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Οδηγίες πρός τους συγγραφείς

Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε 
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό 
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με 
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος 
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες 
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοε-
λέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς 
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς 
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής 
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περι-
λαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε το άρθρο να γίνει περισσότερο 
περιεκτικό και εύληπτο.



Γράμμα από τη σύνταξη

Η Καρδιολογία αναπτύχθηκε στα σπλάχνα της Παθολογίας μέχρι τη δεκαετία του 1950. Οι πρώτοι Έλληνες καρδιολόγοι που 

ειδικεύτηκαν στο εξωτερικό (κυρίως στη Γερμανία και στη Γαλλία) άρχισαν να έρχονται στη χώρα μας από το 1930. Το 1948 

ιδρύθηκε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και 20 χρόνια αργότερα, το 1968, δημιουργήθηκε η έδρα της Καρδιολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πρώτο τακτικό καθηγητή το Γεώργιο Μιχαηλίδη, ενώ από το 1954 αναγνωρίστηκε στη χώρα μας η 

Καρδιολογία ως ανεξάρτητη ιατρική ειδικότητα. 

Οι δυνατότητες των καρδιολόγων μέχρι τη δεκαετία του 1950 ήταν περιορισμένες, αφού τα μόνα εργαλεία που διέθεταν 

ήταν το ακουστικό και ο ηλεκτροκαρδιογράφος, ο οποίος, ενώ ανακαλύφθηκε στην Ολλανδία το 1920, στην Αθήνα ήρθε το 

1948 και στη Θεσσαλονίκη δέκα χρόνια αργότερα. Περιορισμένος ήταν και ο αριθμός των διαθέσιμων φαρμάκων, με κύρια 

τη δακτυλίτιδα, την κινιδίνη και τα διουρητικά.

Η αλματώδης ανάπτυξη της Καρδιολογίας σημειώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας που 

αυτός έφερε. Μεγάλα βήματα ήσαν η εμφύτευση βηματοδότη, οι καρδιακοί καθετηριασμοί (αρχικά μόνο των δεξιών κοιλοτή-

των), η στεφανιογραφία και οι μεγάλες προοπτικές κλινικές μελέτες που ανέτρεψαν δοξασίες αιώνων. Έτσι αναπτύχθηκαν η 

παρεμβατική ακτινολογία και η καρδιοχειρουργική, καθώς και υποειδικότητες που ασχολούνται με θέματα απροσπέλαστα από 

τους παραδοσιακούς καρδιολόγους. Η ευρύτατα σήμερα χρησιμοποιούμενη αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) καθώς και 

η αγγειοπλαστική άλλαξαν άρδην την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Αξίζει ίσως να σημειώσουμε ότι οι πρώτες εγχει-

ρήσεις στενώσεως της μιτροειδούς στη χώρα μας έγιναν το 1956 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών από τον πρωτοπόρο 

χειρουργό Γεώργιο Αυλάμη, τότε επιμελητή της προπαιδευτικής κλινικής. 

Τα συνοπτικά άρθρα που φιλοξενεί το τεύχος αυτό αποτελούν μικρό μόνο δείγμα του ευρύτατου πεδίου της Καρδιολογίας, 

όπως ασκείται σήμερα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. 

Βασίλης Τσακρακλίδης
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Νεότερα αντιπηκτικά

Τα κλασικά από το στόμα αντιπηκτικά, οι ανταγωνιστές της 

βιταμίνης Κ, που χρησιμοποιούμε πάνω από μισό αιώνα, πα-

ρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα: έχουν βραδεία έναρ-

ξη και παρατεταμένη δράση, στενό θεραπευτικό εύρος1, μη 

προβλέψιμη και ασταθή σχέση δόσης - αποτελεσματικότητας 

και απαιτούν συχνή παρακολούθηση του INR και προσαρμο-

γή της δόσης. Για τους λόγους αυτούς η θεραπεία δεν είναι 

πάντα επιτυχής και ακίνδυνη2. Λιγότεροι από τους μισούς 

ασθενείς που έχουν ένδειξη αντιπηκτικής αγωγής βρίσκο-

νται σε θεραπεία, ενώ από αυτούς που παίρνουν αντιπηκτική 

θεραπεία μόνο περίπου το 40% του χρόνου βρίσκονται μέσα 

στα θεραπευτικά όρια3. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελ-

λάδα, όπως αποδείχτηκε στη διάρκεια κλινικών μελετών. Η 

πρόσφατη μελέτη Active σε διάφορα ελληνικά κέντρα έδειξε 

ότι η μέση διάρκεια σε θεραπευτικά όρια (INR 2-3) κυμάνθη-

κε από 15% έως 75%, με μέσο όρο περίπου στο 45%.

Αλλά και τα ενέσιμα αντιπηκτικά, οι ηπαρίνες, έχουν μειο-

νεκτήματα. Η κλασική ηπαρίνη παρουσιάζει ισχυρή πρωτε-

ϊνική σύνδεση στο πλάσμα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα, η 

οποία οδηγεί σε περίπλοκη φαρμακοκινητική. Έτσι, το αντι-

πηκτικό αποτέλεσμα δεν έχει σταθερή σχέση με τη δόση και 

απαιτούνται συχνοί προσδιορισμοί του ΑΡΤΤ. Επίσης, ανα-

στέλλει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, ενώ σε ευαίσθητα 

άτομα μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο της θρομβοπενίας 

(ΗΙΤ). Για τους λόγους αυτούς η εισαγωγή των κλασματοποιη-

μένων ηπαρινών μικρού μοριακού βάρους (ΗΜΜΒ), που δεν 

έχουν πολλά από αυτά τα μειονεκτήματα, έχει κερδίσει τις 

περισσότερες ενδείξεις της κλασικής ηπαρίνης. Ωστόσο, και 

οι ΗΜΜΒ έχουν έμμεση αντιθρομβινική δράση, μέσω της 

ενεργοποίησης της αντιθρομβίνης ΙΙΙ και επομένως είναι δρα-

στικές μόνο στην ελεύθερη στο πλάσμα θρομβίνη, ενώ είναι 

αδρανείς στην ήδη προσκολλημένη στο ινώδες θρομβίνη. Οι 

ΗΜΜΒ συνεχίζουν να έχουν μικρή ανασταλτική δράση στα 

αιμοπετάλια και στην αγγειακή διαπερατότητα. 

Τα μειονεκτήματα των κλασικών αντιπηκτικών καθώς και η 

ανακάλυψη των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στο 

φαινόμενο της θρόμβωσης έχουν οδηγήσει στην παραγωγή 

και μελέτη πολλών νέων αντιπηκτικών φαρμάκων που προ-

βλέπεται ότι σύντομα θα αντικαταστήσουν τα κλασικά4.

Τα νεότερα αντιπηκτικά κατευθύνονται στις ενεργείς μο-

ριακές θέσεις του παράγοντα Xa και της θρομβίνης, των εν-

ζύμων που ελέγχουν την παραγωγή της θρομβίνης και τη 

δημιουργία του ινώδους (εικόνα 1).

Ένα μόριο ενεργοποιημένου παράγοντα Xa παράγει 1.000 

μόρια θρομβίνης, η οποία πολυμερίζει το διαλυτό ινωδογόνο 

σε αδιάλυτο ινώδες που παράγει το θρόμβο. Η θρομβίνη 

παραμένει δεσμευμένη στο ινώδες από όπου συνεχίζει να 

δρα, καταλύοντας τη δημιουργία ινώδους, την ενεργοποί-

ηση των αιμοπεταλίων αλλά και την παραπέρα ενίσχυση 

της παραγωγής της5. Στο μόριο της θρομβίνης έχουν ανα-

γνωριστεί ενεργείς θέσεις (exosites), η καταλυτική θέση, η 

θέση αναγνώρισης υποστρώματος και η θέση σύνδεσης με 

το ινώδες (εικόνα 2). Η σύνδεση της θρομβίνης με το ινώδες 

καλύπτει τη θέση προσήλωσης του συμπλέγματος ηπαρίνης 

- αντιθρομβίνης ΙΙΙ κι έτσι η ηπαρίνη δεν μπορεί να δράσει 

στη δεσμευμένη στο θρόμβο θρομβίνη.

Άμεσα αντιθρομβινικά 
Οι άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης (ΑΑΘ) δεσμεύουν είτε 

μόνο την καταλυτική θέση του μορίου της θρομβίνης και 

είναι μονοσθενείς (argatroban, melagatran, ximelagatran, 

dubigatran, efegatran) είτε την καταλυτική και τη θέση α-

ναγνώρισης υποστρώματος και είναι οι δισθενείς hirudin, 

bivalirudin, lepirudin και desirudin.

Νίκος Β. Καρατζάς
Καρδιολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
n.karatzas@hygeia.gr

Εικ. 1. Ο ενεργοποιημένος παράγοντας δέκα (Xa) ελέγχει την πα-
ραγωγή θρομβίνης, καθώς αποτελεί την κοινή βαθμίδα της εξωγε-
νούς και ενδογενούς οδού δημιουργίας θρόμβου.

Εξωγενής οδός Ενδογενής οδός

Προθρομβίνη

Ινωδογόνο

1.

Χa

Θρομβίνη

Ινώδες

Nεότερα αντιπηκτικά
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Η πρότυπη ΑΑΘ ουσία είναι το φυσικό προϊόν που βρί-

σκεται στο σάλιο της βδέλλας, η ιρουδίνη, ένα πολυπεπτίδιο 

αποτελούμενο από 65 αμινοξέα. Έχει παραχθεί βιοτεχνο-

λογικά ως ανασυνδυασμένο προϊόν. Είναι το πλέον ισχυρό 

και ειδικό αντιθρομβινικό που δημιουργεί σταθερό και μη 

αναστρέψιμο σύμπλεγμα με τη θρομβίνη. 

Τα παρασκευάσματα lepirudin (Refludan, Bayer) και 

desirudin (Revasc, Novartis) έχουν ένδειξη στο σύνδρομο 

ΗΙΤ και στην πρόληψη της θρομβοφλεβίτιδας έπειτα από 

αρθροπλαστικές επεμβάσεις6. 

Η bivalirudin (Angiox, Medicines Company UK-Ferrer-

Gallenica ΑΕ) έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ασφαλέστερο 

φάρμακο για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και η αναστο-

λή της θρομβίνης είναι αναστρέψιμη, ενώ ο χρόνος ημιζωής 

είναι περίπου 30 λεπτά. Έχει εγκριθεί για ασθενείς με αστα-

θή στηθάγχη που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική7,9. 

Τo argatroban (Glaxo Smith Kline) είναι συνθετικό μικρό 

μόριο που χορηγείται ενδοφλέβια. Έχει πάρει ένδειξη για 

αντιμετώπιση του ΗΙΤ και για ασθενείς που υποβάλλονται 

σε αγγειοπλαστική με ιστορικό ΗΙΤ8. Η αποτελεσματικότητα 

προσδιορίζεται με βάση το ΑΡΤΤ. Η δράση αρχίζει αμέσως 

με την ενδοφλέβια έγχυση και ικανοποιητικός ΑΡΤΤ επιτυγ-

χάνεται στους περισσότερους ασθενείς στις 3 ώρες. Έχει 

βραχεία ημιζωή, 40 - 50 λεπτά. Διασπάται στο ήπαρ και 

χορηγείται, χωρίς μείωση της δόσης, σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια.

Το ximelagatran (Exanta, Astra Zeneca) είναι αντιθρομ-

βινικό άμεσης δράσης (χορηγείται από το στόμα) που α-

πορροφάται γρήγορα και μετατρέπεται στη δραστική ουσία 

melagatran, με την οποία μπορεί να αρχίσει η θεραπεία 

ενδοφλεβίως. Συνδέεται αναστρέψιμα με την καταλυτική θέ-

ση της διαλυτής και της δεσμευμένης στο θρόμβο θρομβίνης. 

Έχει δοκιμαστεί στην πρόληψη θρομβοφλεβίτιδας και στη 

μαρμαρυγή των κόλπων9 και είχε εγκριθεί σε πολλές χώρες 

της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, όμως όχι στις Η-

ΠΑ. Όταν ένας ασθενής απεβίωσε από ηπατική ανεπάρκεια 

στη διάρκεια μακροχρόνιας παρακολούθησης, η εταιρεία το 

2006 απέσυρε το φάρμακο από την αγορά.

Το dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim) χορηγεί-

ται από το στόμα σε μία δόση των 220 mg για 28 έως 35 

ημέρες για την προφύλαξη φλεβοθρόμβωσης έπειτα από 

αρθροπλαστική. Η πρώτη δόση των 110 mg χορηγείται 1 - 4 

ώρες μετά την εγχείρηση. Μικρότερη δόση χορηγείται σε 

άτομα με νεφρική ανεπάρκεια ή βάρος κάτω των 50 kg10. 

Έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγήθηκε το Μάρτιο του 

2008. Καθώς δεν απαιτείται παρακολούθηση του ΙΝR, ούτε 

προσαρμογή της δόσης, οι Βρετανοί το έχουν αποδεχτεί με 

ενθουσιασμό. Το φάρμακο ελέγχεται στην πρόληψη εμβολών 

και για τον κίνδυνο αιμορραγίας στη μαρμαρυγή των κόλπων, 

έναντι της Warfarin, με τη μελέτη RE-DEEM στο πλαίσιο του 

προγράμματος RE-VOLUTION. Προς το παρόν φέρεται ως ο 

ισχυρότερος υποψήφιος αντικαταστάτης των κουμαρινικών.

Αναστολείς του παράγοντα Xa
Ο παράγοντας Xa είναι ένας σημαντικός στόχος για το σχεδια-

σμό αντιπηκτικών φαρμάκων, γιατί καθορίζει την παραγωγή 

θρομβίνης, καθώς είναι κοινός κρίκος της ενδογενούς και 

της εξωγενούς οδού του καταρράκτη της πήξης11 (εικόνα 3). 

Επίσης, τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν και το σύμπλεγμα 

προθρομβινάσης της επιφάνειας των αιμοπεταλίων και έτσι 

πιθανώς είναι πιο δραστικά από τους ΑΑΘ. Μπορεί ακόμα να 

είναι ασφαλέστερα, καθώς ενώ εμποδίζουν τη νέα παραγωγή 

θρομβίνης δεν επηρεάζουν τη θρομβίνη που ήδη υπάρχει. 

Έχουν παραχθεί ενέσιμα και από το στόμα τέτοια φάρμα-

κα. Τα ενέσιμα, οι πεντασακχαρίτες, δρουν έμμεσα, ενώ αυτά 

από το στόμα είναι μικρά μόρια και δεσμεύουν απευθείας 

Εικ. 2. Σχηματική παράσταση των ενερ-
γών θέσεων του μορίου της θρομβίνης (1). 
Στην καθηλωμένη στο ινώδες θρομβίνη η 
καταλυτική θέση και η θέση αναγνώρισης 
υποστρώματος μένουν ελεύθερες (2). Η 
ηπαρίνη δρα με τη σύνδεση και ενεργοποί-
ηση της αντιθρομβίνης ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ) και δεν 
μπορεί να δράσει στην καθηλωμένη στο 
ινώδες θρομβίνη (3). Τα δισθενή απευθεί-
ας δρώντα αντιθρομβινικά δρουν και στην 
ελεύθερη και στη δεσμευμένη θρομβίνη 
(4). Τα μονοσθενή δεσμεύουν μόνο την 
καταλυτική θέση της θρομβίνης (5).2.

1

2 3
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την ενεργό θέση του Xa.

Η Fontaparinux (Arixtra, Glaxo Smith Kline) είναι συνθετι-

κό μόριο που αποτελείται από πέντε σάκχαρα (πεντασακχα-

ρίτης). Δρα έμμεσα με την ενεργοποίηση της αντιθρομβίνης, 

η οποία δεσμεύει τον παράγοντα Xa κι έτσι εμποδίζεται η 

παραγωγή της θρομβίνης. Το πλεονέκτημα του Fontaparinux 

είναι ότι χορηγείται με μια υποδόρια ένεση το 24ωρο, χωρίς 

να απαιτείται παρακολούθηση του αποτελέσματος και μόνο 

σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία χορηγείται μι-

κρότερη δόση. Σε 2 ώρες η συγκέντρωση στο πλάσμα έχει 

κορυφωθεί, έναντι 3 - 5 ωρών της HMMB και η ημιζωή είναι 

17 ώρες. 

Πολλές συγκριτικές μελέτες για τη HMMB (enoxaparin και 

deltaparin) σε ασθενείς ύστερα από βαριές ορθοπαιδικές 

αλλά και κοιλιακές επεμβάσεις και σε βαριά παθολογικούς 

ασθενείς έδειξαν πλεονέκτημα στην πρόληψη θρομβοφλε-

βίτιδας και πνευμονικής εμβολής12,13. 

Σημαντικό ενδιαφέρον προκάλεσε η μελέτη OASIS-5 σε 

ασθενείς με οξεία στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση 

του ST. Τυχαιοποιήθηκαν 20.078 ασθενείς σε fontaparinux 

2,5 mg άπαξ της ημέρας ή σε συνήθη δόση enoxaparin για 

5 ημέρες. Το πρωταρχικό κριτήριο του συνδυασμού θανά-

των, εμφράγματος μυοκαρδίου και επιμένουσας στηθάγχης 

στις 9 ημέρες δεν έδειξε διαφορά. Ωστόσο, η συχνότητα 

μαζικής αιμορραγίας ήταν κατά 48% μειωμένη στην ομά-

δα fontaparinux και στις 30 ημέρες υπάρχουν στην ομάδα 

αυτή 17% λιγότεροι θάνατοι. Εκτός από το σημαντικό πλεο-

νέκτημα του fontaparinux, η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε το 

σημαντικό ρόλο των επεισοδίων σοβαρής αιμορραγίας στην 

επιβίωση των ασθενών14.

Μετά τη μελέτη αυτή οι τελευταίες κατευθυντήριες συ-

στάσεις (2007) για τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς 

ανάσπαση του ST, περιλαμβάνουν το fontaparinux στη συ-

νιστώσα θεραπεία17,18. Ανάλογη και ταυτόχρονη μελέτη 

OASIS-6, αφορούσε σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου 

με ανάσπαση ST, ανεξάρτητα από τη θεραπεία στην οποία 

υποβάλλονται, θρομβόλυση, αγγειοπλαστική ή καθόλου 

μέτρα επαναιμάτωσης. Τυχαιοποιήθηκαν 12.092 ασθενείς. 

