρας ασθενής, 38 ετών, με πρόσφατο ιστορικό
συγκοπής, που εμφανίστηκε χωρίς πρόδρομα συμπτώματα. Ο πατέρας του πέθανε στα 52, αλλά δεν
γνωρίζει την αιτία. Ποιό από τα παρακάτω δεν ισχύει
για τη νόσο που αντανακλά τις αλλοιώσεις του ΗΚΓ/
φήματος του ασθενούς;.
α) Μη φυσιολογικό (λόγω μετάλλαξης), ταχύ προς τα
έσω, κανάλι Νατρίου, που προκαλεί μη φυσιολογική
φάση 1 στο δυναμικό ενέργειας.
β) Υπάρχει ανομοιογένεια όσον αφορά στην φάση 1 του
δυναμικού ενεργείας, μεταξύ διαφόρων περιοχών και
μυοκαρδιακών στοιβάδων του μυοκαρδίου.
γ) Υπάρχουν περισσότερες από τρείς ΗΚΓ μορφές, που
απαντάται η νόσος.
δ) Πρέπει πάντα να τοποθετείται απινιδωτής με την ύπαρξη
του τυπικού ΗΚΓ, που προκαλείται μετά από φαρμακευτική πρόκληση (αζμαλίνη, προκαϊναμίδη, φλεκαϊνίδη)
ανεξαρτήτως λοιπών κλινικών στοιχείων.
14. Γυναίκα ασθενής, 46 ετών, προσέρχεται για εκτίμηση
φυσήματος, συμβατό με ανεπάρκεια μιτροειδούς. Η
αρτηριακή της πίεση κατά την εξέταση είναι 130/75
mmHg, και στην ακρόαση ανιχνεύεται ένα μέσο συστολικό κλικ και ένα IV/VΙ τελοσυστολοκό φύσημα.
Βάσει των καταγραφών υπολογισμού του στομίου
της παλινδρομούσας επιφάνειας (EROA), πώς θα
αξιολογούσατε την ανεπάρκεια της μιτροειδούς;
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α) Σοβαρού.
β) Μέτριου προς σοβαρού.
γ) Αδύνατον να υπολογισθεί.
δ) Ήπια.
15. Άνδρας ασθενής, 55 ετών, προσέρχεται λόγω δύσπνοιας, κατά τις καθημερινές δραστηριότητές του επί
εδάφους, όπως αναφέρει, δίπτυχης αορτικής βαλβίδας.
Στο ΗΚΓ/φημα καταγράφεται μέση κλίση πίεσης στην
αορτική βαλβίδα 45 mmHg, με κλάσμα εξωθήσεως
αριστερής κοιλίας 65%. Εκτός από τη δίπτυχη αορτική
βαλβίδα ανευρίσκεται διάταση ανιούσης αορτής στα
4.6 cm. Τί συστήνετε στον άρρωστο;
a) Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος με μηχανική
βαλβίδα μόνο.
β) Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος με βιοπροσθετική βαλβίδα μόνο.
γ) Διακαθετηριακή τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδος
(TAVI).
δ) Αντικατάσταση αορτικής ρίζας-ανιούσης αορτής
και αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος.
16. Άνδρας, 45 ετών, προσήλθε, γιατί ο γενικός ιατρός
του, σε εξέταση ρουτίνας, άκουσε ένα συστολικό καρδιακό φύσημα. Ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός.
Ζωτικά σημεία και σφίξεις είναι εντός φυσιολογικών
ορίων. Από την κλινική εξέταση ανευρίσκονται στον
τράχηλο V κύματα στην έσω σφαγίτιδα και 3/6 ολοσυστολικά φυσήματα στη μιτροειδή και τριγλώχινα.
Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι φυσιολογικός, ενώ
στο ΗΚΓ/φημα ανευρίσκονται επάρματα Ρ συμβατά με
αύξηση των διαστάσεων των κόλπων. Στο υπερηχογράφημα η λειτουργία της αριστερής και δεξιάς κοιλίας
είναι φυσιολογική. Ανευρίσκεται σοβαρού βαθμού
ανεπάρκεια της μιτροειδούς, με πρόπτωση αυτής
και πνευμονική υπέρταση (πίεση δεξιού κόλπου + 55
mmHg), με μέτρια ανεπάρκεια τριγλώχινας. Ποιό είναι
το επόμενο βήμα στην αντιμετώπιση του ασθενούς;
α) Παρακολούθηση με έναρξη φαρμακευτικής αγωγής.
β) Αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας.
γ) Διόρθωση μιτροειδούς και πλαστική του δακτυλίου
της τριγλώχινας.
δ) Τοποθέτηση Mitra Clip.
17. Ασθενής, 64 ετών, άνδρας, 75 Kg, προσέρχεται με
οπισθοστερνικό άλγος συμβατό με στηθάγχη του
μυοκαρδίου, ενάρξεως προ 2 ωρών. Αναφέρει σακ-
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χαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ήπια υπέρταση στο ατομικό ιστορικό. Το ΗΚΓ/φημα δείχνει κατασπάσεις του
ST διαστήματος συμβατές με ισχαιμία στις απαγωγές
Ι, AVL, V5 και V6. Ο ασθενής λαμβάνει ενδοφλεβίως Νιτρογλυκερίνη, 325 mg ασπιρίνη από το στόμα
και οδηγείται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, όπου η
στεφανιαία ανατομία αναδεικνύει στένωση στεφανιαίας αρτηρίας κατάλληλη προς αγγειοπλαστική.
Ποιά θεραπεία είναι πλέον σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές
κατευθυντήριες οδηγίες;
α) Πρασουγρέλη, Μπιβαλιρουδίνη και ατορβαστατίνη.
β) Κλοπιδογρέλη, Μπιβαλιρουδίνη συνεχή έγχυση και
ατορβαστατίνη.
γ) Κλοπιδογρέλη , μη κλασματοποιημένη Ηπαρίνη και
ατορβαστατίνη.
δ) Πρασουγρέλη , μη κλασματοποιημένη Ηπαρίνη
και ατορβαστατίνη.
18. Ασθενής, 45 ετών, υποβάλλεται σε αιμοδυναμικό,
με γνωστή υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια. Σε ταυτόχρονη καταγραφή πιέσεων αριστερής
κοιλίας και αορτής, μετά από μία έκτακτη συστολή,
τί αναμένουμε να παρατηρηθεί στις καταγραφές των
πιέσεων (Brockenbrough response).
α) Αύξηση της συστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας, ελάττωση της συστολικής πίεσης της αορτής,
αύξηση της κλίσης πίεσης μεταξύ αριστερής κοιλίας
και αορτής, ελάττωση πίεσης παλμού (pulse pressure).
β) Αύξηση της συστολικής πίεσης της αριστερής
κοιλίας, αύξηση της συστολικής πίεσης της αορτής,
αύξηση της κλίσης πίεσης μεταξύ αριστερής κοιλίας
και αορτής, αύξηση πίεσης παλμού (pulse pressure).
γ) Ελάττωση της συστολικής πίεσης της αριστερής
κοιλίας, ελάττωση της συστολικής πίεσης της αορτής,
αύξηση της κλίσης πίεσης μεταξύ αριστερής κοιλίας
και αορτής, ελάττωση πίεσης παλμού (pulse pressure).
δ) Ελάττωση της συστολικής πίεσης της αριστερής
κοιλίας, αύξηση της συστολικής πίεσης της αορτής,
αύξηση της κλίσης πίεσης μεταξύ αριστερής κοιλίας
και αορτής, ελάττωση πίεσης παλμού (pulse pressure).
19. Ασθενής, με διορθωμένη τετραλογία Fallot. Ποιό από
τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό;
α) Συμπτωματικός ασθενής με σοβαρού βαθμού
ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδος, με κλάσμα παλινδρομούντος όγκου αίματος στην πνευμονική >3040%, και/ή τουλάχιστον μετρίου βαθμού στένωση της
πνευμονικής βαλβίδος, με μέγιστη ταχύτητα >3m/sec,

75
έχει ένδειξη για επανεπέμβαση.