Το συνδυασμένο κριτήριο θανάτων και υποτροπής εμφράγ-

ματος στις 30 ημέρες μειώθηκε κατά 14% στην ομάδα 

fontaparinux (p=0,008). Η διαφορά φάνηκε από την 9η 

ημέρα και διατηρήθηκε στους 6 μήνες. Υπήρξε επίσης 13% 

διαφορά θανάτων στις 9 και στις 30 ημέρες17. 

Με τις παραπάνω μελέτες η fontaparinux φαίνεται να παίρ-

νει την πρώτη θέση στα ενέσιμα αντιπηκτικά φάρμακα.

Οι ίδιες εταιρείες που ανέπτυξαν το fontaparinux 

(Organon, Sanofi - Aventis) ανέπτυξαν και τον πεντασακχα-

ρίτη idraparinux, που διαφέρει μόνο ως προς τη διάρκεια 

δράσης. Έχει χρόνο ημιζωής 80 ώρες και επομένως χορη-

γείται άπαξ της εβδομάδας και οι δόσεις που δοκιμάστηκαν 

ήταν 2 - 5 mg. Η πρώτη μελέτη έπειτα από βαριές αρθροπλα-

στικές επεμβάσεις έδειξε ισοδυναμία της θεραπείας αυτής 

έναντι στη συνήθη θεραπεία με HMMB ακολουθούμενη από 

αντιπηκτικό18,19. Ωστόσο, μια δεύτερη μελέτη για πρόληψη 

εμβολών στη μαρμαρυγή των κόλπων διακόπηκε μετά την τυ-

χαιοποίηση 4.576 ασθενών, διότι η ομάδα idraparinux έδειξε 

σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό αιμορραγιών. Πιστεύεται ότι η 

εξατομίκευση της δόσης ανάλογα με το σημαντικό βάρος και 

τη νεφρική λειτουργία ίσως ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα.

Οι από του στόματος αντι-Xa παράγοντες είναι μικρά μό-

ρια που αδρανοποιούν εκλεκτικά και αναστρέψιμα το Xa. 

Υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι, αλλά σε εκτεταμένη κλινική 

μελέτη έχει υποβληθεί το rivaroxaban (Johnson & Johnson, 

Bayer) και το apixaban (Bristol Smith Kline, Pfizer). Και τα 

δύο φάρμακα έχουν ταχεία απορρόφηση, υψηλή βιοδιαθεσι-

μότητα και σταθερό αποτέλεσμα. To rivaroxaban με το όνομα 

Xarelto (Bayer) το Σεπτέμβριο του 2008 πήρε ευρωπαϊκή 

έγκριση για την πρόληψη της θρομβοφλεβίτιδας σε ασθενείς 

που υποβάλλονται σε αρθροπλαστική, ενώ τρέχει η μελέτη 

Rocket-AF στην κολπική μαρμαρυγή. Αντίστοιχα, το apixaban 

βρίσκεται σε φάση III μελετών για την πρόληψη θρομβοφλε-

βίτιδας(μελέτες Amplify και Amplify-Ext ) και μαρμαρυγής 

κόλπων με tις μελέτες Aristotle και την Averroes17,18.

Φαίνεται πως πλησιάζει η ώρα για την οριστική αντικα-

Εικ. 3. Σχηματική παράσταση του τρόπου δράσεως των πεντασακχαριτών. Η αντιθρομβίνη ΙΙΙ συνδεόμενη με τον πεντασακχαρίτη αποκαλύ-
πτει την ενεργό θέση δέσμευσης του Xa που δεν είναι πλέον διαθέσιμος για την παραπέρα μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη.

3.
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τάσταση των κουμαρινικών αντιπηκτικών και των ηπαρινών 

με φάρμακα ασφαλέστερα και πιο εύκολα στη χρήση. Δεν 

είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν ο τελικός νικητής θα ανήκει στην 

κατηγορία που στοχεύει στον παράγοντα Xa ή στη θρομβίνη. 

Απευθείας συγκριτικές μελέτες φαρμάκων των δύο αυτών 

κατηγοριών δεν έχουν γίνει, ούτε προγραμματίζονται προς το 

παρόν. Στα ενέσιμα η fontaparinux προς το παρόν κερδίζει. 

Πιστεύω ότι και στα από του στόματος οι παράγοντες αντι-

Xa παρουσιάζουν προς το παρόν πλεονεκτήματα, αλλά θα 

απαιτηθεί χρόνος για την τελική κρίση. 
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Abstract
Karatzas NB. New antithrombotics. Iatrika Analekta 2009, 3:46-49

After more than 50 years of continuous use of vitamin K inhibitors, a large number of new agents are at various stages 

of development. They belong to two categories: direct thrombin inhibitors and Xa-blocking factors. The pharmacology 

of the various agents is briefly reviewed, as well as the results of the studies that have evaluated them. It is concluded 

that the oral, direct thrombin inhibitor, dabigatran, and the Xa-inhibitors, rivaroxaban and apixaban, are the most likely 

candidates for replacing coumadin anticoagulants. 
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Κολπική μαρμαρυγή

Η Κολπική Μαρμαρυγή (Κ.Μ.) είναι η πιο συχνή αρρυθμία 

στην κλινική πράξη και η συχνότητά της αυξάνει με την 

ηλικία. Είναι σπάνια στους νέους, αλλά μετά την ηλικία 

των 65 το 5% του πληθυσμού παρουσιάζει την αρρυθμία 

αυτή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι 4,5 εκα-

τομμύρια άνθρωποι πάσχουν από κάποια μορφή κολπικής 

μαρμαρυγής1.

Μηχανισμοί
Η κολπική μαρμαρυγή είναι ετερογενής νόσος. Σε κάθε 

ασθενή μπορεί να υπάρχει ένας κύριος μηχανισμός που 

την προκαλεί ή τη διατηρεί, αλλά συχνά συνυπάρχουν πε-

ρισσότεροι του ενός. Τα τελευταία χρόνια τρεις μηχανισμοί 

έχουν γίνει γενικά αποδεκτοί για την έναρξη και διατήρηση 

της Κ.Μ.2.

1. Ταχέως εκπολούμενες εστίες, οι οποίες συνήθως βρί-

σκονται στο λείο μυϊκό χιτώνα που εκτείνεται στο αρχικό 

τμήμα των πνευμονικών φλεβών. Κατάλυση (ablation) των 

εστιών αυτών και ηλεκτρική απομόνωση των πνευμονικών 

φλεβών από το μυοκάρδιο του αριστερού κόλπου μπορεί να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κολπική μαρμαρυγή σε 

ασθενείς των οποίων η αρρυθμία οφείλεται στον συγκεκρι-

μένο μηχανισμό. Αυτό ισχύει κυρίως για νέους ανθρώπους, 

χωρίς οργανική καρδιακή νόσο.

2. Ρόλος του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Αυξη-

μένος τόνος του παρασυμπαθητικού μπορεί να προκαλέσει 

κολπική μαρμαρυγή με χαρακτηριστική έναρξη κατά την 

ηρεμία. Αυξημένος συμπαθητικός τόνος προάγει τον αυτο-

ματισμό και την ταχεία εστιακή εκπόλωση των μυϊκών ινών. 

Μέρος της αποτελεσματικότητας της κατάλυσης της Κ.Μ. 

πιθανόν να οφείλεται στην τροποποίηση του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος, λόγω καταστροφής γαγγλίων που 

βρίσκονται στο οπίσθιο τοίχωμα του αριστερού κόλπου.

3. Ανωμαλίες υποστρώματος, δηλ. παθολογικές αλλαγές 

του κολπικού μυοκαρδίου. Αυτές απαντούν συνήθως σε α-

σθενείς με οργανική καρδιακή νόσο (καρδιακή ανεπάρκεια, 

βαλβιδοπάθεια, υπερτασική καρδιοπάθεια, στεφανιαία 

νόσο) και δημιουργούν ετερογένεια στις ηλεκτροφυσιολο-

γικές ιδιότητες του κολπικού μυοκαρδίου. Η συνακόλουθη 

διάσπαση της αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος τελικά 

οδηγεί στη δημιουργία πολλαπλών ηλεκτρικών κυματιδίων. 

Όταν επιχειρείται κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής σε ασθε-

νείς με οργανική καρδιακή νόσο, στους οποίους ο τελευταί-

ος αυτός μηχανισμός είναι σημαντικός, γίνεται εκτεταμέ-

νη κατάλυση και του υποστρώματος, δηλ. του αριστερού 

(συχνά και του δεξιού) κολπικού μυοκαρδίου, με σκοπό τη 

δημιουργία εκτενών γραμμών αποκλεισμού του ηλεκτρικού 

ερεθίσματος και την αποφυγή της αγωγής πολλαπλών ηλε-

κτρικών κυματιδίων.

Κατάταξη
Όταν η κολπική μαρμαρυγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά, 

χαρακτηρίζεται παροξυσμική, εάν ο ρυθμός του ασθενούς 

επανέρχεται στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό αυτό-

ματα, και επιμένουσα εάν η κολπική μαρμαρυγή απαιτεί 

φαρμακευτική ή άλλη παρέμβαση για την αποκατάσταση 

του φυσιολογικού ρυθμού.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει κάποια ανα-

στρέψιμη αιτία που προκαλεί την Κ.Μ. (έμφραγμα μυοκαρ-

δίου, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, περικαρδίτιδα, αυξη-

μένη κατανάλωση οινοπνεύματος, πνευμονία, πνευμονική 

εμβολή, υπερθυρεοειδισμός, μεσοκολπική επικοινωνία, 

υπερβολική λήψη καφεΐνης, φαιοχρωμοκύτωμα, όγκοι στο 

θώρακα, σύνδρομο Wolff-Parkinson-White). Στους περισσό-

τερους ασθενείς, ωστόσο, δεν βρίσκεται αναστρέψιμο αίτιο 

για την κολπική μαρμαρυγή.

Αντιμετώπιση
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί κατευθυντήριες ο-

δηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενών με κολπική μαρ-

μαρυγή από τις πλέον αξιόπιστες πηγές (Joint American 

College of Cardiology/American Heart Association/European 

Society of Cardiology guidelines3, American College of 

Chest Physicians guidelines on antithrombotic therapy4, 

National Institute for Health and Clinical Excellence-

NICE- guidelines5).

Κοινό χαρακτηριστικό των οδηγιών αυτών είναι η έμφαση 

στην εξατομίκευση της θεραπείας της κολπικής μαρμαρυ-

γής καθώς και ο έντονος κλινικός προσανατολισμός τους.

Η επιτυχής αντιμετώπιση του ασθενούς με κολπική μαρ-
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μαρυγή περιλαμβάνει τους εξής στόχους:

n	Έλεγχο της καρδιακής συχνότητας.

n	Πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

n	Εκτίμηση για ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό.

n	Διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού.

n	Πρόληψη υποτροπής κολπικής μαρμαρυγής.

Έλεγχος συχνότητας ή έλεγχος ρυθμού
Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, παροξυσμική ή επιμέ-

νουσα, υπάρχουν δυο κύριες στρατηγικές αντιμετώπισης: 

έλεγχος συχνότητας και έλεγχος ρυθμού.

Ο έλεγχος συχνότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση 

φαρμάκων (κυρίως αναστολέων διαύλων ασβεστίου, β-

αποκλειστών ή/και δακτυλίτιδας) ή ηλεκτροφυσιολογικών 

επεμβάσεων όπως τροποποίηση - κατάλυση του κολποκοι-

λιακού κόμβου με τη δημιουργία κολποκοιλιακού αποκλει-

σμού σε συνδυασμό με εμφύτευση βηματοδότη, με στόχο 

τον έλεγχο της κοιλιακής καρδιακής συχνότητας. Κανένα 

μέτρο δεν λαμβάνεται για τη διατήρηση φλεβοκομβικού 

ρυθμού.

Έλεγχος ρυθμού είναι η συνεχής προσπάθεια για διατή-

ρηση φλεβοκομβικού ρυθμού, με τη χρήση ηλεκτρικής ανά-

ταξης (συχνά κατ᾽ επανάληψη), με τη χορήγηση αντιαρρυθ-

μικών φαρμάκων, με τη διενέργεια κατάλυσης στην περιοχή 

των πνευμονικών φλεβών ή και του αριστερού κόλπου και 

σπάνια με τη χρήση χειρουργικών τεχνικών κατάλυσης.

Ανεξάρτητα από τη στρατηγική, θα πρέπει πάντα να ε-

ξετάζεται η χρήση αντιθρομβωτικής αγωγής, για προφύλα-

ξη από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και συστηματικές 

εμβολές.

Οι δύο αυτές στρατηγικές έχουν συγκριθεί σε πολλές 

μελέτες. Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ήταν η μελέ-

τη AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of 

Rhythm Management6). Σε αυτή 4.060 ασθενείς με κολ-

πική μαρμαρυγή, 65 ετών και πάνω, και με πρόσθετους 

παράγοντες κινδύνου για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, 

τυχαιοποιήθηκαν ανάμεσα σε έλεγχο συχνότητας και έ-

λεγχο ρυθμού. Παρότι οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν 

σε έλεγχο ρυθμού ήταν πιο πιθανό να βρίσκονται σε φλε-

βοκομβικό ρυθμό (όπως αναμενόταν), έπειτα από 3,5 έτη 

παρακολούθησης δεν υπήρξε καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά στην επι-

βίωση, στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, στην ποιότητα 

ζωής ή στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Η πιο πρόσφατη μελέτη AF-CHF (Atrial Fibrillation - 

Congestive Heart Failure Study7) που είχε παρόμοιο πρωτό-

κολλο με τη μελέτη AFFIRM, αλλά οι ασθενείς έπρεπε να 

έχουν και ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, επίσης έδειξε 

απόλυτη ισοδυναμία ανάμεσα στον έλεγχο συχνότητας και 

στον έλεγχο ρυθμού.

Οι δυο αυτές μελέτες δείχνουν τη σημασία της εξατομί-

κευσης της θεραπείας της κολπικής μαρμαρυγής. Για παρά-

δειγμα, ο ηλικιωμένος ασθενής με ελάχιστα συμπτώματα 

από την κολπική μαρμαρυγή, πιθανότατα θα ωφεληθεί πε-

ρισσότερο από τον έλεγχο συχνότητας, ενώ νέοι ασθενείς 

με έντονα συμπτωματική κολπική μαρμαρυγή είναι καλοί 

υποψήφιοι για έλεγχο ρυθμού.

Δυο στοιχεία θα πρέπει εδώ να τονιστούν:

1. Η επιλογή της στρατηγικής του ελέγχου ρυθμού, δεν 

εξασφαλίζει την παρουσία φλεβοκομβικού ρυθμού. Μετά 

από ένα έτος θεραπείας για έλεγχο ρυθμού, μόνο τα 2/3 

των ασθενών παραμένουν σε φλεβοκομβικό ρυθμό με αντι-

αρρυθμικά φάρμακα. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 77% σε 

προοπτικές μελέτες ασθενών όπου έχει εφαρμοστεί κατά-

λυση (ablation) κολπικής μαρμαρυγής8.

2. Οι ασθενείς της μελέτης AFFIRM που τυχαιοποιήθηκαν 

σε έλεγχο ρυθμού και πέτυχαν την διατήρηση φλεβοκομβι-

κού ρυθμού είχαν την καλύτερη επιβίωση. Φαίνεται ωστόσο 

ότι στη στρατηγική διατήρησης φλεβοκομβικού ρυθμού, το 

όποιο όφελος από τη διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού 

χάνεται από την αυξημένη θνησιμότητα που προκαλούν τα 

αντιαρρυθμικά φάρμακα.

Η μελέτη CABANA, η οποία συγκρίνει τον έλεγχο ρυθμού 

με φαρμακευτικά μέσα και τη διατήρηση φλεβοκομβικού 

ρυθμού με την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής, θα δώ-

σει περισσότερες απαντήσεις στα προσεχή χρόνια σχετικά 

με την καλύτερη στρατηγική στην κολπική μαρμαρυγή.

Πρόληψη θρομβοεμβολικών  
και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της μελέτης 

AFFIRM ήταν ότι σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και 

παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

η χρήση αντιπηκτικής αγωγής είναι πολύ σημαντική. Αυτό 

ισχύει και για ασθενείς που φαίνεται να βρίσκονται σε φλε-

βοκομβικό ρυθμό, διότι υπάρχουν συχνά επεισόδια Çσιωπη-

λήςÈ κολπικής μαρμαρυγής, που δεν προκαλούν συμπτώμα-

τα και αναγνωρίζονται δύσκολα τόσο από τον ασθενή όσο 

και από τον γιατρό του.

Η κλινική μορφή της κολπικής μαρμαρυγής (παροξυσμι-
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κή ή επιμένουσα) δεν έχει καμιά σημασία όσον αφορά στον 

κίνδυνο εμβολής. Οι ασθενείς με παροξυσμική κολπική 

μαρμαρυγή έχουν τον ίδιο κίνδυνο για αγγειακά εγκεφαλι-

κά επεισόδια, όπως και οι ασθενείς με επιμένουσα ή μόνιμη 

κολπική μαρμαρυγή.

Η εκτίμηση του κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επει-

σόδιο σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή γίνεται εύκολα 

χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο CHADS2, το οποίο σχημα-

τίζεται από τα αρχικά των όρων:

n	Cardiac failure (καρδιακή ανεπάρκεια)

n	Hypertension (υπέρταση)

n	Age ≥75 years (ηλικία ≥75 ετών)

n	Diabetes Mellitus (σακχαρώδης διαβήτης)

n	Stroke or transient ischemic attack (ΑΕΕ)

Η παρουσία καθενός από τους παράγοντες αυτούς δίνει 

έναν βαθμό στο CHADS2 score, εκτός από τον τελευταίο 

που δίνει δύο βαθμούς.

n	Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και CHADS2 score 0 

δεν είναι απαραίτητο να λάβουν αντιπηκτική αγωγή. Αφή-

νεται στην ευχέρεια του γιατρού και του ασθενούς η χρήση 

ασπιρίνης, σε δόση 81 mg - 325 mg.

n	Ασθενείς με Κ.Μ. και CHADS2 score 1 μπορούν να λά-

βουν αντιπηκτική αγωγή με αναστολείς της βιταμίνης Κ (π.χ. 

ασενοκουμαρόλη - Sintrom ή ουαρφαρίνη - Panwarfin) με 

στόχο INR 2,0-3,0 ή να λάβουν ασπιρίνη 81 mg - 325 mg.

n	Ασθενείς με Κ.Μ. και CHADS2 score ≥2 πρέπει να λά-

βουν αντιπηκτική αγωγή (π.χ. ασενοκουμαρόλη - Sintrom ή 

ουαρφαρίνη - Panwarfin) με στόχο INR 2,0 - 3,0.

n	Σε ασθενείς ≥75 ετών, ο στόχος του INR θα πρέπει να 

είναι χαμηλότερος (1,6 - 2,5)4.

Πολλά αντιπηκτικά και αντιθρομβωτικά σκευάσματα βρί-

σκονται στο στάδιο των κλινικών μελετών για χρήση στην 

κολπική μαρμαρυγή, δεδομένης της δυσκολίας στη σωστή 

ρύθμιση της αντιπηκτικής δράσης με τους αναστολείς της 

βιταμίνης Κ αλλά και της ανάγκης για συχνές αιμοληψίες και 

προσαρμογή της δόσης της αντιπηκτικής αγωγής. Ωστόσο, 

και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών, 

θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αναστολείς της βιταμίνης Κ 

παραμένουν τα μόνα εγκεκριμένα αντιπηκτικά για χρήση 

στην Κ.Μ.

Διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού
Σε ασθενείς με επιμένουσα Κ.Μ. που έχει επιλεγεί στρα-

τηγική διατήρησης ρυθμού, συνήθως απαιτείται ηλεκτρική 

ανάταξη για την αποκατάσταση φλεβοκομβικού ρυθμού. 

Σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια του επεισοδίου της Κ.Μ. 

είναι άγνωστη, θα πρέπει να προηγείται διοισοφάγειο υ-

περηχοκαρδιογράφημα για αποκλεισμό θρόμβου, ιδίως 

στο ωτίο του αριστερού κόλπου. Εναλλακτικά, μπορεί να 

εφαρμοστεί αντιπηκτική αγωγή για 4 εβδομάδες πριν από 

την ηλεκτρική ανάταξη. Η παράταση ωστόσο της κολπικής 

μαρμαρυγής μειώνει τις πιθανότητες επιτυχούς ανάταξης 

και διατήρησης του φλεβοκομβικού ρυθμού. Σε περιπτώσεις 

σχετικά πρόσφατης κολπικής μαρμαρυγής (λιγότερο από 5 

ημέρες και ιδιαίτερα σε ασθενείς χωρίς σοβαρή καρδιακή 

νόσο) η ανάταξη μπορεί να επιτευχθεί φαρμακευτικά με 

προπαφαινόνη, φλεκαϊνίδη ή ιβουτιλίδη. Όσον αφορά στη 

διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού, επί απουσίας καρδια-

κής νόσου, συνιστάται η χορήγηση προπαφαινόνης, φλεκα-

ϊνίδης ή σοταλόλης. Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 

προτιμάται η αμιοδαρόνη, ενώ στη στεφανιαία νόσο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σοταλόλη ή αμιοδαρόνη.

Όπως φάνηκε στη μελέτη AFFIRM, τα αντιαρρυθμικά 

φάρμακα ούτε ιδιαίτερα αποτελεσματικά είναι και σημαντι-

κές παρενέργειες έχουν. Για το λόγο αυτό οι μη φαρμακευ-

τικές θεραπείες της κολπικής μαρμαρυγής και ιδιαίτερα η 

κατάλυση (ablation) στην περιοχή των πνευμονικών φλεβών 

και στον αριστερό κόλπο, αποκτούν ολοένα σημαντικότερο 

ρόλο στη αντιμετώπιση της Κ.Μ.

Κατάλυση (ablation) κολπικής μαρμαρυγής
Η κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής γίνεται με τη χρήση 

διαφλέβιων καθετήρων - ηλεκτροδίων, μέσω των οποίων 

επιτυγχάνονται θερμικές (συνήθως) βλάβες στο μυοκάρ-

διο του αριστερού (ή και του δεξιού) κόλπου, με τη χρήση 

1.

Εικ. 1.  Τρισδιάστατη απεικόνιση του αριστερού κόλπου με αξονική 
τομογραφία (επάνω) και χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου για την 
εφαρμογή κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής (κάτω).

Κολπική μαρμαρυγή

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 2 | Έτος 200952



υψίσυχνου ρεύματος (ή κάποιας άλλης μορφής ενέργειας), 

με σκοπό την καταστροφή των πυροδοτικών εστιών της κολ-

πικής μαρμαρυγής, που συνήθως βρίσκονται στα σημεία 

εκβολής των πνευμονικών φλεβών στον αριστερό κόλπο. 

Πολλές φορές η τεχνική συμπληρώνεται με τη δημιουργία 

γραμμών αποκλεισμού αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος 

στον αριστερό κόλπο, ιδίως στις περιπτώσεις επιμένουσας 

κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με οργανική καρδιακή 

νόσο (εικόνα 1).

Η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής παρουσιάζει συ-

νεχή τεχνική εξέλιξη με αυξανόμενη αποτελεσματικότητα 

και ελάχιστες επιπλοκές. Ήδη είναι εναλλακτική μορφή 

θεραπείας για όλες τις μορφές κολπικής μαρμαρυγής και 

είναι πολύ πιθανόν σύντομα να αποτελεί επιλογή πρώτης 

γραμμής στην αντιμετώπιση της Κ.Μ.

Συμπεράσματα
Με τη γήρανση του πληθυσμού και την αυξανόμενη επιβίω-

ση ασθενών με στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια, 

η κολπική μαρμαρυγή θα γίνεται όλο και συχνότερη στα 

χρόνια που θα έρθουν. Νέα αντιαρρυθμικά φάρμακα (όπως 

η δρονεδαρόνη και άλλα που είναι στη φάση της κλινικής α-

ξιολόγησης), εναλλακτικές μορφές αντιθρομβωτικής αγωγής 

αλλά και μεγαλύτερη εξέλιξη των τεχνικών κατάλυσης της 

κολπικής μαρμαρυγής, θα είναι τα όπλα για την αντιμετώπιση 

αυτής της περίπλοκης και δυνητικά επικίνδυνης αρρυθμίας.
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Abstract
Georgakopoulos ND. Atrial fibrillation. Iatrika Αnalekta 2009, 3:50-53

Atrial Fibrillation (AF) is the most common arrhythmia seen in clinical practice. The management of this complex and 

potentially dangerous arrhythmia includes prevention of AF, control of heart rate, prevention of thromboembolism, and 

conversion to and maintenance of sinus rhythm. In terms of symptoms, rate control is typically considered for the patient 

who notices very little of the arrhythmia, while rhythm control is more likely to be applied to the person who is highly 

symptomatic. Catheter ablation is very useful in the patient with AF and no heart disease. More studies are needed 

regarding the long term efficacy of catheter ablation in atrial fibrillation as well as its role in sick hearts.
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Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας

Το άρθρο αυτό έχει σκοπό τη συνοπτική παρουσίαση σημα-

ντικών προόδων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη 

θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, μέσω της παρουσία-

σης επιλεγμένων κλινικών μελετών που τεκμηριώνουν την 

ευεργετική δράση φαρμάκων ή συσκευών.

Το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας αποτελεί αυ-

ξανόμενο πρόβλημα υγείας στις ανεπτυγμένες χώρες. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με στοιχεία από 51 χώρες και με πληθυ-

σμό άνω των 900 εκατομμυρίων, η επίπτωση της ασυμπτω-

ματικής καρδιακής δυσλειτουργίας και της συμπτωματικής 

καρδιακής ανεπάρκειας, εκτιμάται στο 4% του γενικού πλη-

θυσμού. Με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης το πρό-

βλημα μεγεθύνεται, προσλαμβάνοντας ιδιαίτερα σημαντικές 

χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας.

Ο πλέον επικρατών ορισμός για το σύνδρομο της καρδια-

κής ανεπάρκειας συμπεριλαμβάνει συμπτώματα δύσπνοιας 

στην ηρεμία ή κατά την άσκηση, εύκολη κόπωση, σημεία 

κατακράτησης υγρών, όπως πνευμονική συμφόρηση ή 

οιδήματα σφυρών και αντικειμενικά ευρήματα δομικής ή 

λειτουργικής ανωμαλίας της καρδιάς κατά την ηρεμία1. Η δι-

άγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας στηρίζεται στο ιστορικό, 

στην κλινική εξέταση, στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, σε καθι-

ερωμένες παρακλινικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακος, 

triplex καρδιάς, κοιλιογραφία) και σε πιο σύγχρονες απεικο-

νιστικές μεθόδους (μαγνητική τομογραφία καρδιάς) και σε 

εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. νατριουρητικά πεπτίδια).

Μέθοδοι θεραπείας
Η θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο τόσο 

φαρμακευτικών ουσιών όσο και επεμβατικής αντιμετώπισης 

με την εξέλιξη των μεθόδων και των υλικών επαναιμάτωσης, 

την εμφύτευση συσκευών βηματοδότησης, που βελτιώνουν 

την ενδοκοιλιακή και διακοιλιακή συνέργια κι έχουν την 

ικανότητα χορήγησης απινίδωσης (shock) σε περίπτωση ε-

πικίνδυνης κοιλιακής αρρυθμίας, αλλά και με προηγμένες 

συσκευές μηχανικής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας.

Εδώ και αρκετά χρόνια, μεγάλος αριθμός τυχαιοποιημέ-

νων μελετών έχει τεκμηριώσει το όφελος επιβίωσης που 

προσφέρουν οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου 

(ACE-inhibitors) σε ασθενείς με συμπτωματική καρδιακή 

ανεπάρκεια, λόγω ελαττωμένου κλάσματος εξώθησης της 

αριστεράς κοιλίας, όπως επίσης και σε ασυμπτωματική συ-

στολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Πιο πρόσφα-

τα, παρόμοιο όφελος έχει αποδειχτεί και για τους αναστο-

λείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑRBs), ομάδας 

φαρμάκων που δίνουν όφελος επιβίωσης και ελάττωσης 

συμβαμμάτων, χωρίς τις ανεπιθύμητες παρενέργειες (κυ-

ρίως από το αναπνευστικό) που έχουν οι αναστολείς του 

μετατρεπτικού ενζύμου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μελέτη CHARM-added2 για 

την καντεσαρτάνη και τη VAL-HeFT3 για τη βαλσαρτάνη, 

οι οποίες τυχαιοποίησαν 7.600 ασθενείς με ήπια προς σο-

βαρή καρδιακή ανεπάρκεια σε εικονικό φάρμακο ή στον 

αντίστοιχο αναστολέα της αγγειοτενσίνης. Ειδικά η CHARM-

added trial συμπεριέλαβε ασθενείς με κλάσμα εξώθησης 

<40% που ήδη θεραπεύονταν με αναστολείς μετατρεπτι-

κού ενζύμου και έδειξε όφελος επιβίωσης ~4,5%. Τόσο 

στη CHARM-added όσο και στη VAL-HeFT παρατηρήθηκε 

ελάττωση του κινδύνου νοσηλείας, λόγω επιδείνωσης της 

καρδιακής ανεπάρκειας. Το όφελος των αναστολέων της 

αγγειοτενσίνης ήταν επιπλέον της ήδη υπάρχουσας αγωγής 

(διγοξίνη, διουρητικά, αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου, 

ή β-αναστολέας).

Η μελέτη VALIANT4 συνέκρινε τον αναστολέα της αγγειο-

τενσίνης βαλσαρτάνη, με τον αναστολέα του μετατρεπτικού 

ενζύμου καπτοπρίλη, σε μετεμφραγματικούς ασθενείς με 

υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα. Έπειτα από 

25 μήνες παρακολούθησης, η ομάδα της βαλσαρτάνης και 

της καπτοπρίλης δεν διέφεραν σε θνησιμότητα, σε εμφάνιση 

νέου εμφράγματος ή σε νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια. 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και η μελέτη OPTIMAAL5 

στην οποία σε πληθυσμό εμφραγματικών ασθενών η λοσαρ-

τάνη και η καπτοπρίλη ήταν συγκρίσιμες, όσον αφορά στη 

θνησιμότητα, στους αιφνίδιους θανάτους, στα επανεμφράγ-

ματα και στις νοσηλείες.

Βασιζόμενοι σε στοιχεία από τυχαιοποιημένες μελέτες, 

η American College of Cardiology και η American Heart 

Association συνιστούν τη χορήγηση ενός αναστολέα του 

μετατρεπτικού ενζύμου ή ενός αναστολέα υποδοχέων της 

Εμμανουήλ Ν. Καράτζης, Πέτρος Γ. Δανιάς
Καρδιολόγοι, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
manoskaratzis@yahoo.gr 
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αγγειοτενσίνης ΙΙ, σε όλους τους ασθενείς σε κίνδυνο ή με 

ήδη εμφανισθείσα καρδιακή ανεπάρκεια6.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην 

αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με την εισαγωγή 

των β-αναστολέων στη θεραπεία. Μελέτες των τελευταίων 

ετών ανέτρεψαν τα μέχρι τότε δεδομένα και σήμερα οι β-

αναστολείς θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας σε ασυμπτω-

ματικούς ασθενείς με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, 

ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας.

Η μελέτη CAPRICORN7 τεκμηρίωσε την αξία της θεραπεί-

ας με β-αναστολείς σε μετεμφραγματικούς ασθενείς με δυ-

σλειτουργία αριστερής κοιλίας που λάμβαναν την ήδη γνω-

στή συμβατική αγωγή με αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου 

και ασπιρίνη, στους οποίους σε ποσοστό πάνω από 50% είχε 

διενεργηθεί θρομβόλυση ή πρωτογενής αγγειοπλαστική. Η 

μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε καρ-

βεντιλόλη είχαν όφελος επιβίωσης ~23%. Η καρβεντιλόλη, 

επίσης, ελάττωσε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου (καρδιαγ-

γειακού, αιφνιδίου ή από καρδιακή ανεπάρκεια). Επιπλέον, 

σε ασθενείς της μελέτης CAPRICORN με ασυμπτωματική 

δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, η καρβεντιλόλη ελάτ-

τωσε τον κίνδυνο ολικής θνητότητας κατά 31%8.

Επόμενες μελέτες που ακολούθησαν (CIBIS II, MERIT-

HF) έδειξαν ότι σε ασθενείς με σοβαρή χρόνια καρδιακή 

ανεπάρκεια που ήδη ελάμβαναν υψηλές δόσεις αναστολέ-

ων μετατρεπτικού ενζύμου και διουρητικών, η προσθήκη 

β-αναστολέων πρόσφερε μεγαλύτερο όφελος9, 10. Στη 

μελέτη COPERNICUS11, 2.289 ασθενείς με συμπτώματα 

στην ηρεμία ή στην ελάχιστη κόπωση και χαμηλό κλάσμα 

εξώθησης (<25%), χωρίς υπερφόρτιση όγκου, τυχαιοποιή-

θηκαν σε θεραπεία με καρβεντιλόλη ή εικονικό φάρμακο 

για περίπου 10 μήνες. Η καρβεντιλόλη ελάττωσε το συνδυ-

ασμένο κίνδυνο θανάτου και νοσηλείας για καρδιαγγειακά 

συμβάματα κατά 27% και τα αντίστοιχα ποσοστά για θάνα-

το ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 31%. Επίσης 

ελαττώθηκαν και οι ημέρες νοσηλείας, ενώ στους ασθενείς 

υπό καρβεντιλόλη βελτιώθηκε και η λειτουργική κατάσταση. 

H μελέτη COPERNICUS έδειξε ότι ακόμη και σε συμπτωματι-

κή καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς όμως κατακράτηση υγρών, 

η θεραπεία με β-αναστολείς ωφέλησε στην ελάττωση τόσο 

των συμπτωμάτων όσο και των συμβαμάτων.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Όσον αφορά στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της συμπτω-

ματικής καρδιακής ανεπάρκειας, η μελέτη EPHESUS12 έ-

δειξε ότι σε 4.000 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν έπειτα 

από έμφραγμα και κλάσμα εξώθησης ≤40% ο εκλεκτικός 

αναστολέας της αλδοστερόνης, επλερενόνη, ελάττωσε τα 

καταληκτικά κλινικά σημεία (θνησιμότητα κατά 23%, καρ-

διαγγειακή θνησιμότητα - νοσηλείες κατά 16%). Η μελέτη 

αυτή έρχεται να ενισχύσει τα συμπεράσματα της μελέτης 

RALES13, η οποία επίσης είχε δείξει ότι ο μη εκλεκτικός α-

νταγωνιστής της αλδοστερόνης, σπιρονολακτόνη, ελάττωσε 

τον κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με συμπτωματική καρ-

διακή ανεπάρκεια κατά 30%. Επίσης ελάττωσε σημαντικά 

σε ποσοστό 35% τον κίνδυνο νοσηλείας λόγω επιδείνωσης 

της καρδιακής ανεπάρκειας με συνολική βελτίωση συμπτω-

μάτων. Οι δύο μελέτες τεκμηριώνουν τη μεγάλη σημασία 

που έχει η καταστολή των επιβλαβών επιδράσεων της ε-

νεργοποίησης του άξονα ρενίνης - αγγειοτενσίνης προς την 

κατεύθυνση της αλδοστερόνης, με όφελος τόσο στην επι-

βίωση όσο και στην ποιότητα ζωής (ελάττωση νοσηλειών 

- συμβαμάτων).

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, λόγω του ότι οι 

ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στις μελέτες αυτές λάμ-

βαναν ήδη επιθετική αγωγή με άλλα φάρμακα, με αποδε-

δειγμένο όφελος επιβίωσης στην καρδιακή ανεπάρκεια, 

όπως αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειο-

τενσίνης, αναστολείς υποδοχέων της αγγειοτενσίνης, και 

β-αναστολείς. Μετά τις μελέτες αυτές η επλερενόνη συ-

μπεριλήφθηκε στις επίσημες οδηγίες για τη συμπτωματική 

καρδιακή ανεπάρκεια6.