β) Η ύπαρξη χειρουργικής επέμβασης στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, με τοποθέτηση ομοιομοσχεύματος ή βιοπροσθετικού μοσχεύματος αποτελεί
αντένδειξη για τη διακαθετηριακή διόρθωση.
γ) Αξιολόγηση για πιθανή επανεπέμβαση σε ασυμπτωματικό ασθενή οφείλει να γίνει, όταν υπάρχει
αύξηση όγκων δεξιάς κοιλίας RVESVi≥80 mL/m2 και
/ή RVFDVi≥160 mL/m2 και/ή επιδείνωση της ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας σε τουλάχιστον μετρίου
βαθμού.
δ) Αξιολόγηση για πιθανή επανεπέμβαση σε ασυμπτωματικό ασθενή οφείλει να γίνει, όταν υπάρχει
επιδεινούμενη λειτουργία δεξιάς κοιλίας ή αντικειμενική τεκμηριωμένη ελάττωση στον βαθμό άσκησης.
ε) Αξιολόγηση για πιθανή επανεπέμβαση σε ασυμπτωματικό ασθενή οφείλει να γίνει, όταν υπάρχει απόφραξη
χώρου εξόδου δεξιάς κοιλίας με συστολική πίεση δεξιάς
κοιλίας >80 mmHg, έχει ένδειξη για επανεπέμβαση.
20. Η κάτωθι καταγραφή ελήφθη κατά την Ηλεκτοφυσιολογική μελέτη σε γυναίκα 40 ετών, με αίσθημα παλμών.
Ποιά είναι η διάγνωση;

a) Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο.
β) Ορθόδρομος ταχυκαρδία επανεισόδου μέσω κολποκοιλιακού κόμβου και δεματίου.
γ) Αντίδρομος ταχυκαρδία επανεισόδου μέσω κολποκοιλιακού κόμβου και δεματίου.
δ) Κοιλιακή ταχυκαρδία.
21. Ποιό από τα παρακάτω ΗΚΓ/φικά ευρήματα περιγράφει
καλύτερα το αληθές οπίσθιο έμφραγμα μυοκαρδίου;
α) Ανάσπαση του ST διαστήματος στις απαγωγές V5-6
με λόγο R/S< 1 στην V1.
β) Κατάσπαση του ST στις απαγωγές II – III – avF με λόγο
R/S> 1 στην V1.
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γ) Κατάσπαση του ST στις απαγωγές V 1 -2 με λόγο R/S
> 1 στην V1.
δ) Κατάσπαση του ST στις απαγωγές V 1 -2 με λόγο R/S
< 1 στην V1.
22. Σε ποιά κατάσταση αντενδείκνυται η θρομβόλυση
σε κέντρο χωρίς δυνατότητα πρωτογενούς αγγειοπλαστικής;
α) Γυναίκα, 74 ετών, με ΑΠ 170/100mmHg και οξύ έμφραγμα κατώτερου τοιχώματος.
β) Άνδρας, 68 ετών, με οξύ έμφραγμα προσθίου τοιχώματος
και ιστορικό ενδοκράνιας αιμορραγίας προ 8 ετών.
γ) Άνδρας, 45 ετών, με κατάσπαση του ST 3mm στις
απαγωγές V1 -3 και λόγο R/S > 1mm στην V1 και καλοήθη όγκο εγκεφάλου.
δ) Άνδρας, 88 ετών, με οξύ έμφραγμα προσθίου τοιχώματος και ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
προ 5 ετών.
23. Ποιός είναι ο ετήσιος κίνδυνος ΑΕΕ σε γυναίκα ηλικίας
75 ετών, με χρόνια αρτηριακή υπέρταση και κολπική
μαρμαρυγή με βάση το CHADS 2 VASC SCORE;
α) 1.3%
β) 2.2%
γ) 4.8%
δ) 6.7%
24. Ποιά κατηγορία φαρμάκων μειώνει τη θνητότητα σε
ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας;
α) Αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης.