Πέρα όμως από τη φαρμακευτική θεραπεία, τα τελευταία 

χρόνια εμφανίστηκαν και συσκευές βηματοδότησης, οι οποί-

ες βηματοδοτώντας και τις δύο κοιλίες (αμφικοιλιακή βημα-

τοδότηση) αναστρέφουν τον δυσυγχρονισμό της συστολής 

των κοιλιών και επιτυγχάνουν πιο συγχρονισμένη συστολή 

με αυξημένο όγκο παλμού. Πιο εξελιγμένοι αμφικοιλιακοί 

βηματοδότες έχουν επίσης τη δυνατότητα απινίδωσης σε 

περιπτώσεις επικίνδυνης κοιλιακής αρρυθμίας. Στη μελέτη 

COMPANION14, περίπου 1.500 ασθενείς με καρδιακή ανε-

πάρκεια, ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας, με ελαττωμένη λει-

τουργική ικανότητα (κλάσμα εξώθησης <35%) (NΥΗΑ III ή 

IV), και διάστημα QRS >130 ms, τυχαιοποιήθηκαν έτσι ώστε 

να λάβουν τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή μόνο (διουρη-

τικά, φάρμακα καταστολής του άξονα ρενίνης - αγγειοτενσί-

νης, αλδοστερόνης, β-αναστολείς και σπιρονολακτόνη) ή σε 

συνδυασμό με θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού με 

αμφικοιλιακό βηματοδότη (CRT) ή αμφικοιλιακό βηματοδό-

τη - απινιδωτή (CRT-D). Συγκρινόμενη με τη φαρμακευτική 

Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 2 | Έτος 2009 55



αγωγή η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) ε-

λάττωσε σημαντικά τον συνδυασμένο κίνδυνο νοσηλείας ή 

θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 34%, το οποίο πέτυχε 

και η ομάδα με CRT-D σε ποσοστό περίπου 40%. Όμως μόνο 

η ομάδα που είχε και καρδιακό απινιδωτή CRT-D ελαττώθη-

κε ο κίνδυνος θανάτου στατιστικά σημαντικά.
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Abstract
Karatzis EΝ, Danias PG. New data in retreatment on heart failure. Iatrika Analekta 2009, 3:54-56

This review summarizes the most important advances regarding novel therapies for heart failure. We present data from 

the latest clinical trials with favorable outcomes of treatment with beta blockers, inhibition of the rennin-angiotensin-

aldosterone axis and biventricular pacing for resynchronization therapy, in patients with heart failure.
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Ασταθής στηθάγχη
Επεμβατική ή συντηρητική αντιμετώπιση;

Η μελέτη της μυοκαρδιακής ισχαιμίας κυριάρχησε στην 

καρδιολογική έρευνα τη δεκαετία του 1990. Ο όρος οξύ 

στεφανιαίο σύνδρομο που καθιερώθηκε έκτοτε περιλαμ-

βάνει εύρος κλινικών εκδηλώσεων που χαρακτηρίζονται 

από οξεία μυοκαρδιακή ισχαιμία, όπως το έμφραγμα του 

μυοκαρδίου (με ανάσπαση ή χωρίς ανάσπαση του ST δια-

στήματος) και η ασταθής στηθάγχη.

Η ασταθής στηθάγχη - έμφραγμα, χωρίς ανάσπαση του 

ST διαστήματος (NSTΕMI), είναι συνήθως απότοκος αθηρο-

σκληρυντικής στεφανιαίας νόσου και ενέχει αυξημένο κίν-

δυνο καρδιακού θανάτου και εμφράγματος του μυοκαρδίου 

ή επανεμφράγματος στην περίπτωση του NSTΕMI. Πέρα 

από τη συμπτωματολογία (προκάρδια ενοχλήματα, ή ισο-

δύναμο στηθάγχης), χαρακτηρίζεται από κατάσπαση του 

ST διαστήματος, ή αρνητικό κύμα Τ και από θετική ενζυ-

μική κίνηση (στην περίπτωση του NSTΕMI). Οι δύο αυτές 

εκφάνσεις του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου εμφανίζουν 

ομοιότητες ως προς την παθογένεια και την κλινική παρου-

σίαση, γι᾽ αυτό έχουν κοινή διαγνωστική και θεραπευτική 

προσπέλαση.

Η ασταθής στηθάγχη εκδηλώνεται ως στηθάγχη ηρεμίας, 

ή ως έντονη στηθαγχική συνδρομή προσφάτου, εντός δύο 

μηνών, ενάρξεως, ή και ως επιδεινούμενη στηθάγχη (ως 

προς την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα). Η διά-

βρωση ή ρήξη αθηρωματικής πλάκας και ο σχηματισμός μη 

αποφρακτικού θρόμβου αποτελούν τον κύριο παθογενετικό 

μηχανισμό.

Εκτίμηση κινδύνου
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυξημένης νοσηρότη-

τας της ασταθούς στηθάγχης προϋποθέτει, πέρα από την 

αναγνώριση του συνδρόμου, την εκτίμηση του κινδύνου 

για τον συγκεκριμένο ασθενή. Το ιστορικό, η κλινική ε-

ξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και ο προσδιορισμός 

των δεικτών μυοκαρδιακής νεκρώσεως, κατά την εισαγωγή 

του ασθενούς στο νοσοκομείο και κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας, παρέχουν τη δυνατότητα εκτίμησης του κινδύ-

νου και καθορισμού της θεραπευτικής στρατηγικής. Η συσ-

σωρευθείσα εμπειρία από πληθώρα κλινικών μελετών και 

στοιχεία από τράπεζες δεδομένων έχουν αποκρυσταλλωθεί 

στη σύνταξη συστημάτων εκτιμήσεως του κινδύνου, όπως 

το TIMI και το GRACE score, τα οποία παρέχουν πολύτιμη 

συνδρομή στην αξιολόγηση του κινδύνου και στον προσδι-

ορισμό της προγνώσεως.

Στόχοι θεραπείας
Στόχοι της θεραπευτικής στρατηγικής είναι ο έλεγχος της 

ισχαιμίας και η αποφυγή του εμφράγματος ή του θανά-

του. Ως προς την ενεχομένη αρτηρία, αυτό προϋποθέτει 

σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας και εξωμάλυνση 

της αιματικής ροής στην ενεχόμενη αρτηρία και ανάνηψη 

του πάσχοντος μυοκαρδίου. Η επίτευξη των στόχων απαι-

τεί συνδυασμένη φαρμακευτική αγωγή και καθορισμό της 

κατάλληλης στρατηγικής, συντηρητικής ή επεμβατικής. Η 

ορθολογική φαρμακευτική αγωγή συνιστά απαραίτητη προ-

σέγγιση για κάθε ασθενή, ανεξαρτήτως στρατηγικής.

Η αντιισχαιμική και αναλγητική αγωγή (νιτρώδη, β-

αναστολείς, αναστολείς των διαύλων του ασβεστίου, αναλ-

γητικά) έχει εμπλουτιστεί από σειρά αντιαιματοπεταλιακών 

και αντιπηκτικών φαρμάκων, αποτέλεσμα της εντατικής 

μελέτης της παθοφυσιολογίας των οξέων στεφανιαίων 

συνδρόμων.

Αντιαιμοπεταλιακά

n Ασπιρίνη: Σειρά μελετών έχει καταδείξει την επωφελή 

δράση της ασπιρίνης, μέσω αναστολής της κυκλοοξυγενά-

σης 1 των αιμοπεταλίων, σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη/

NSTMI (δόση 75 - 162 mg ημερησίως).

n	Θειενοπυριδίνες: Οι θειενοπυριδίνες, τικλοπιδίνη και 

κλοπιδογρέλη, είναι ανταγωνιστές του υποδοχέως της φω-

σφορικής αδενοσίνης (P2Y12) των αιμοπεταλίων. Η χρήση 

της τικλοπιδίνης είναι πολύ περιορισμένη λόγω της πιθανό-

τητος ουδετεροπενίας και σπανιότερα θρομβωτικής θρομ-

βοπενικής πορφύρας. Η κλοπιδογρέλη είναι η κρατούσα 

θειενοπυριδίνη, η αποτελεσματικότητα της οποίας στα οξέα 

στεφανιαία σύνδρομα έχει τεκμηριωθεί σε σειρά μελετών, 

Αλέξιος Π. Δήμας, Γεώργιος Κ. Πολιτάκης, Χρήστος Ε. Ξενοδοχίδης
Καρδιολόγοι, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
dimasalex@hol.gr
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όπως η CURE και η PCI-CURE. Η πρασουγκρέλη αποτελεί 

την τελευταία προσθήκη στην ομάδα των θειενοπυριδινών 

και έχει πρόσφατα ενταχθεί στην αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 

των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων, με βάση τα αποτελέ-

σματα της μελέτης TRITON-38.

Αντιπηκτικά
Η κλασική ηπαρίνη και οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού 

βάρους έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην 

αντιμετώπιση της ασταθούς στηθάγχης/NSTΕMI. Από τις 

ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους, η ευρέως χορηγού-

μενη ενοξαπαρίνη έχει καταδείξει σε αρκετές μελέτες την 

υπεροχή της έναντι της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης 

(ESSENCE, TIMI, 11B).

Ανταγωνιστές της θρομβίνης 
Η μπιβαλιρουδίνη, συνθετικό ανάλογο της ηρουδίνης (του 

πρώτου ανταγωνιστού της θρομβίνης), έχει το πλεονέκτη-

μα, σε σύγκριση με τις ηπαρίνες, ότι είναι δραστική και 

στη θρομβίνη που ήδη είναι δεσμευμένη στον θρόμβο. Ο 

θεραπευτικός της ρόλος στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα 

προσδιορίστηκε από τη μελέτη ACUITY, στην οποία διαπι-

στώθηκε μείωση της συχνότητας των μειζόνων αιμορραγι-

κών επεισοδίων, σε σύγκριση με την κλασική ηπαρίνη. Σύμ-

φωνα με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας μελέτης, 

αν η μπιβαλιρουδίνη αποτελεί τη βάση της αντιπηκτικής 

αγωγής, είναι αναγκαία η συγχορήγηση θειενοπυριδινών ή 

αναστολέων της γλυκοπρωτεΐνης IIb/IIIa των αιμοπεταλίων 

πριν από τη διενέργεια στεφανιογραφίας.

Ανταγωνιστές του παράγοντος Χa
Ο πεντασακχαρίτης Fondaparinux, με φαρμακοκινητική 

που συντελεί σε σταθερή παρατεταμένη αντιπηκτική δρά-

ση, χορηγείται υποδορίως εφάπαξ ημερησίως. Από τη σειρά 

μελετών OASIS 5 και 6 προκύπτει ότι το Fondaparinux είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο σε ασθενείς υψηλού αιμορραγικού κιν-

δύνου που αντιμετωπίζονται με μη επεμβατική στρατηγική. 

Σε περίπτωση προσφυγής σε αγγειογραφία, ή διαδερμική 

επέμβαση επαναγγειώσεως, είναι αναγκαία η συγχορήγηση 

κλασικής ηπαρίνης.

Ανταγωνιστές των αιμοπεταλιακών υποδοχέων 
GPIIb/IIIa
Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων GPIIb/IIa των αιμοπεταλί-

ων προλαμβάνουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Οι 

τρεις ανταγωνιστές αμπσιξιμάμπη, τιροφιμπάνη και επτιφι-

μπατίδη έχουν διαφορετική φαρμακοκινητική και φαρμα-

κοδυναμική. Η αμπσιξιμάμπη αποδείχτηκε χρήσιμη στην 

αντιμετώπιση της ασταθούς στηθάγχης κατά τη διάρκεια 

της αγγειοπλαστικής και ίσως όταν προγραμματίζεται πα-

ρέμβαση εντός 24 ωρών. Η τιροφιμπάνη και η επτιφιμπα-

τίδη χρησιμοποιούνται και κατά τη συντηρητική και κατά 

την επεμβατική αντιμετώπιση. Η αποτελεσματικότητά τους 

μεγιστοποιείται στους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο, όπως 

σε αυτούς με θετική τροπονίνη και κατάσπαση του ST 

διαστήματος.

Επιλογή στρατηγικής
Η στρατηγική στην αντιμετώπιση της ασταθούς στηθάγχης 

αποσκοπεί στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους 

για τον ασθενή, τόσο ως προς την αποτροπή του άμεσου 

κινδύνου όσο και ως προς την εξασφάλιση της βέλτιστης 

προγνώσεως. Κατά την επεμβατική στρατηγική οι ασθε-

νείς υποβάλλονται σε στεφανιογραφία εντός 24ώρου από 

την εισαγωγή, εξαιτίας είτε εμμένουσας ισχαιμίας, είτε αι-

μοδυναμικής είτε αρρυθμιολογικής αστάθειας (σχετικώς ε-

πείγουσα παρέμβαση) ή έπειτα από εκτίμηση του κινδύνου 

(πρώιμη, όχι όμως επείγουσα παρέμβαση).

Κατά τη συντηρητική προσέγγιση, προσφυγή σε στεφα-

νιογραφία γίνεται μόνο σε περίπτωση επιμένουσας συμπτω-

ματολογίας, παρά τη φαρμακευτική αγωγή, ή επί ενδείξεων 

υποτροπιαζούσης ισχαιμίας. Στη συντηρητική στρατηγική 

είναι αναγκαία η υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση για τη 

διαπίστωση τυχόν σημαντικής δυσλειτουργίας της αριστε-

ράς κοιλίας. Επίσης, με στόχο να επιλεγούν οι ασθενείς που 

θα ωφεληθούν από επεμβάσεις επαναγγειώσεως, συνιστά-

ται η δοκιμασία κοπώσεως ή και φαρμακολογικό stress test. 

Στον πίνακα 1 εμφαίνονται τα χαρακτηριστικά των ασθε-

νών που κατευθύνουν την επιλογή της πλέον πρόσφορης 

στρατηγικής.

Επεμβατική στρατηγική
Με τη στεφανιογραφία εντός 24ώρου από την εισαγωγή 

επιτυγχάνεται η αποτύπωση της στεφανιαίας ανατομίας και 

η ακριβέστερη αποτίμηση του κινδύνου. Με τη γενικευμέ-

νη εφαρμογή της στεφανιογραφίας αποκαλύπτεται ότι το 

10% έως 20% των ασθενών δεν έχει σημαντικές στενώσεις 

των στεφανιαίων αγγείων· το 20% εμφανίζει νόσο τριών 

αγγείων με δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας, ή νόσο 

του κυρίου στελέχους και ενδεχομένως θα κατευθυνθεί σε 

Ασταθής στηθάγχη
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επέμβαση αορτοστεφανιαίας παρακάμψεως. Στο υπόλοιπο 

60% έως 70% η αγγειοπλαστική της αιτιογόνου βλάβης 

απαλλάσσει τον ασθενή από τον τρέχοντα κίνδυνο και μει-

ώνει τις επανεισαγωγές και την ανάγκη συνδυασμένης αντι-

στηθαγχικής αγωγής. Η σύγχρονη αντιαιμοπεταλιακή και 

αντιπηκτική αγωγή ελαττώνει τον πρώιμο κίνδυνο από την 

επέμβαση και τείνει να καταστήσει, ιδιαίτερα στους ασθε-

νείς υψηλού κινδύνου, αδόκιμο το παλαιό δόγμα: πρώιμος 

κίνδυνος - απώτερο όφελος.

Βέλτιστος χρόνος παρέμβασης
Πέραν των ασθενών που χρειάζονται επείγουσα παρέμβα-

ση, η επεμβατική στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί είτε 

αμέσως, ή έπειτα από 12 έως 24 ή και 48 ώρες. Σειρά 

από μικρές μελέτες έχει εξετάσει τις δύο αυτές μορφές της 

επεμβατικής προσεγγίσεως. Η ISAR-COOL, συγκρίνοντας 

σε 410 ασθενείς την άμεση προσφυγή σε στεφανιογραφία 

(περίπου εντός 2,4 ωρών) και την όψιμη (ύστερα από 86 

περίπου ώρες), ανέδειξε στατιστικά σημαντική μείωση της 

θνησιμότητας και του εμφράγματος του μυοκαρδίου για την 

ομάδα της αμέσου στεφανιογραφίας. Η πρόσφατη μελέτη 

ABOARD σε σύνολο 352 ασθενών, συνέκρινε την εξαιρετι-

κά ταχεία προσφυγή σε στεφανιογραφία (εντός 1,2 ωρών) 

με τη στεφανιογραφία της επόμενης ημέρας (εντός 20,5 

ωρών). Δεν υπήρξαν διαφορές ως προς την έκβαση των 

ασθενών. Ανάλογα ήταν τα ευρήματα της μελέτης TIMACS 

σε μεγάλο αριθμό ασθενών (3.031).

Με βάση αυτά τα δεδομένα η προσφυγή στο αιμοδυνα-

μικό εργαστήριο ύστερα από λίγες ώρες, ώστε να δοθεί 

η δυνατότητα στο αντιπηκτικό, αντιαιμαπεταλιακό σχήμα 

να δράσει, προβάλλει λογική. Δεν φαίνεται, ωστόσο, να 

υστερεί η τακτική του επόμενου 24ώρου. Είναι επίσης προ-

φανές πως η διαθεσιμότητα των υλικοτεχνικών υποδομών 

και του ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζουν το χρόνο προ-

σφυγής στο εργαστήριο.

Συντηρητική έναντι επεμβατικής στρατηγικής
Η σύγκριση συντηρητικής έναντι επεμβατικής στρατηγικής 

έχει εξεταστεί σε σειρά μελετών. Μεγάλη μεταανάλυση ε-

πτά μελετών, με συνολικό αριθμό 9.212 ασθενών, κατέδει-

ξε ότι η παρεμβατική στρατηγική υπερέχει της επιλεκτικής 

επεμβατικής στρατηγικής σε μέσο διάστημα παρακολούθη-

σης 17 μηνών μετά το οξύ επεισόδιο. Ιδιαίτερα ισχυρά ήταν 

τα στοιχεία των τριών τελευταίων χρονικά μελετών (μετά το 

1999), με σαφή μείωση θνητότητας και εμφράγματος του 

μυοκαρδίου.

Αντιθέτως, η μελέτη ICTUS με 1.200 ασθενείς που τυ-

χαιοποιήθηκαν σε επεμβατική ή επιλεκτική επεμβατική 

στρατηγική δεν έδειξε διαφορά στο σύνθετο καταληκτικό 

σημείο ισχαιμίας μετά την παρακολούθηση ενός (αρχική 

μελέτη) και τριών ετών. Το μεγάλο ποσοστό επαναγγειώ-

σεως (47%) στους ασθενείς της επιλεκτικής στρατηγικής 

Πίνακας 1 Επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής

Η επεμβατική στρατηγική είναι προτιμητέα σε ασθενείς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Υποτροπιάζουσα στηθάγχη ή ισχαιμία στην ηρεμία ή ήπιες δραστηριότητες, παρά τη θεραπευτική αγωγή.

Αυξημένοι δείκτες μυοκαρδιακής νεκρώσεως  (TnT ή TnI).

Νέα, ή πιθανότατα νέα, κατάσπαση του ST διαστήματος.

Σημεία ή συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, νέα ή επειδεινούμενη ανεπάρκεια μιτροειδούς.

Ευρήματα υψηλού κινδύνου σε μη επεμβατικές δοκιμασίες.

Αιμοδυναμική αστάθεια.

Επιμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία.

Αγγειοπλαστική εντός των τελευταίων 6 μηνών.

Ιστορικό αορτοστεφανιαίας παρακάμψεως.

Υψηλό score κινδύνου (TIMI, GRACE).

Επηρεασμένη λειτουργικότητα αριστεράς κοιλίας (κλάσμα εξωθήσεως <40%).

Η συντηρητική στρατηγική είναι προτιμητέα σε ασθενείς με:

Χαμηλό score κινδύνου (TIMI, GRACE).

Προτίμηση ασθενούς ή θεράποντος ιατρού, εν απουσία χαρακτηριστικών υψηλού κινδύνου.
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και ο μικρός αριθμός συμβαμμάτων παρέχουν ενδεχομένως 

εξήγηση για τα ευρήματα.

Στη μελέτη RITA-3 1.800 ασθενείς με ασταθή στηθάγ-

χη/NSTMI, τυχαιοποιήθηκαν σε επεμβατική ή συντηρητική 

στρατηγική. Η θνητότητα και η συχνότητα εμφράγματος 

μυο καρδίου ήταν παρόμοιες μετά από ένα έτος, αλλά εμ-

φάνισαν σημαντική μείωση στα πέντε έτη, στους ασθενείς 

της επεμβατικής στρατηγικής. Ανάλογα ήταν και τα ευρήμα-

τα της μελέτης FRISC-II (2.456 ασθενείς), με υπεροχή της ε-

πεμβατικής στρατηγικής στην πενταετία στο κύριο καταλη-

κτικό σημείο θανάτου και εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Πλέον πρόσφατη μεταανάλυση επτά τυχαιοποιημένων 

μελετών (που περιλάμβανε και τη μελέτη ICTUS) με συνο-

λικό αριθμό 8.375 ασθενών, στα δύο έτη, έδειξε μείωση 

της θνησιμότητας, του εμφράγματος του μυοκαρδίου και 

της επανεισαγωγής στο νοσοκομείο για τους ασθενείς της 

επεμβατικής, έναντι αυτών της συντηρητικής στρατηγικής.

Συμπεράσματα
Το σύνολο των μελετών δείχνει υπεροχή της επεμβατικής 

επιλογής έναντι της συντηρητικής στην αντιμετώπιση των 

ασθενών με ασταθή στηθάγχη. Η συντηρητική προσέγγιση 

περιορίζεται στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, υπό την 

αίρεση πάντοτε της επανεκτιμήσεως του μεταβαλλόμενου 

(και από τη θεραπευτική αγωγή αλλά και από την εξέλιξη 

του κλινικού συνδρόμου) κινδύνου.

Η ασταθής στηθάγχη ως δυναμική κατάσταση απαιτεί 

ευε λιξία χειρισμών για την επίτευξη της βέλτιστης προγνώ-

σεως, την οποία εξασφαλίζει στην πλειονότητα των ασθε-

νών η χρονικά πρόσφορη φαρμακομηχανική συνέργεια.

Abstract
Dimas AP, Politakis GK, Xenodochidis CE. Unstable Angina: Invasive or Conservative Strategy? 

Iatrika Analekta 2009, 3:57-60
Unstable angina is associated with substantial morbidity and mortality. The preferable strategy, conservative or invasive, 

has been debated for years. Risk stratification is essential in strategy selection. A series of randomized studies have 

conclusively shown that, although the conservative strategy can be applied in the lower risk patients, it is the invasive 

strategy which secures the best possible outcome by favorably affecting morbidity, mortality and rehospitalisation, 

particularly in the long term. 
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Αντιμετώπιση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου

Η ρήξη της αθηρωματικής πλάκας σε μια στεφανιαία αρτηρία 

οδηγεί στη δημιουργία αποφρακτικού θρόμβου. H τυπική 

HKΓφική εικόνα σε συνδυασμό με τα κλασικά συμπτώματα 

οδηγούν στη διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυο-

καρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI) το οποίο έχει συγκε-

κριμένο τρόπο αντιμετώπισης τόσο στην οξεία όσο και στη 

χρόνια φάση.

Eπαναιμάτωση
Οι ασθενείς με STEMI που προσέρχονται στο νοσοκομείο 

είναι υποψήφιοι για άμεση φαρμακευτική θρομβόλυση ή μη-

χανική επαναιμάτωση (εφαρμογή άμεσης αγγειοπλαστικής), 

εφόσον δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από 12 ώρες από 

την έναρξη των συμπτωμάτων. Η χορήγηση θρομβόλυσης 

προϋποθέτει αποδεκτό κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών. Ο 

κυριότερος κίνδυνος της θρομβόλυσης είναι η πιθανότητα 

εγκεφαλικής αιμορραγίας (περίπου 0,5%-1%) με παράγοντες 

κινδύνου την ηλικία, το μικρό σωματικό βάρος, το φύλο (θή-

λυ) και τη μη ελεγχόμενη υπέρταση. Οι απόλυτες αντενδείξεις 

είναι η ενεργός αιμορραγία, η πρόσφατη μείζων επέμβαση ή 

ο τραυματισμός, η ενδοκράνια νεοπλασία ή το τραύμα, το ι-

στορικό εγκεφαλικής αιμορραγίας και το ιστορικό πρόσφατου 

(6 μηνών) ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι 

σχετικές αντενδείξεις κρίνονται κατά περίσταση με συνεκτί-

μηση του αναμενόμενου οφέλους. Η μηχανική επαναιμάτωση 

με άμεση αγγειοπλαστική δεν έχει συγκεκριμένες αντενδεί-

ξεις και είναι η προτιμώμενη θεραπεία, ιδίως σε άτομα με 

υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο.

Η στρατηγική για την επιλογή της μεθόδου επαναιμάτωσης 

έχει διαμορφωθεί με βάση ορισμένες στέρεες γνώσεις που 

έχουν προκύψει από την τυχαιοποιημένη σύγκριση των δύο 

μεθόδων.

n	H άμεση αγγειοπλαστική επιτυγχάνει υψηλότερα ποσο-

στά πλήρους διάνοιξης της υπεύθυνης για το έμφραγμα αρ-

τηρίας, με μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικής αιμορραγίας και 

μικρότερη θνητότητα, σε σύγκριση με τη θρομβόλυση.

n	H αγγειοπλαστική δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη, 

εξαρτάται από την εμπειρία του γιατρού και σχετίζεται με 

καθυστέρηση στην εφαρμογή της.

n	Όσο καθυστερεί η εφαρμογή της αγγειοπλαστικής το 

πλεονέκτημά της έναντι της θρομβόλυσης μειώνεται. Ειδι-

κότερα, όταν ο χρόνος από την άφιξη στο νοσοκομείο μέχρι 

τη διάνοιξη του αγγείου με αγγειοπλαστική ξεπερνά τα 120 

min, παύει να πλεονεκτεί η μηχανική της φαρμακευτικής 

επαναιμάτωσης.

n	Τις πρώτες 2 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, η 

θρομβόλυση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, με θνητότητα 

παρόμοια της άμεσης αγγειοπλαστικής.

n	Η μεταφορά ασθενών από νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμι-

κό, σε κέντρα όπου μπορεί να εφαρμοστεί αγγειοπλαστική 

είναι χρονοβόρα και ακόμα σε οργανωμένα συστήματα υγεί-

ας συνήθως ξεπερνά τα 90 min.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος επιλογής μεθόδου επαναιμάτωσης έχει διαμορ-

φωθεί ως εξής:

n	Οι ασθενείς που προσέρχονται με STEMI σε νοσοκομείο 

με δυνατότητα αγγειοπλαστικής, πρέπει να υποβάλλονται 

χωρίς καθυστέρηση σε άμεση αγγειοπλαστική.

n	Οι ασθενείς που προσέρχονται σε νοσοκομείο χωρίς δυ-

νατότητα αγγειοπλαστικής, θα πρέπει να λάβουν θρομβο-

λυτική αγωγή, εκτός εάν υπάρχει βεβαιότητα ότι, κατόπιν 

μεταφοράς σε επεμβατικό κέντρο, θα είναι εφικτή η διενέρ-

γεια αγγειοπλαστικής εντός 2 ωρών. Σε ειδικές περιπτώσεις, 

όπως σε έγκαιρη προσέλευση στο αρχικό νοσοκομείο μέσα 

στις πρώτες 2 ώρες από την έναρξη του πόνου, σε νεότερα 

σε ηλικία άτομα και σε μεγάλα εμφράγματα, ο επιτρεπόμενος 

χρόνος μεταφοράς είναι σημαντικά βραχύτερος.

n	Σε αποτυχία της θρομβολυτικής αγωγής και σε σχετικά 

μεγάλη έκταση εμφράγματος, πρέπει να ακολουθήσει αγ-

γειοπλαστική διάσωσης εντός 12ώρου.

n	Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της θρομβολυτικής αγωγής, 

συνιστάται διενέργεια στεφανιογραφίας εντός 24 ωρών, για 

τη διευκρίνηση της ανατομίας και την ενδεχόμενη διενέργεια 

αγγειοπλαστικής.

n	H χορήγηση θρομβόλυσης προνοσοκομειακά έχει αποτε-

λέσματα ισάξια με τη διενέργεια αγγειοπλαστικής.

Αντιθρομβωτική αγωγή
Ανεξάρτητα από τη διενέργεια άμεσης αγγειοπλαστικής, 

χορήγησης θρομβόλυσης ή μη επαναιμάτωσης, η χορήγη-

Αθανάσιος Πιπιλής
Καρδιολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
a.pipilis@hygeia.gr
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ση αντιαιμοπεταλιακής και αντιθρομβινικής αγωγής είναι 

απαραίτητη.

H χορήγηση ασπιρίνης είναι η βάση της αντιαιμοπεταλια-

κής αγωγής με την πρώτη δόση 160 - 500 mg να δίδεται ως 

μασώμενη, για ταχεία έναρξη δράσης και στη συνέχεια 75 

- 160 mg/ημέρα, μακροχρόνια. H ενίσχυση της αντιαιμοπετα-

λιακής αγωγής με συνχορήγηση κλοπιδογρέλης συνιστάται 

ως εξής:

n Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε άμεση αγγειοπλαστική 

χορηγούνται τουλάχιστον 300 mg κλοπιδογρέλης άμεσα και 

75 mg/ημέρα μακροχρόνια.

n Σε εκείνους που λαμβάνουν θρομβόλυση χορηγούνται 

300 mg άμεσα (στους άνω των 75 ετών δεν έχει επαρκώς 

τεκμηριωθεί η φόρτιση) και 75 mg/ημέρα μακροχρόνια.

n Σε ασθενείς που δεν τυγχάνουν επαναιμάτωσης συνιστά-

ται δόση 75 mg/ημέρα.

Οι αναστολείς της γλυκοπρωτεΐνης IIb/IIIa συνιστώνται στο 

πλαίσιο της άμεσης αγγειοπλαστικής, ενώ σε θρομβολυθέ-

ντες ασθενείς το όφελος είναι αμφισβητήσιμο.

H βάση της αντιθρομβινικής αγωγής είναι η ηπαρίνη. Στην 

άμεση αγγειοπλαστική χορηγείται δόση 60 - 100 u/Kg, ανά-

λογα με τη χορήγηση ή μη αναστολέων IIb/IIIa. Σε θρομβό-

λυση με άμεσο ενεργοποιητή του πλασμινογόνου χορηγείται 

ηπαρίνη 60 u/Kg bolus και 48ωρη έγχυση 12 u/kg/hr με 

παρακολούθηση χρόνου aPTT. Εύχρηστη εναλλακτική λύση, 

με την προϋπόθεση καλής νεφρικής λειτουργίας, αποτελεί 

η ενοξαπαρίνη που μπορεί να δοθεί σε αρχικό ενδοφλέβιο 

bolus 30 mg και 15 min αργότερα σε δόση 1 mg/kg υ-

ποδόρια ανά 12ωρο. Ειδικά σε ασθενείς άνω των 75 ετών, 

προτιμάται η παράλειψη του bolus και η μείωση της κάθε 

υποδόριας δόσης σε 0,75 mg/Kg.

Πρόσφατα, ο συνθετικός πεντασακχαρίτης fondaparinux 

(αναστολέας του παράγοντα Xa) σε δόση 2,5 mg bolus και 

στη συνέχεια στην ίδια δόση ανά 24ωρο υποδόρια, αποτε-

λεί επίσης εναλλακτική αντιθρομβινική αγωγή με μικρότερες 

αιμορραγικές επιπλοκές σε ασθενείς που είτε δεν τυγχάνουν 

επαναιμάτωσης είτε λαμβάνουν θρομβόλυση.

Αγωγή οξείας φάσης
Κατά την οξεία φάση θα αντιμετωπιστούν ο πόνος, οι τυχόν 

αρρυθμίες και οι επιπλοκές (καρδιακή ανεπάρκεια, θρόμβος 

στην αριστερή κοιλία, περικαρδίτιδα, ανεπάρκεια μιτροει-

δούς) και θα χορηγηθούν προληπτικά ορισμένα φάρμακα, 

ανεξαρτήτως συμπτωμάτων.

Το άλγος και η δύσπνοια απαιτούν χορήγηση οπιοειδών, 

οξυγόνου και νιτρωδών. Δεν χορηγείται ποτέ προληπτικά 

αντιαρρυθμική αγωγή, αλλά υπάρχει ετοιμότητα για απινί-

δωση κοιλιακής ταχυκαρδίας ή μαρμαρυγής. Οι κοιλιακές 

αρρυθμίες αντιμετωπίζονται με αμιωδαρόνη ή λιδοκαΐνη, 

ενώ η κοιλιακή συχνότητα σε κολπική μαρμαρυγή ελέγχε-

ται με β-αποκλειστές ή αμιωδαρόνη και όχι με δακτυλίτιδα. 

H καρδιακή ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται με διουρητικά της 

αγκύλης, έναρξη αναστολέων του MEA, νιτρώδη και σε περι-

πτώσεις χαμηλής παροχής με ινότροπα, υπό την καθοδήγηση 

μετρήσεων ενδοκαρδιακών πιέσεων με καθετήρα πνευμονι-

κής αρτηρίας.

Στις θεραπείες ÇρουτίναςÈ που θα χορηγηθούν στην 

πλειονότητα των ασθενών, ανεξαρτήτως ειδικών συμπτωμά-

των, περιλαμβάνονται εκτός από τα αντιαιμοπεταλιακά, οι 

β-αποκλειστές, οι αναστολείς του MEA και οι στατίνες. Oι 

β-αποκλειστές δεν είναι απαραίτητο να χορηγηθούν ενδο-

φλέβια και η έναρξή τους μπορεί να γίνει per os ήδη από την 

πρώτη ημέρα. Oι αναστολείς του MEA θα χορηγηθούν κυ-

ρίως σε ασθενείς με επηρεασμένη λειτουργία της αριστερής 

κοιλίας, ανεξαρτήτως συμπτωμάτων (εφόσον δεν υπάρχει 

υπόταση). Διχογνωμία υπάρχει ως προς το χρόνο έναρξης, 

καθώς ένα μικρό, αλλά υπολογίσιμο όφελος, έχει τεκμηρι-

ωθεί με την έναρξη της αγωγής από τις πρώτες ώρες, ενώ οι 

περισσότεροι προτιμούν την έναρξη από τη δεύτερη ημέρα, 

μόλις σταθεροποιηθεί η αρτηριακή πίεση. Oι ανταγωνιστές 

των AT υποδοχέων έχουν θέση επί δυσανεξίας στους AMEA. 

Επίσης η επλερενόνη (ανταγωνιστής αλδοστερόνης) έχει έν-

δειξη, ιδίως σε εκτεταμένα εμφράγματα με κλάσμα εξώθη-

σης <40% και χωρίς νεφρική ανεπάρκεια ή υπερκαλιαιμία, 

για την πρόληψη της αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας. 

H έναρξη στατινών από την οξεία φάση φαίνεται να βοηθά 

στη μετέπειτα συμμόρφωση και συνιστάται.

Μακροχρόνια αγωγή εξόδου
Κατά την έξοδο θα συνταγογραφηθούν ορισμένα φάρμακα, 

ανεξαρτήτως συμπτωμάτων, καθώς η χορήγηση του καθενός 

έχει βρεθεί ότι μειώνει κατά 15% - 20% την πιθανότητα 

θανάτου ή νέου εμφράγματος, μακροχρόνια.

Έτσι συνιστάται η χορήγηση φαρμάκων όπως:

n	Ασπιρίνη (75 - 100 mg) σε όσους δεν έχουν αλλεργία.

n	Κλοπιδογρέλη (75 mg) για 12 μήνες.

n	Β-αποκλειστές εφόσον δεν αντενδείκνυνται.

n	AMEA κυρίως σε επηρεασμένη αριστερή κοιλία, ή καρδια-

κή ανεπάρκεια, αλλά και σε ασθενείς χωρίς δυσλειτουργία 

της αριστεράς κοιλίας.

Αντιμετώπιση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 2 | Έτος 200962



n	Στατίνες σε όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα από τα επί-

πεδα χοληστερόλης, με στόχο τη μείωση της LDL χοληστε-

ρόλης κάτω από 100 mg/dl.

Η διακοπή του καπνίσματος, η φυσική άσκηση, η καλύτε-

ρη διατροφή και η διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους, 

καθώς και η ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη, είναι βασι-

κά και απαραίτητα μέτρα δευτερογενούς πρόληψης.