β) β – αναστολείς.
γ) Διουρητικά.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
25. Τί ορίζεται ως «σύνδρομο Heyde’s»;
α) Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, που προηγείται της αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας, επί σοβαρής στένωσης
αορτής.
β) Αιμορραγία λόγω αγγειοδυσπλασιών στο γαστρεντερικό, επί σοβαρής στένωσης αορτής.
γ) Επαναλαμβανόμενα συγκοπτικά επεισόδια, επί σοβαρής στένωσης αορτής.
δ) Εμβολικό ΑΕΕ, λόγω εμβολής ασβεστίου.
26. Σε ασθενή που λαμβάνει κουμαρινικά αντιπηκτικά,
ποιό φάρμακο αυξάνει το INR;
α) Η αμιωδαρόνη.
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β) Η ροσουβαστατίνη.
γ) Η σιμβαστατίνη.
δ) Όλα τα παραπάνω.
27. Ποιό εκ των κατωτέρω δεν είναι σωστό για τη διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας;
α) Ο λόγος Ε/e’ μεγαλύτερος του 15 συνηγορεί για
αύξηση των πιέσεων πλήρωσης της αριστερής κοιλίας.
β) Ο λόγος Ε/e’ μικρότερος του 8 συνηγορεί για φυσιολογικές πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας.
γ) Η διαφορά του εύρους του Α των πνευμονικών
φλεβών-Α της διαμιτροειδικής ροής μεγαλύτερη του 30
msec συνηγορεί για φυσιολογικές πιέσεις πλήρωσης
της αριστερής κοιλίας.
δ) Υψηλές ταχύτητες του e’ μεγαλύτερες του 8 cm/
sec συνηγορούν υπέρ φυσιολογικής διαστολικής
λειτουργίας της αριστερής κοιλίας.
28. Ποιό εκ των κάτωθι δεν είναι αναγκαίο για το χαρακτηρισμό της σοβαρής ανεπάρκειας μιτροειδούς
βαλβίδας;
α) Vena contracta >0.7 cm.
β) Συστολική αναστροφή στις πνευμονικές φλέβες.
γ) Παλινδρομούν όγκος >60 ml/παλμό.
δ) Παλινδρομούν κλάσμα >60%.
29. Ασθενής, 22 ετών, με νευρογενή ανορεξία, παρουσιάζεται στα εξωτερικά ιατρεία, με αδυναμία και μυϊκές
συσπάσεις. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκεται Κ+ ορού 1,8 mg/dl. Ποιά μεταβολή στο ΗΚΓ/
φημα αναμένετε;
α) Υπερμεγέθη U κύματα.
β) Επιμήκυνση του κύματος P.
γ) Βράχυνση του QT.
δ) Διεύρυνση του QRS.
30. Άσθενής υποβάλλεται σε καρδιακό καθετηριασμό
για ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας. Η αριστερή
κοιλιογραφία δείχνει τελοδιαστολικό όγκο 150 ml και
τελοσυστολικό όγκο 50 ml. Με καρδιακή συχνότητα
80/min, η καρδιακή παροχή είναι 6,4λίτρα/λεπτό. Ποιό
είναι το υπολογιζόμενο κλάσμα παλινδρόμησης;
α) 20%.
β) 40%.
γ) 60%.
δ) 80%.
31. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την ταχυκαρδία
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επαγόμενη από βηματοδότη (Pacemaker Mediated
Tachycardia, PMT), εκτός από:
α) Απαιτείται η παρουσία διπλοεστιακού βηματοδότη (Dual Chamber Pacemaker) για να προκληθεί η
ταχυκαρδία.
β) Για να προκληθεί η ταχυκαρδία είναι απαραίτητο
να υπάρχει ικανοποιητική αίσθηση στο κολπικό ηλεκτρόδιο (atrial sensing).
γ) Τυπικό εύρημα αποτελεί η παρουσία ανάδρομων
κυμάτων P (ανάδρομης κολπικής διέγερσης).