Ελληνικά στοιχεία για το οξύ έμφραγμα  
(μελέτη HELIOS)
H πλέον πρόσφατη και αντιπροσωπευτική καταγραφική με-

λέτη για την αντιμετώπιση και την έκβαση του οξέος εμ-

φράγματος του μυοκαρδίου στην Ελλάδα είναι η μελέτη 

HELIOS. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 1.840 ασθενείς με 

οξύ έμφραγμα από 31 νοσοκομεία της χώρας και το δείγμα 

θεωρείται αντιπροσωπευτικό όλης της χώρας, καθώς υπήρ-

ξε αναλογική συμμετοχή όλων των γεωγραφικών περιοχών, 

αλλά και όλων των ειδών νοσοκομείων που αντιμετωπίζουν 

οξέα εμφράγματα. Η μελέτη κατέγραψε 1.096 STEMI. Tα 

δημογραφικά στοιχεία και οι παράγοντες κινδύνου ήταν: η-

λικία 66 έτη, γυναικείο φύλο 23%, κάπνισμα 73%, διαβήτης 

29%, υπερλιπιδαιμία 47%, υπέρταση 53%, παχυσαρκία 21% 

και υπερβάλλον σωματικό βάρος 74%.

Το 35% των ασθενών εισάγεται σε νοσοκομεία με αιμο-

δυναμικό εργαστήριο και το 65% σε νοσοκομεία χωρίς. O 

διάμεσος χρόνος από την έναρξη του πόνου μέχρι την άφιξη 

είναι 180 min. Μόνο το 17% προσέρχεται μέσω EKAB. Tο 

ποσοστό των ασθενών που δεν τυγχάνει επαναιμάτωσης (ού-

τε άμεση αγγειοπλαστική, ούτε θρομβόλυση) ήταν 33% για 

τα νοσοκομεία με αιμοδυναμικό και 44% για τα νοσοκομεία 

χωρίς. H χρήση των διαφόρων θεραπειών που ενδείκνυνται 

από τις κατευθυντήριες συστάσεις στα δύο είδη νοσοκομείων 

ήταν ικανοποιητική: ασπιρίνη 96% και 89%, κλοπιδογρέλη 

79% και 60%, AMEA 85% και 67%, β-αποκλειστές 85% και 

72%, στατίνες 84% και 69%, αντίστοιχα. 

Παρατηρήθηκε υποχρησιμοποίηση θεραπειών στα μη ε-

πεμβατικά νοσοκομεία, η οποία εν μέρει μόνον εξηγείται από 

τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που νοσηλεύονται 

εκεί (π.χ. μεγαλύτερη ηλικία, διαβήτης), όμως δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκβαση. H συνολική 

θνητότητα των STEMI ήταν 8,9% ενδονοσοκομειακά, 9,2% 

στις 30 ημέρες και 15,7% στους 6 μήνες.
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Abstract
Pipilis A. Management of acute myocardial infarction. Iatrika Analekta 2009, 3:61-63

The main therapy for patients with acute myocardial infarction who are presented with ST segment elevation is prompt 

reperfusion. Primary angioplasty is the preferred method, but if it cannot be performed within 90-120 min from patient 

arrival, then thrombolytic therapy should be given immediately, unless contraindicated. Antithrombotic therapy with 

aspirin, clopidogrel and a choice of heparin, enoxaparin or fondaparinux is indicated. All patients should receive b-

blockers, ACE inhibitors (even without overt heart failure) and statins (irrespective of LDL cholesterol levels).
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Η κατάλυση καρδιακών αρρυθμιών μέσω καθετήρα: 
μια επαναστατική θεραπεία που αλλάζει 
τη ζωή χιλιάδων παιδιών κάθε χρόνο

Πέρασαν περίπου 20 χρόνια από τότε που άρχισε η κλινική 

εφαρμογή της κατάλυσης αρρυθμιών με καθετήρα και τα 

ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου ξεπερνούν πλέον το 95%, 

με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να προτείνεται ως 

θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες ταχυ-

καρδίες. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί ευρέως σε παιδιά και 

ενήλικες.

Η θεραπεία των παιδιών με ταχυκαρδίες παρουσιάζει αρ-

κετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους ενήλικες:

n	Οι παιδιατρικοί ασθενείς θα χρειαστούν θεραπεία για 

πολλές δεκαετίες και η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στο παιδί και στην οικογένεια.

n	Η ύπαρξη ταχυκαρδιών μπορεί να αποκλείσει ένα παιδί α-

πό τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ή να επηρεά-

σει τις επαγγελματικές επιλογές ενός εφήβου. Ορισμένες 

ταχυκαρδίες που εμφανίζονται σε βρέφη παύουν να είναι 

ενεργείς μετά το 1ο έτος της ζωής.

n	Το μέγεθος της καρδιάς και των αγγείων μπορεί να δημι-

ουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν στην επεμβα-

τική θεραπεία.

n	Η συνύπαρξη συγγενών καρδιοπαθειών αυξάνει το βαθμό 

δυσκολίας της επεμβατικής αντιμετώπισης.

n	Η κατάλυση είναι μια επέμβαση που συνήθως απαιτεί 

γενική αναισθησία.

Ενώ υπάρχουν αρκετοί σοβαροί λόγοι για την επεμβατική 

θεραπεία στα παιδιά, είναι και ορισμένες ιδιαιτερότητες της 

παιδικής ηλικίας που πρέπει να ληφθούν υπ᾽ όψη κατά τη 

διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης θεραπείας και του 

χρόνου εφαρμογής της. Με την εξαίρεση σπάνιων περιπτώ-

σεων ταχυκαρδιών, που δεν αποκρίνονται στη φαρμακευτική 

αγωγή, ή είναι επικίνδυνες για τη ζωή, η επέμβαση δεν ενδεί-

κνυται στη βρεφική ή νηπιακή ηλικία και είναι προτιμότερο 

να γίνεται μετά το 5ο έτος της ζωής.

Η εμπειρία στην κατάλυση ταχυκαρδιών σε παιδιά έχει 

καταγραφεί λεπτομερώς με τη δημιουργία μιας βάσης δε-

δομένων που ονομάζεται Pediatric Radiofrequency Ablation 

Registry1, η οποία δημιουργήθηκε από την αρχή της εφαρ-

μογής της θεραπείας αυτής και συνεχίζει να συλλέγει δεδο-

μένα από τις επεμβάσεις κατάλυσης σε παιδιά από πολλά 

κέντρα των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Η ομάδα μας για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα εφάρμοσε συστηματικά στα παιδιά τη 

θεραπεία με ρεύμα ραδιοσυχνότητας και συμμετέχει ενεργά 

στις διεθνείς επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται ειδι-

κά με τις παιδιατρικές αρρυθμίες (Pediatric and Congenital 

Electrophysiology Society των ΗΠΑ και Working Group on 

Pediatric Arrhythmias της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρι-

κής Καρδιολογίας). Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής 

της θεραπευτικής μεθόδου σε παιδιά και σε ασθενείς με 

συγγενείς καρδιοπάθειες έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά 

και διεθνή περιοδικά2,6.

Η εμπειρία μας στην κατάλυση ταχυκαρδιών με ρεύμα 

ραδιοσυχνότητας σε παιδιά και ασθενείς με συγγενείς καρ-

διοπάθειες συνοψίζεται στον πίνακα 1.

Τρόποι θεραπείας
Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές τεχνολογικές 

Ιωάννης Παπαγιάννης
Καρδιολόγος, ΜΗΤΕΡΑ
papagi@otenet.gr

Πίνακας 1 Αποτελέσματα κατάλυσης με ρεύμα ραδιοσυχνότητας σε παιδιά και εφήβους

Αίτιο ταχυκαρδίας Ποσοστό επιτυχίας Σημαντικές Επιπλοκές

Παραπληρωματικά δεμάτια 131/140 (94%) 1 (Ανεπάρκεια αορτής)

Κομβική ταχυκαρδία 64/66 (97%) 1 (Κολποκοιλιακός αποκλεισμός)

Έκτοπη κολπική ταχυκαρδία 16/18 (88%) 1 (Εμβολή αέρος)

Κολπικός πτερυγισμός 20/23 (86%)
2 (Αρτηριοφλεβώδης επικοινω-
νία μηριαίων αγγείων)
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πρόοδοι που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε την επεμβα-

τική θεραπεία των αρρυθμιών στα παιδιά με μεγαλύτερη 

ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Οι δύο κυριότερες από 

αυτές είναι η δυνατότητα απεικόνισης χωρίς τη χρήση ακτι-

νοβολίας και η κρυοπηξία. 

Η χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας είναι απαραίτητη στην 

επεμβατική καρδιολογία. Υπάρχει όμως πληθώρα επιστημο-

νικών δεδομένων για τις πιθανές βλαβερές επιπτώσεις της, 

οι οποίες αφορούν σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου 

οργανισμού, με κυριότερες την εμφάνιση κακοήθων όγκων 

και τις γενετικές επιδράσεις. Για το λόγο αυτό τα τελευταία 

χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια μείωσης της έκθεσης 

στην ακτινοβολία τόσο του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού όσο και των ασθενών. Μια από τις σημαντι-

κότερες προόδους ήταν η δυνατότητα μη ακτινοσκοπικής 

απεικόνισης με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

Οι τεχνικές αυτές έχουν βρει ιδιαίτερη εφαρμογή στην 

ηλεκτροφυσιολογία. Υπάρχουν δύο κύρια συστήματα που 

χρησιμοποιούνται ευρέως:

1.  Το σύστημα CARTO, που βασίζεται στην εκπομπή 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από μια τριγωνική βάση που 

τοποθετείται κάτω από τον ασθενή, τα οποία αντανακλώ-

νται στον καθετήρα χαρτογράφησης που κινείται εντός του 

σώματος και έτσι καταγράφεται η θέση του στο χώρο. Με 

τη βοήθεια του συστήματος γίνεται η κατασκευή μιας τρισ-

διάστατης γεωμετρικής απεικόνισης της χαρτογραφούμενης 

καρδιακής κοιλότητας με προβολή και της ακολουθίας ηλε-

κτρικής εκπόλωσης (εικόνα 1). Κατ᾽ αυτόν τον τρόπο, μπορεί 

να κατευθυνθεί κανείς προς τη θέση πρωιμότερης εκπόλω-

σης και να καταλύσει την αρρυθμιογόνο εστία, είτε πρόκειται 

για παραπληρωματικό δεμάτιο, είτε για έκτοπη εστία, είτε 

για κύκλωμα κολπικού πτερυγισμού ή κοιλιακής ταχυκαρ-

δίας. Η μέθοδος αυτή έχει βρει μεγαλύτερη εφαρμογή στις 

περιπτώσεις κατάλυσης κολπικού πτερυγισμού και κολπικής 

μαρμαρυγής σε ενήλικες. Στα παιδιά έχει αναφερθεί η χρήση 

της στην κατάλυση παραπληρωματικών δεματίων, καθώς και 

σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες7,8.

2.  Το σύστημα Ensite-NavX επίσης βασίζεται στη χρήση 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία εκπέμπονται από 3 

ζεύγη ηλεκτροδίων - πλακών, που επικολλώνται στο σώμα 

του ασθενούς, και με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να 

εντοπιστούν και να παρακολουθούνται μέχρι 12 καθετήρες 

και 36 ζεύγη ηλεκτροδίων σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, 

μπορεί να κατασκευαστεί και με το σύστημα αυτό τρισδιάστα-

τη γεωμετρική εικόνα της κοιλότητας που χαρτογραφείται και 

να επιπροβάλλεται η αλληλουχία της ηλεκτρικής εκπόλωσης 

(εικόνα 2). Με τη βοήθεια του συστήματος αυτού μπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί ή και να εκμηδενιστεί η χρήση ακτινοβολί-

ας, αφού η τοποθέτηση και η κίνηση των καθετήρων μπορεί 

να γίνει αποκλειστικά με το σύστημα αυτό. Η εμπειρία μας με 

το σύστημα NavX έχει δημοσιευτεί πρόσφατα6. Με τη χρήση 

του συστήματος μπορέσαμε να μειώσουμε πολύ σημαντικά 

την ακτινοβολία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, οπότε 

χρησιμοποιούσαμε αποκλειστικά την ακτινοσκοπική μέθοδο. 

Η μέση διάρκεια ακτινοσκόπησης που χρησιμοποιείται κατά 

τη διάρκεια μιας επέμβασης είναι περίπου 5 λεπτά, χρόνος 

που είναι απόλυτα ασφαλής.

Σε μια παραλλαγή του συστήματος Ensite, τοποθετείται 

μέσα στη χαρτογραφούμενη κοιλότητα ένας καθετήρας στην 

άκρη του οποίου υπάρχει ένα πλέγμα ηλεκτροδίων που δη-

μιουργεί περισσότερα από 3.000 εικονικά ηλεκτρογράμμα-

Εικ. 1.  Απεικόνιση τμήματος του δεξιού κόλπου κατά τη διάρκεια 
κολποκοιλιακής ταχυκαρδίας επανεισόδου, οφειλόμενης σε παρα-
πληρωματικό δεμάτιο με τη μέθοδο CARTO. Με κόκκινο χρώμα α-
πεικονίζεται η πρωιμότερη εκπόλωση που αντιστοιχεί στην περιοχή 
πρόσφυσης του παραπληρωματικού δεματίου.

Εικ. 2.  Απεικόνιση του δεξιού κόλπου με τη μέθοδο NavX. Έχει 
κατασκευαστεί η τρισδιάστατη γεωμετρία του δεξιού κόλπου και 
της τριγλώχινας βαλβίδας (TV). Απεικονίζονται επίσης οι καθετήρες 
που καταγράφουν ηλεκτρογράμματα από την περιοχή του δεματίου 
του His (πράσινο), δεξιού κόλπου (κίτρινο), στεφανιαίου κόλπου 
(θαλασσί) και δεξιάς κοιλίας (κόκκινο), καθώς και ο καθετήρας χαρ-
τογράφησης - κατάλυσης (πορτοκαλί).

1.

2.
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τα, με τα οποία μπορεί να γίνει λεπτομερής απεικόνιση της 

ηλεκτρικής δραστηριότητας από απόσταση μέχρι 4 εκ. από 

το τοίχωμα της κοιλότητας. H μέθοδος αυτή έχει το πλεο-

νέκτημα ότι μπορεί να καταγράψει ταχύτατα και να απεικο-

νίσει τρισδιάστατα το κύκλωμα της ταχυκαρδίας, ακόμη και 

στη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου, χωρίς να απαιτείται 

λεπτομερής, βήμα προς βήμα, μετακίνηση του καθετήρα. Έ-

τσι, μπορούν να χαρτογραφηθούν και ταχυκαρδίες που είναι 

ασταθείς ως προς τη διάρκειά τους, αλλά και ως προς τις 

αιμοδυναμικές τους επιπτώσεις.

Η κρυοπηξία αποτελεί άλλη μία εξέλιξη που βελτίωσε 

σημαντικά την ασφάλεια των επεμβάσεων κατάλυσης στα 

παιδιά 9, 10. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι 

η αναστρεψιμότητα της βλάβης κατά τα πρώτα 30 sec. της 

εφαρμογής. Μπορεί επίσης να γίνει δοκιμαστική εφαρμογή 

σε υψηλότερες θερμοκρασίες (-30Α C) και όταν επιβεβαιω-

θεί η ασφάλεια της θέσης, να ψυχθεί το άκρο του καθετήρα 

στους -80Α C, για μονιμότερο αποτέλεσμα. Ένα επιπλέον 

πλεονέκτημα είναι η προσκόλληση του καθετήρα στο τοί-

χωμα της καρδιάς, όταν αυτός ψύχεται, με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει κίνδυνος απότομης μετακίνησης και βλάβης σε 

ανεπιθύμητο σημείο. Οι ιδιότητες αυτές έχουν καταστήσει 

την κρυοπηξία μέθοδο εκλογής για τη θεραπεία υποστρωμά-

των ταχυκαρδίας που βρίσκονται κοντά στον κολποκοιλιακό 

κόμβο, όπου ο κίνδυνος βλάβης του κολποκοιλιακού κόμβου 

κατά τη διάρκεια της κατάλυσης με ρεύμα ραδιοσυχνότητας 

έχει υπολογιστεί σε 2% περίπου. Είναι πολύ ενθαρρυντικό 

ότι μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί κανένα επεισόδιο μόνι-

μου κολποκοιλιακού αποκλεισμού με τη χρήση κρυοπηξίας, 

παγκοσμίως. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι η μεγαλύτερη 

συχνότητα υποτροπών, λόγω των μικρότερων βλαβών που 

δημιουργεί η κρυοπηξία. Με την απόκτηση μεγαλύτερης ε-

μπειρίας και τη χρήση καθετήρων με μεγαλύτερο άκρο, φαί-

νεται ότι το ποσοστό υποτροπής τείνει να μειωθεί σημαντικά. 

Η εμπειρία μας από τη χρήση κρυοπηξίας για τη θεραπεία 

κομβικής ταχυκαρδίας σε παιδιά και εφήβους καταγράφεται 

στον πίνακα 2.

Με τις παραπάνω εξελίξεις υπάρχει πλέον η δυνατότητα 

να προσφέρουμε την επεμβατική θεραπεία των ταχυκαρδι-

ών στα παιδιά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ασφάλειας, 

ώστε οι μικροί ασθενείς που είναι ακριβώς αυτοί που τη 

χρειάζονται περισσότερο, να μπορούν να απολαύσουν μια 

ζωή ελεύθερη από φάρμακα, εισαγωγές στα νοσοκομεία και 

περιορισμούς στις δραστηριότητες.

Abstract
Papayannis J. Transcatheter ablation for cardiac arrythmias. Iatrika Analekta 2009, 3:64-67

Transcatheter ablation is a very successful form of therapy of tachycardias which has been available for approximately 

20 years. The safety and efficacy of this treatment in children has been confirmed in multiple studies and registries. 

Over the years, improvements in catheter technology, including the availability of cryoablation, and techniques that can 

decrease or even eliminate exposure to radiation have improved significantly the safety of the procedure. Given these 

excellent results transcatheter treatment of tachycardias may be offered as first line of treatment in children except for 

infants and toddlers.