δ) Η βράχυνση της διάρκειας PVARP (Post Ventricular
Atrial Refractory Period) συνήθως προλαμβάνει την
ταχυκαρδία.
32. Σχετικά με τη χρήση της αδενοσίνης για την αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών, όλα τα παρακάτω
είναι σωστά, εκτός από:
α) Η χορήγηση αδενοσίνης μπορεί να είναι χρήσιμη
στη διαφορική διάγνωση ταχυκαρδιών με ευρέα QRS
συμπλέγματα.
β) Η πολύ αργή χορήγηση αδενοσίνης από περιφερική
φλέβα είναι αποτελεσματική στον τερματισμό υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών επανεισόδου στον κολποκοιλιακό
κόμβο.
γ) Ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς μπορεί να
εμφανίσουν υπερβολική απάντηση στη χορήγηση
αδενοσίνης.
δ) Η έξαψη προσώπου, η δύσπνοια και το θωρακικό
άλγος αποτελούν συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της
αδενοσίνης.
33. Το παρακάτω ΗΚΓ/φημα είναι συμβατό με όλες τις
παρακάτω καταστάσεις, εκτός από:

α) Βλάβη στη μόνωση του κοιλιακού ηλεκτροδίου του
βηματοδότη (ventricular lead in sulationd efect).
β) Μετακίνηση του κοιλιακού ηλεκτροδίου του βηματοδότη (ventricular lead dislodgement).
γ) Θραύση στο κολπικό ηλεκτρόδιο του βηματοδότη

(atrial lead fracture).
δ) Εξάντληση μπαταρίας βηματοδότη.
34. Ασθενής, 70 ετών, με πρόσφατη νοσηλεία λόγω συγκοπτικού επεισοδίου και ταχυκαρδίας, με ευρέα QRS
συμπλέγματα, υποβάλλεται σε ηλεκτροφυσιολογική
μελέτη, κατά την οποία εισάγεται η ταχυκαρδία που
απεικονίζεται παρακάτω. Πρόκειται για:

α) Κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου διαμέσου
παραπληρωματικού δεματίου.
β) Φλεβοκομβική ταχυκαρδία.
γ) Κοιλιακή ταχυκαρδία.
δ) Κολπική μαρμαρυγή.
35. Ποιό από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στα χαρακτηριστικά της τετραλογίας Fallot; α) Εφίππευση
αορτής.
β) Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας.
γ) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία.
δ) Μεσοκολπική επικοινωνία.
36. Σε ασθενείς με καρδιακή σαρκοείδωση ποιό από τα
παρακάτω δεν είναι σωστό;
α) Οι ασθενείς είναι σε κίνδυνο ανάπτυξης πλήρους
κολποκοιλιακού αποκλεισμού.
β) Οι ασθενείς είναι σε κίνδυνο εμφάνισης κοιλιακής
ταχυκαρδίας.
γ) Μυοκαρδιακή συμμετοχή συμβαίνει σε λιγότερο
από 5% των ασθενών.
δ) Συνήθως αφορά, σε άτομα ηλικίας 20-40 ετών.
37. Ποιά από τις ακόλουθες καταστάσεις σχετίζεται με
τη μεγαλύτερη μητρική θνητότητα κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης;
α) Σύνδρομο Marfan με διάταση αορτικής ρίζας 45
mm.
β) Οικογενειακό ιστορικό μυοκαρδιοπάθειας.
γ) Σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς.
δ) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία με διαφυγή (shunt) από
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δεξιά προς τα αριστερά.
38. Άνδρας, 79 ετών, με γνωστή στένωση αορτής (AS)
προσέρχεται για ετήσιο επανέλεγχο με ηχοκαρδιογράφημα. Διατηρεί τις δραστηριότητές του χωρίς
συμπτώματα. Η ΑΠ είναι 180/110. Από το Ηχοκαρδιογράφημα: Σοβαρή AS με μέγιστη ταχύτητα από 3,8
m/sec πέρυσι, στα 4,0 m/sec στην παρούσα εξέταση,
Μέση διαβαλβιδική κλίση πίεσης 30 mmHg, Επιφάνεια
στομίου της αορτικής 1.0 cm2, Ήπια υπερτροφία της
αριστερής κοιλίας
Ποιό από τα κάτωθι είναι σωστό;
α) Θα πρέπει να προστεθεί στατίνη, ώστε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός επιδείνωσης της AS.