Πίνακας 2 Αποτελέσματα κατάλυσης κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου σε παιδιά και εφήβους με κρυοπηξία

Αριθμός ασθενών 48

Ηλικία 8 - 18 (μέση 12,8 έτη)

Αρχική επιτυχία 46/48 (95,8%)

Υποτροπή 7/46 (15,2%)

Τελική επιτυχία 44/48 (91,6%)

Χρόνος ακτινοσκόπησης 0,9 - 21,2 (4,8±4,3) λεπτά

Επιπλοκές
Παροδικός κ-κ αποκλεισμός στη διάρκεια της επέμβασης  
σε 5 ασθενείς. Καμία μόνιμη επιπλοκή. 
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Μυξώματα καρδιάς

Τα μυξώματα αποτελούν το 50% των πρωτοπαθών όγκων 

της καρδιάς και απαντώνται ως σποραδικά και οικογενή. Τα 

σποραδικά μυξώματα αναπτύσσονται στον αριστερό κόλπο 

μεσήλικων γυναικών ως μονήρεις μάζες, ενώ τα οικογενή είναι 

συχνά πολυεστιακά, περισσότερο συνήθως σε νέους άνδρες 

και ως επί το πλείστον αποτελούν στοιχείο ενός σύνθετου νεο-

πλασματικού συνδρόμου, γνωστό ως σύνδρομο Carney. Άλλα 

στοιχεία του συνδρόμου περιλαμβάνουν: φάκωση, υπέρχρω-

ση των χειλέων, μύξωμα δέρματος και βλεφάρων, μυξοειδή ι-

νοαδενώματα μαστού, ασβεστοποιούμενο νεόπλασμα όρχεων 

από κύτταρα τύπου Sertoli, οζώδης υπερπλασία του φλοιού 

των επινεφριδίων, συνοδευόμενη από σύνδρομο Cushing.

Τα μυξώματα θεωρούνται καλοήθη νεοπλάσματα, αν και 

αναφέρονται σπάνια περιστατικά με διήθηση του θωρακικού 

τοιχώματος ή απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Την κλασική τριάδα συμπτωμάτων αποτελούν:

1.  Η καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω στένωσης ή απόφραξης της 

μιτροειδούς.

2.  Εγκεφαλικά εμβολικά επεισόδια.

3.  Ρευματολογικά συμπτώματα, που παρατηρούνται στο 25% 

των ασθενών. Τα τελευταία οφείλονται στην έκκριση κυτοκι-

νών από τον όγκο, όπως ιντερλευκίνης-6, η έκκριση της οποί-

ας προκαλεί μυαλγία, μυϊκή αδυναμία, αρθραλγία.

Χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα είναι ένα συστολικό ή δια-

στολικό φύσημα, με εναλλαγές εντόπισης και ακροαστικών 

χαρακτηριστικών, που παρατηρείται όμως μόνο στο 50% των 

περιπτώσεων. Άλλα ευρήματα είναι: μη ειδικού τύπου αλλοι-

ώσεις στο καρδιογράφημα, μη ειδικά ευρήματα στην ακτινο-

γραφία θώρακος, όπως καρδιομεγαλία, διάταση καρδιακών 

κοιλοτήτων ή και πνευμονικό οίδημα, αναιμία, λευκοκυττά-

ρωση, και αύξηση της ΤΚΕ.

Καθώς τα κλινικά ευρήματα ποικίλλουν και είναι μη ειδι-

κά, τον κύριο ρόλο στη διάγνωση έχουν οι απεικονιστικές 

μέθοδοι. Στο υπερηχοκαρδιογράφημα, τυπικό διαγνωστικό 

εύρημα είναι η ανάδειξη μιας εμφανώς κινούμενης μάζας, η 

οποία είναι προσκολλημένη με λεπτό μίσχο στο ενδοκάρδιο. 

Διαγνωστικά είναι, επίσης, η αξονική και η μαγνητική τομο-

γραφία, η ραδιοϊστοπική κοιλιογραφία πολλαπλών εισόδων 

(gated radionuclide blood-pool scan) και ο καρδιακός καθετη-

ριασμός. Πολλές φορές η διάγνωση γίνεται με την ιστολογική 

εξέταση ενός εμβόλου.

Η χειρουργική εκτομή συνήθως οδηγεί σε ίαση με μικρά 

ποσοστά υποτροπής.

Μαρία Τερζή, Παθολογοανατόμος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Εικ. 1, 2.  Μακροσκοπική εικόνα μυξώματος καρδιάς. O όγκος είναι 
περίγραπτος, πολυποειδής και αιμοραγικός. Ο μίσχος (βέλος) ήταν 
προσκολλήμενος στο μεσοκολπικό διάφραγμα.
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Η μυοκαρδιακή καταστολή αποτελεί γνωστή επιπλοκή της 

σοβαρής σήψης και της σηπτικής κυκλοφορικής καταπληξί-

ας (Septic Shock – S.S.). Οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί 

μηχανισμοί δεν είναι πλήρως κατανοητοί, αν και πρόσφατες 

πειραματικές εργασίες έχουν βοηθήσει σημαντικά στην α-

ναγνώριση μεγάλου αριθμού παραγόντων που εμπλέκονται 

τόσο στην εμφάνιση όσο και στην εξέλιξη της μυοκαρδια-

κής καταστολής στη διαδρομή της σήψης. Το παρόν άρθρο 

αποτελεί ανασκόπηση κλινικών και πειραματικών εργασιών 

για τη μυοκαρδιοπάθεια της σήψης, μέσα από το πρίσμα 

νεότερων δεδομένων τα οποία προσπαθούν να ερμηνεύσουν 

το σύνδρομο σε μοριακό επίπεδο.

Κλινικές μελέτες
Η επαγόμενη από τη σήψη μυοκαρδιακή καταστολή είναι 

γνωστή από δεκαετίες, αλλά η ακριβής της συχνότητα δεν 

είναι γνωστή, λόγω της απουσίας μεγάλων επιδημιολογικών 

μελετών και ομοφωνίας για έναν σαφή ορισμό. Παρά το γεγο-

νός ότι μείωση του κλάσματος εξώθησης (Ejection Fraction 

-E.F.) παρατηρείται στο 25% των ασθενών χωρίς και στο 50% 

των ασθενών με SS, όπως φάνηκε σε μελέτες με τη χρήση 

ραδιοϊσοτόπων, η καρδιακή παροχή παρέμενε φυσιολογική 

ή και αυξημένη στο σύνολο των ασθενών. Οι ασθενείς που 

επιβίωσαν είχαν μεγαλύτερη μείωση του E.F. και μεγαλύτε-

ρους τελοδιαστολικούς όγκους από εκείνους πού κατέληξαν, 

υποδεικνύοντας μια προστατευτική δράση της μυοκαρδιακής 

καταστολής. Η μείωση του E.F. και της καρδιακής λειτουρ-

γίας ήταν πλήρως αναστρέψιμη εντός 7 - 10 ημερών στους 

ασθενείς που επιβίωσαν. Πρόσφατες μελέτες με τη χρήση 

υπερήχων επιβεβαίωσαν πως σε ασθενείς που επιβίωσαν του 

S.S. παρατηρήθηκε αύξηση του τελοδιαστολικού όγκου της 

αριστερής κοιλίας.

Με βάση τα παραπάνω, έχει προταθεί ότι η παρουσία 

υπερηχογραφικών παθολογικών μεταβολών συμβατών με 

αυξημένες διαστάσεις της αριστερής κοιλίας και μειωμένο 

E.F. χαρακτηρίζει ασθενείς με σημαντική αλλά αναστρέψιμη 

μυοκαρδιακή καταστολή. Αντίθετα, ασθενείς που δεν μπο-

ρούν να διατείνουν τις καρδιακές τους κοιλότητες, πιθανόν 

ως αποτέλεσμα μεγαλύτερης διήθησης από πολυμορφοπύ-

ρηνα ουδετερόφιλα και άλλα κύτταρα φλεγμονής, όπως φαί-

νεται σε παθολογοανατομικές μελέτες, αποτελούν ομάδα με 

δυσμενή πρόγνωση.

Δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης
Αυξημένα επίπεδα τροπονίνης I ή T έχουν βρεθεί στο 31% 

έως 85% των βαρέως πασχόντων ασθενών με σήψη και 

φαίνεται πως σχετίζονται με την πρόγνωση. Η αύξηση της 

τροπονίνης δεν είναι απαραίτητα το αποτέλεσμα νέκρωσης, 

αλλά μπορεί να παριστά διαφυγή στην κυκλοφορία έπειτα 

από επαγόμενη από κυτταροκίνες αναστρέψιμη βλάβη του 

καρδιακού μυός.

Αυξημένα επίπεδα BNP έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για 

την αναγνώριση της μυοκαρδιακής βλάβης σε σηπτικούς 

ασθενείς. Έχει βρεθεί ότι υψηλά επίπεδα BNP σχετίζονται 

επίσης με δυσμενή πρόγνωση στη σήψη.

Μηχανισμοί
Η σήψη χαρακτηρίζεται από αυξημένη ενδοθηλιακή δια-

περατότητα και αγγειοδιαστολή με συνοδό μείωση του εν-

δαγγειακού όγκου. Η ανεπαρκής ανάταξη της κατάστασης 

αυτής, με την παρεντερική χορήγηση επαρκών ποσοτήτων 

υγρών, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη καρδιακή απόδοση. 

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η σήψη δεν χαρακτηρίζε-

ται από μείωση της μακροσκοπικώς εμφανούς στεφανιαίας 

ροής, ωστόσο το οίδημα του ενδοθηλίου και η ενδαγγειακή 

εναπόθεση ινικής μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολές στη 

μικροκυκλοφορία και σε ανακατανομή της στεφανιαίας ροής, 

αν και πειραματικές μελέτες δεν έχουν δείξει την παρουσία 

κυτταρικής υποξίας.

Η παρουσία καρδιοκατασταλτικών ουσιών σε σηπτικούς 

ασθενείς έγινε γνωστή για πρώτη φορά από τους Parrilo και 

συνεργάτες, όταν η επώαση μυοκαρδιακών ινών από επίμυες 

σε ορό σηπτικών ασθενών συνοδευόταν από μείωση του εύ-

ρους και της ταχύτητας της μυοκαρδιακής συστολής.

Τα ίδια τα μυοκαρδιακά κύτταρα μπορούν να παράγουν 

σειρά παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με τη φλεγμονώδη 

διαδικασία όπως TNF-a, IL-1β, και IL-6, που έχει αποδειχτεί 

ότι καταστέλλουν άμεσα τη μυοκαρδιακή συσταλτικότητα 
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Παθοφυσιολογία και μοριακοί μηχανισμοί
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in vitro.

Το κλάσμα του συμπληρώματος C5a φαίνεται πως είναι 

ένα άλλο μόριο με πιθανή συμμετοχή στη μυοκαρδιακή 

καταστολή στη σήψη. Αντισώματα έναντι του C5a σε πει-

ραματικά μοντέλα σήψης, τόσο in vivo όσο και in vitro, βελ-

τιώνουν τη μυοκαρδιακή συστολή, ενώ η προσθήκη του σε 

καλλιέργειες μυοκαρδιακών κυττάρων οδηγεί σε μείωση της 

συσταλτικότητας.

Οι Toll-like υποδοχείς (Toll-like receptors - TLRs), σημαντι-

κοί παράγοντες της φυσικής ανοσίας, ικανοί να αναγνωρί-

ζουν συγκεκριμένα μοριακά πρότυπα παθογόνων, φαίνονται 

πως επίσης εμπλέκονται στη μυοκαρδιακή καταστολή στη 

σήψη. Στην καρδιά εκφράζεται μια σειρά TLRs όπως TLR2, 

TLR4 και TLR6. Η σημασία τους φάνηκε από πειράματα σε 

ποντίκια, όπου η διακοπή της μεταγωγής του σήματος α-

πό τους TLR4 υποδοχείς προστάτευε τα ποντίκια από την 

επαγόμενη από ενδοτοξίνη μυοκαρδιακή καταστολή, όπως 

αποδείχτηκε με υπερήχους.

Η σημασία κυκλοφορούντων παραγόντων στο πλάσμα στη 

σηπτική μυοκαρδιοπάθεια αμφισβητείται από πειραματικά 

δεδομένα σε απομονωμένο μυοκαρδιακό ιστό από κονίκλους 

και επίμυες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της οξείας 

φάσης της σήψης. Σε αυτά τα πειράματα παρατηρείται στα-

θερά μειωμένη συσταλτικότητα ex vivo, παρά το γεγονός ότι 

τα μυοκαρδιακά κύτταρα των πειραμάτων δεν έρχονταν σε 

επαφή με πλάσμα από σηπτικό ζώο. Επομένως η μυοκαρ-

διακή καταστολή στη σήψη φαίνεται ότι οφείλεται και σε 

παράγοντες ενδογενείς των μυοκαρδιακών ινών.

Διαμεμβρανική ομοιόσταση ασβεστίου
Η σήψη οδηγεί σε σημαντικές μεταβολές στην ομοιόσταση 

του ασβεστίου στο μυοκάρδιο. Η ενδοτοξιναιμία προκαλεί 

μείωση του αριθμού των L διαύλων ασβεστίου στην κυτταρι-

κή μεμβράνη, που είναι υπεύθυνοι για την είσοδο ιόντων α-

σβεστίου στο μυοκαρδιακό κύτταρο ύστερα από μεμβρανική 

εκπόλωση. Σε πειραματικά μοντέλα σήψης έχει επίσης φανεί 

μειωμένη πυκνότητα των υποδοχέων ρυανοδίνης (Ryanodine 

receptors - RyR), που απελευθερώνουν ασβέστιο από το σαρ-

κοπλασματικό δίκτυο (Σ.Δ.) μετά την αρχική είσοδο ιόντων 

ασβεστίου.

Η μεταφορά ασβεστίου διαμέσου της μεμβράνης του Σ.Δ. 

ελέγχει τη διαδικασία συστολής - χάλασης των μυοϊνιδίων. 

Μικρές αυξήσεις του ενδοκυττάριου ασβεστίου αλληλεπι-

δρούν με τις πρωτεΐνες των ινιδίων του μυοκαρδιακού κυττά-

ρου (Τροπονίνη C, Τροπονίνη I, Τροπομυοσίνη), για να προ-

καλέσουν τη μυϊκή συστολή. Στη συνέχεια η Ca2+-ATPase 

του σαρκοπλασματικού δικτύου (SERCA2) προκαλεί την 

επαναπρόσληψη ασβεστίου, διαδικασία η οποία ρυθμίζεται 

στενά από τη σαρκοπλασματική πρωτεΐνη φωσφολαμβάνη 

(PLB). Η φωσφορυλίωση της PLB αυξάνει τη δραστικότητά 

της SERCA2 και η αποφωσφορυλίωσή της τη μειώνει. Στη 

διάρκεια της πρώιμης υπερδυναμικής φάσης της σήψης η 

φωσφορυλίωση της PLB είναι αυξημένη, ενώ στην όψιμη 

υποδυναμική φάση μειώνεται.

Εκτός από τις λειτουργικές αυτές μεταβολές παρατηρού-

νται και δομικές μεταβολές των μυοκαρδιακών ινιδίων κατά 

τη σήψη, πιθανόν λόγω ενεργοποίησης μεταλλοπρωτεϊνασών 

(Matrix metalloproteinases - MMPs). Σε σηπτικά μοντέλα σε 

αγελάδες η δραστικότητα των MMP-2, MMP-9 συσχετιζόταν 

θετικά με τον καρδιακό ρυθμό και αρνητικά με τον όγκο 

παλμού της αριστερής κοιλίας. Αναστολείς των MMPs προ-

στάτευαν την καρδιακή λειτουργία σε S.S. επαγόμενο από τη 

χορήγηση ενδοτοξίνης.

Διαταραχές του μεταβολισμού
Η παρατεταμένη σήψη σχετίζεται με προοδευτική αύξηση 

της μερικής πίεσης του οξυγόνου στους ιστούς, γεγονός που 

πιθανόν σημαίνει ότι στη σοβαρή σήψη τα κύτταρα χρησιμο-

ποιούν λιγότερο οξυγόνο. Στη σήψη τα μυοκαρδιακά κύτταρα 

του ανθρώπου παρουσιάζουν μειωμένη πρόσληψη κετονι-

κών σωμάτων, ελεύθερων λιπαρών οξέων και γλυκόζης. Εν-

δείξεις μεταβολικής επιβράδυνσης παρέχουν ευρήματα από 

νεκροτομικό υλικό ασθενών με σήψη, όπου παρατηρήθηκε 

άθροιση λιπιδίων στα κύτταρα του μυοκαρδίου, ενώ σε σηπτι-

κά ποντίκια παρατηρείται αυξημένη εναπόθεση γλυκογόνου 

στο μυοκάρδιο.

Δυσλειτουργία αυτόνομου νευρικού συστήματος
Το σηπτικό shock συνοδεύεται από αυξημένη νευρογλοιακή 

και νευρωνική απόπτωση στα κέντρα του αυτόνομου νευρι-

κού συστήματος που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή λει-

τουργία. Είναι επομένως πιθανόν η κυκλοφορική καταπληξία 

να οφείλεται και σε ανεπάρκεια των ρυθμιστικών κέντρων 

του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις κατεχολαμινών που παρα-

τηρούνται στη σήψη μπορεί να οδηγήσουν σε μυοκαρδιακή 

βλάβη μέσω ενδοκυττάριας υπερφόρτωσης με ασβέστιο. 

Επίσης μπορεί να συνοδεύονται από διαταραχή της μεταγω-

γής του σήματος από τους αδρενεργικούς υποδοχείς, όπως 

φαίνεται σε σηπτικά ποντίκια, όπου παρατηρείται αύξηση 
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στην έκφραση των ανασταλτικών G - πρωτεϊνών και σε πιθα-

νή μείωση του ενδοκυττάριου cAMP.

Μονοξείδιο (ΝΟ) και υποξείδιο  
(ΟΝΟO - Peroxynitrite) του αζώτου
Η αυξημένη παραγωγή ΝΟ στη διάρκεια της σήψης έχει 

σημαντική συμμετοχή στην παρατηρούμενη υπόταση και 

κυκλοφορική καταπληξία. Τα αυξημένα επίπεδα ΝΟ εξασφα-

λίζουν επαρκή διαστολική πλήρωση της αριστερής κοιλίας 

λόγω χάλασης, αλλά παράλληλα συνοδεύονται και από μειω-

μένη συσταλτικότητα, η οποία επανέρχεται στα φυσιολογικά 

επίπεδα ύστερα από αναστολή της συνθετάσης του ΝΟ (NO 

synthetase - NOS). Ανεπάρκεια ή εκλεκτική αναστολή της 

επαγόμενης NOS (inducible NOS - iNOS) φάνηκε να προστα-

τεύει σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια από τη μυοκαρ-

διακή καταστολή μετά τη χορήγηση ενδοτοξίνης.

Μεγάλη σημασία έχει και η παραγωγή υποξειδίου του α-

ζώτου, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του ΝΟ με 

ανιόντα υπεροξειδίου. 