β) Θα πρέπει να χορηγηθεί αντιυπερτασική αγωγή και
να επανεκτιμηθεί.
γ) Η Αύξηση στην ταχύτητα ≥ 0,2m/sec/έτος είναι ένδειξη αντικατάστασης της βαλβίδας.
δ) Η δοκιμασία κόπωσης είναι μη ασφαλής σε ασυμπτωματικούς πάσχοντες από σοβαρή AS.
39. Άνδρας, 45 ετών, διαβητικός, εισάγεται απευθείας
στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, με οπισθιοστερνικό
άλγος και ανασπάσεις του ST στο ΗΚΓ/φημα. Προ
εβδομάδος υπεβλήθη σε προγραμματισμένη αγγειοπλαστική για σταθερή στεφανιαία νόσο. Ενεφυτεύθησαν φαρμακοεκκλύουσες ενδοπροθέσεις (DES) και
είχε οδηγία να λαμβάνει ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη.
Από τη στεφανιογραφία, κατά την τρέχουσα εισαγωγή
του, η παρακάτω εικόνα.
Τί έχει συμβεί;
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α) Πρώιμη (Υποξεία) θρόμβωση ενδοπροθέσεων
(stent) στον πρόσθιο κατιόντα.
β) Πρώιμη (Υποξεία) θρόμβωση ενδοπροθέσεων (stent)
του αμβλέος επιχειλίου κλάδου της περισπωμένης.
γ) Διαχωρισμός του στεφανιαίου αγγείου από τον
αγγειογραφικό καθετήρα.
δ) Πρώιμη (Υποξεία) θρόμβωση ενδοπροθέσεων της
δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας.
40. Ασθενής εισάγεται με σταθερό αλλά συμπτωματικό κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Η ηχοκαρδιογραφική
μελέτη αναφέρει κολποκοιλιακή και κοιλιοαρτηριακή
δυσαρμονία. Ποιά η διάγνωση;
α) Συγγενώς διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων
αγγείων (ccTGA).
β) Μετάθεση μεγάλων αγγείων.
γ) Αρτηριακός κορμός.
δ) Τίποτα από τα ανωτέρω. Το ηχοκαρδιογράφημα
αναφέρεται σε χαρακτηριστική μορφολογία του
Μ-Mode των κολποκοιλιακών βαλβίδων, λόγω του
πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού.

◗ ΦΛΑΣ!

στο προφίλ της Καρδιολογίας

Λουκιανός Ραλλίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ''Αττικόν''

Ο

καθηγητής Λουκιανός Ραλλίδης γεννήθηκε
στο Sydney της Αυστραλίας, κατάγεται
από τη Λέσβο και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Είναι παντρεμένος με 3 παιδιά.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του 1ου πρότυπου
Λυκείου Αρρένων Αθηνών. Φοίτησε στην Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, στην οποία εισήχθη μεταξύ
των πρώτων μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις, το
1978. Ήταν υπότροφος, λόγω αρίστευσης, του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, καθόλα τα έτη
φοίτησης στην Ιατρική και αποφοίτησε πρώτος
κατά το ακαδημαϊκό έτος 1984.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως
έφεδρος αξιωματικός στο στρατό ξηράς.
Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογία στη Β’ Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" και
έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας μετά από εξετάσεις
το 1994.
Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή «Λιπιδαιμικοί και αιμοστατικοί-θρομβογόνοι παράγοντες
σε παιδιά νεαρών εμφραγματιών» στον Ευαγγελισμό, με βαθμό άριστα. Από τη διατριβή του
προέκυψαν δύο δημοσιεύσεις στο European
Heart Journal.
Εργάστηκε αρχικά ως επιμελητής Β’ και στη
συνέχεια ως επιμελητής Α’ στην Καρδιολογική
Κλινική του Π.Γ.Ν. Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων" (19962003). Το 2003-05 εργάστηκε ως επιμελητής Α’
στη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο
ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο.
Το 2005 εξελέγη Λέκτορας Καρδιολογίας της

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ακολούθως επίκουρος καθηγητής (2009), αναπληρωτής καθηγητής
(2014) και καθηγητής πρώτης βαθμίδας (2019).
Καθόλη τη διάρκεια της πανεπιστημιακής του
θητείας υπηρετεί στη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο και είναι
υπεύθυνος του Υπολιπιδαιμικού Ιατρείου από το
2003 και της Μονάδας Εμφραγμάτων από το 2016.
Έχει μετεκπαιδευτεί στο Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας στο Selly Oak Hospital στην Επείγουσα Καρδιολογία (1989) και στο Hammersmith
Hospital του Λονδίνου (1994-1996) με την ιδιότητα
του Registar στην Καρδιολογική Κλινική σε όλο το
φάσμα των Ηχωκαρδιογραφικών Τεχνικών (καθηγητές P. Nihoyannopoulos και CΜ. Oakley)
και στην Κλινική των Λιπιδίων (καθηγητής G.
Thompson).
Έχει πρωτογενές ερευνητικό έργο, επικεντρωμένο στη διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου
της στεφανιαίας νόσου, με ιδιαίτερη έμφαση στη
μελέτη γενετικών, λιπιδικών και θρομβογόνων παραγόντων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη πρώιμης στεφανιαίας νόσου. Επίσης, έχει ερευνητικό
ενδιαφέρον στη λειτουργική συμπεριφορά της
HDL και στο ρόλο της φλεγμονής στα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Συνεργάζεται ερευνητικά με το Sanger Institute
του Cambridge, το Βιοχημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, το Βιοχημικό Τμήμα της
Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης,
το Ινστιτούτο Βιoϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας
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Αθηνών, το Boston University School of Medicine
και το Τμήμα Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Το ερευνητικό του έργο αποτυπώνεται σε περισσότερες από 180 εργασίες, σε ξενόγλωσσα
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, με αριθμό αναφορών (citations) 21.500 και h-index 43 (Google
Scholar). Έχει λάβει περισσότερα από 30 βραβεία
για το ερευνητικό του έργο.
Έχει γράψει το βιβλίο (μονοσυγγραφικό) “Επείγουσα Καρδιολογία” (εκδόσεις Πασχαλίδη), το
οποίο έχει εκδοθεί (λόγω εξάντλησης) και επικαιροποιηθεί 4 φορές (2010, 2012, 2015 και 2019). Για
το βιβλίο αυτό έχει λάβει βραβείο από την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία (2011). Επίσης, έγραψε το
βιβλίο (μονοσυγγραφικό) “Emergency Cardiology:
a practical guide”, Broken Hill Publishers Ltd (2017)
και έχει συνεισφέρει με τη συγγραφή κεφαλαίων
σε πολλά επιστημονικά συγγράμματα.
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Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς πολυκεντρικές
μελέτες, όπως στη μελέτη FOURIER (κύριος ερευνητής και μέλος του Steering Committee), στη
μελέτη ODYSSEY OUTCOMES, κ.α.
Συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια πολλών επιστημονικών εταιρειών. Έχει διατελέσει
πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Υπερήχων
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (201214) και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής
Nόσου (2019-σήμερα).
Διδάσκει στους τεταρτοετείς και πεμπτοετείς
φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και συμμετέχει σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα.
Έχει επιβλέψει (και επιβλέπει) σημαντικό αριθμό
διατριβών και είναι υπεύθυνος, μαζί με τον καθηγητή καρδιολογίας κ. Γ. Φιλιππάτο, του κατ’
επιλογή μαθήματος της Ιατρικής “Επείγουσα και
Εντατική Καρδιολογία”. ■
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Εταιρεία συμπροώθησης
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Tμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269