Το υποξείδιο του αζώτου μπορεί απευθείας να καταστεί-

λει τη μυϊκή συστολή, λόγω της ικανότητάς του να αδρανο-

ποιεί πρωτεϊνικά συστήματα, να μεταβάλλει τη διακίνηση 

ασβεστίου και να καταστέλλει τη μιτοχονδριακή αναπνοή 

και ειδικότερα τα συμπλέγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Αλλά και το ίδιο 

το ΝΟ, συνδεόμενο με το σύμπλεγμα IV της αναπνευστικής 

αλυσίδας, αναστέλλει την οξειδωτική φωσφορυλίωση και ο-

δηγεί στην αυξημένη παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου 

(Reactive Oxygen Species - ROS).

Με βάση τα παραπάνω, στη σήψη και στο S.S. παραβλά-

πτεται το Çκυτταρικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειαςÈ, 

δηλαδή το μιτοχόνδριο. Έτσι, μυοκαρδιακά μιτοχόνδρια στη 

σήψη εμφανίζουν δομικές ανωμαλίες τόσο σε τρωκτικά όσο 

και στον άνθρωπο. Καρδιές από σηπτικά ζώα παρουσιάζουν 

μειωμένη δραστικότητα των ενζύμων της αναπνευστικής 

αλυσίδας. Σε αυτό πιθανόν συμμετέχει και η εξάντληση 

των αντιοξειδωτικών μηχανισμών για την προστασία των 

μιτοχονδριακών μεμβρανών, ως αποτέλεσμα της αυξημένης 

παραγωγής ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Το μιτοχονδριακό 

DNA παρουσιάζει μεγαλύτερη ευπάθεια στην επαγόμενη α-

πό λιποπολυσακχαρίτη βλάβη απ᾽ ό,τι το κυτταρικό DNA. Η 

αναστολή της απελευθέρωσης αποπτωτικών μορίων από το 

μιτοχόνδριο διαμέσου μεμβρανικών διαύλων (Mitochondrial 

permeability transition pore - mPTP) οδήγησε σε βελτίωση 

της καρδιακής λειτουργίας και σε αύξηση της επιβίωσης σε 

πειραματικά μοντέλα τρωκτικών. Η συμμετοχή του φαινομέ-

νου της απόπτωσης στη μυοκαρδιακή καταστολή της σήψης 

φαίνεται πάντως να είναι μικρή.

Συμπερασματικά, η μυοκαρδιακή καταστολή στη σήψη 

Εικ. 1.  Σύνοψη των μηχανισμών που εμπλέκονται στη μυοκαρδιοπάθεια της σήψης. Τροποποιημένο από MOLMED 14 (5 - 6) 327 - 
336, MAY JUNE 2008.
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αποτελεί ένα φαινόμενο που αν και αρχικά μπορεί να επά-

γεται από εξωγενείς μηχανισμούς από το μυοκαρδιακό κύτ-

ταρο, όπως για παράδειγμα κυκλοφορούσες κυτταροκίνες 

(π.χ. TNF-α, IL-6), στη συνέχεια η εξέλιξη και η υποστροφή 

του καθορίζονται από ενδογενείς κυτταρικούς παράγοντες, 

όπως η ομοιόσταση του ασβεστίου και η λειτουργία των μι-

τοχονδρίων. Υπάρχουν ενδείξεις πως είναι προσαρμοστικός 

μηχανισμός της καρδιάς στις απαιτήσεις της σήψης και αυτό 

μπορεί να υποστηριχτεί από την έντασή της και από το ανα-

στρέψιμο του χαρακτήρα της σε ασθενείς που επιβίωσαν.

Abstract
Papadakis ED. Pathophysiology and molecular mechanisms in septic myocardiopathy. Iatrika 

Analekta 2009, 3:68-71
Septic cardiomyopathy is a well-described but ill-defined complication of severe sepsis and septic shock. Multiple 

systemic, supracellular and intracellular mechanisms interact to produce this reversible syndrome in survivors from sepsis. 

We review our current understanding of the main mechanisms involved in the pathogenesis of myocardial depression 

in sepsis, in both animals and humans, such as calcium homeostasis, mitochondrial dysfunction, inflammatory signal 

transduction and free radical generation.

Ψυχικές διαταραχές και καρδιαγγειακές νόσοι
Οι ψυχικές διαταραχές σχετίζονται αμφίδρομα με τις καρδι-

αγγειακές νόσους, καθώς συμβάλλουν στην αιτιοπαθογένειά 

τους αλλά και μπορούν να προκληθούν ως συνέπεια αυτών.

Στεφανιαία νόσος (Σ.Ν.): Μεγάλες επιδημιολογικές μελέ-

τες στο γενικό πληθυσμό έδειξαν ότι η κατάθλιψη σχεδόν 

διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης επεισοδίου Σ.Ν.

Οι μηχανισμοί με τους οποίους η κατάθλιψη αυξάνει τον 

κίνδυνο εμφάνισης Σ.Ν. είναι σύνθετοι:

n Υπερκορτιζολαιμία, λόγω της διαταραχής του υποθαλα-

μο-υποφυσιο-επινεφριδιακού άξονα, η οποία παρατηρείται 

στην κατάθλιψη. Η σταθερά αυξημένη κορτιζόλη ασκεί τοξι-

κή δράση στο ενδοθήλιο των στεφανιαίων αγγείων και συμ-

βάλλει στο σχηματισμό της αρτηριοσκληρωτικής πλάκας.

n Αρρυθμία, λόγω της παρατηρούμενης στην κατάθλιψη 

απορρύθμισης του αυτόνομου νευρικού συστήματος και 

εξαιτίας της επακόλουθης συμπαθητικοτονίας.

n Αυξημένη τάση παραγωγής θρόμβων. Οι ασθενείς με 

Σ.Ν. παρουσιάζουν αύξηση της β-θρομβοσφαιρίνης και του 

αιμοπεταλιακού παράγοντα 4. Η ύπαρξη κατάθλιψης στους 

ασθενείς με Σ.Ν. αυξάνει ακόμη περισσότερο τους ανωτέ-

ρω παράγοντες και, άρα, την τάση παραγωγής θρόμβων. Η 

θεραπεία με σεροτονινεργικά αντικαταθλιπτικά μειώνει τα 

επίπεδα των ανωτέρω παραγόντων.

Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από έμφραγ-

μα μυοκαρδίου. Ειδικά σε ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα 

μυοκαρδίου, η ύπαρξη μη θεραπευόμενης κατάθλιψης αυ-

ξάνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου, από 350% (στο πρώ-

το εξάμηνο μετά το έμφραγμα) έως και 650% (στο πρώτο 

18μηνο από το έμφραγμα) και η βαρύτητα της κατάθλιψης 

σχετίζεται στενά με τον κίνδυνο θανάτου κατά την 5ετία 

έπειτα από το έμφραγμα.

Αρρυθμίες: Πιο ενδιαφέρουσες από ψυχιατρικής πλευράς 

είναι οι διαταραχές του φλεβόκομβου και της κολποκοιλια-

κής αγωγής, που μπορεί να είναι ήπιες έως και θανατηφόρες, 

Συνέχεια στη σελ. 77
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Νεότερα στην υπέρταση

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι υπεύθυνα για το 30% των 

θανάτων παγκοσμίως, δηλαδή περισσότερο και από τον καρ-

κίνο και τα λοιμώδη νοσήματα. Το 62% των εγκεφαλικών 

επεισοδίων και το 49% των εμφραγμάτων μυοκαρδίου οφεί-

λονται στην υπέρταση, η οποία απαντά σε ένα δισεκατομμύ-

ριο ανθρώπους στον πλανήτη. Από το επίπεδο αρτηριακής 

πίεσης 115/75 mmHg και πάνω, για κάθε αύξηση κατά 20 

mmHg της συστολικής πίεσης, και κατά 10 mmHg της δια-

στολικής, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος διπλασιάζεται. Η μείω-

ση της αρτηριακής πίεσης, επομένως συνεπάγεται δραστική 

μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Παρ᾽ όλα αυτά, μόνο το 25% των υπερτασικών έχει ρυθ-

μισμένη αρτηριακή πίεση, παγκοσμίως. Πολλοί δεν γνωρί-

ζουν ότι έχουν υπέρταση αλλά και από αυτούς που είναι 

σε αντιυπερτασική αγωγή οι περισσότεροι δεν είναι σωστά 

ρυθμισμένοι. Οι τελευταίες κατευθυντήριες συστάσεις1 ο-

ρίζουν ως άριστη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης τιμές κά-

τω του 140/90 mmHg για τους περισσότερους, ενώ για τα 

άτομα υψηλού κινδύνου, δηλαδή τα άτομα με διαβήτη, με 

στεφανιαία νόσο, με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή με 

χρόνια νεφρική νόσο τιμές κάτω του 130/80 mmHg. Για να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι απαραίτητο στους περισ-

σότερους υπερτασικούς να χορηγηθεί συνδυασμός δύο ή πε-

ρισσοτέρων φαρμάκων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι έτοιμοι 

συνδυασμοί φαρμάκων κερδίζουν έδαφος.

Οι βασικές κατηγορίες φαρμάκων
Υπάρχουν φάρμακα 5 κύριων κατηγοριών τα οποία μπορούν 

να χορηγηθούν για τη θεραπεία της υπέρτασης, μόνα τους 

ή σε συνδυασμό: τα διουρητικά, οι β-αποκλειστές, οι αντα-

γωνιστές ασβεστίου, οι ανταγωνιστές του μετατρεπτικού εν-

ζύμου της αγγειοτασίνης και οι αποκλειστές των υποδοχέων 

αγγειοτασίνης.

Το 2008, δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία των αποκλει-

στών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης, κυκλοφόρησε ένα 

νέο αντιυπερτασικό φάρμακο, η αλισκιρένη. Το φάρμακο 

είναι απευθείας αποκλειστής της ρενίνης και ήδη υπάρχουν 

αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικό 

στην προστασία των οργάνων, πέραν της αντιυπερτασικής 

δράσης.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια εξακολουθούσαν να υπάρχουν 

ορισμένες απορίες για τη θεραπεία της υπέρτασης. Τα ερωτή-

ματα αυτά απαντήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια με την ολοκλή-

ρωση μεγάλων τυχαιοποιημένων πολυκεντρικών μελετών.

Ερώτημα 1ο
Οι β-αποκλειστές θα πρέπει να είναι φάρμακα πρώτης 

γραμμής στην υπέρταση;

Η μελέτη ASCOT-BPLA2, στην οποία συμμετείχαν 19.257 

υπερτασικοί υψηλού κινδύνου, πυροδότησε την πρώτη επί-

σημη αμφισβήτηση των β-αποκλειστών στη θεραπεία της 

υπέρτασης. Στη μελέτη αυτή ένα αντιυπερτασικό σχήμα με 

συνδυασμό ατενολόλης και βενδροφλουμεθειαζίδης ήταν 

λιγότερο αποτελεσματικό από το συνδυασμό αμλοδιπίνης 

και περινδοπρίλης στην πρόληψη των εγκεφαλικών και των 

καρδιαγγειακών επεισοδίων. 

Στη μελέτη CAF3, η οποία ήταν υπομελέτη της προηγού-

μενης, φάνηκε ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι β-αποκλειστές 

μειώνουν λιγότερο την κεντρική αορτική πίεση, συγκριτι-

κά με τα άλλα αντιυπερτασικά. Ακολούθησε μεταανάλυση 

20 μεγάλων συγκριτικών μελετών4, η οποία έδειξε ότι οι 

β-αποκλειστές είναι λιγότερο αποτελεσματικοί από τις άλ-

λες ομάδες φαρμάκων στην πρόληψη εγκεφαλικών επεισο-

δίων. Άλλη μεταανάλυση έδειξε ότι οι β-αποκλειστές και 

τα θειαζιδικά διουρητικά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 

εμφάνισης διαβήτη, συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες 

αντιυπερτασικών5. 

Όλες οι προαναφερθείσες μελέτες που καταδίκασαν τους 

β-αποκλειστές, είχαν πραγματοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά 

με την ατενολόλη. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε επιφυ-

λακτικοί για το αν τα ίδια ισχύουν και για τους νεότερους 

β-αποκλειστές με αγγειοδιασταλτική δράση, όπως η νεμπι-

βολόλη και η καρβεδιλόλη. Πάντως, το 2007 η Ευρωπαϊκή 

Εταιρεία Υπέρτασης στις κατευθυντήριες οδηγίες της1 δια-

τήρησε τους β-αποκλειστές ως φάρμακα πρώτης γραμμής 

στην υπέρταση, διότι είναι φάρμακα που μειώνουν τον καρ-

διαγγειακό κίνδυνο. Αλλά συνέστησε να μην είναι φάρμακα 

πρώτης γραμμής μόνα ή σε συνδυασμό με διουρητικά σε 

όσους έχουν προδιάθεση για διαβήτη και στα άτομα με με-

ταβολικό σύνδρομο. 
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Ερώτημα 2ο
Σε διαβητικά άτομα με υπέρταση οι οδηγίες συνιστούν 

μείωση της πίεσης κάτω του 130/80 mmHg. Η επιθετι-

κή αυτή αντιμετώπιση έχει πρόσθετα οφέλη για τους 

ασθενείς;

Στη μελέτη ADVANCE6 συμπεριλήφθηκαν 11.140 άτομα, 

ο μεγαλύτερος αριθμός διαβητικών ατόμων που έχει ελεγ-

χθεί μέχρι σήμερα. Σκοπός της μελέτης ήταν να φανεί αν 

ο συνδυασμός περινδοπρίλης και ινδαπαμίδης, θεραπεία 

ρουτίνας, μειώνει τις μικρο- και μακροαγγειακές επιπλο-

κές στους διαβητικούς. Παρά τη μέση μείωση της ΑΠ κατά 

5.6/2.2 mmHg, συγκριτικά με το placebo, η μείωση των 

μικρο- και μακροαγγειακών επιπλοκών ήταν μικρότερη του 

αναμενομένου: 9% (P=0,04). 

Η μελέτη δείχνει ότι είναι απαραίτητη η επιθετική θερα-

πεία της υπέρτασης στους διαβητικούς, παρότι ο συνιστώ-

μενος στόχος για τη συστολική πίεση κάτω των 130 mmHg 

δεν επιτεύχθηκε. Η μικρότερη του αναμενομένου μείωση 

των αγγειακών επιπλοκών αποδίδεται στο ότι οι περισσότε-

ροι ασθενείς έπαιρναν ταυτόχρονα θεραπεία με στατίνη και 

ασπιρίνη, με συνέπεια να αμβλυνθεί η μείωση του καρδιαγ-

γειακού κινδύνου από την αντιυπερτασική θεραπεία.

Ερώτημα 3ο
α) Οι ανταγωνιστές του μετατρεπτικού ενζύμου αγγει-

οτασίνης είναι ισοδύναμοι με τους αποκλειστές υποδο-

χέων αγγειοτασίνης;

β) Ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων έχει επιπλέον 

όφελος;

Η μελέτη ONTARGET7 ήταν άλλη μία μεγάλη μελέτη σε 

25.620 ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου από 

τους οποίους μόνο το 69% είχε υπέρταση και στην οποία 

έγινε απευθείας σύγκριση της ραμιπρίλης με την τελμισαρ-

τάνη, αλλά και με τον συνδυασμό των δύο φαρμάκων, ως 

προς την καρδιαγγειακή θνησιμότητα και νοσηρότητα. Τα 

δυο φάρμακα αναδείχτηκαν ισοδύναμα μεταξύ τους στη μεί-

ωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Όσον αφορά όμως στο 

συνδυασμό των δύο φαρμάκων συγκριτικά με τη ραμιπρίλη, 

το αποτέλεσμα ήταν απροσδόκητο: καμία διαφορά στον καρ-

διαγγειακό κίνδυνο. Υπήρχε μείωση της λευκωματινουρίας 

με τον συνδυασμό, αλλά από την άλλη σημειώθηκε αύξηση 

των νεφρικών επεισοδίων (αιμοκάθαρση, διπλασιασμός της 

κρεατινίνης και θάνατος). 

Επομένως, οι αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης είναι 

ισοδύναμοι με τους αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγ-

γειοτασίνης στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ 

ο συνδυασμός των δύο ομάδων δεν συνιστάται στον γενικό 

πληθυσμό, διότι δεν αυξάνει την καρδιαγγειακή προστασία, 

ενώ αυξάνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ερώτημα 4ο
Θα πρέπει να δίνουμε αντιυπερτασική θεραπεία σε υ-

πέργηρα άτομα (άνω των 80 ετών);

Στη μελέτη HYVET8 συμμετείχαν 3.845 υπερτασικά άτομα 

άνω των 80 ετών με συστολική αρτηριακή πίεση από 160 

mmHg και άνω. Τα άτομα της μελέτης τυχαιοποιήθηκαν να 

πάρουν εικονικό φάρμακο ή αντιυπερτασική θεραπεία με το 

διουρητικό ινδαπαμίδη σε συνδυασμό, όπου χρειαζόταν, με 

την περινδοπρίλη (αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου). Στα 

2 χρόνια μετά την έναρξη η ομάδα που έπαιρνε αντιυπερ-

τασική θεραπεία είχε μέση πίεση 145/78 mmHg, η οποία 

ήταν κατά15/6 mmHg χαμηλότερη από την ομάδα του ει-

κονικού φαρμάκου. Η αντιυπερτασική θεραπεία είχε 30% 

λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια, 21% μείωση των θανάτων 

οποιασδήποτε αιτιολογίας και 64% μείωση της καρδιακής 

ανεπάρκειας. Επίσης είχε λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 

από την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η μελέτη δείχνει 

ότι η αντιυπερτασική θεραπεία έχει οφέλη και στους πολύ 

ηλικιωμένους. Όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα άτο-

μα της μελέτης ήταν σε καλή γενική κατάσταση, χωρίς άλλα 

νοσήματα και προέρχονταν αποκλειστικά από την Ανατολική 

Ευρώπη και την Κίνα.

Ερώτημα 5ο
Τα φάρμακα που αποκλείουν τον άξονα ρενίνης είναι 

προτιμότερο να συνδυάζονται με διουρητικό ή με αντα-

γωνιστή ασβεστίου;

Τελευταία δημοσιεύτηκε η μελέτη ACCOMPLISH9 στην οποία 

συμμετείχαν 11.506 υπερτασικά άτομα με ιστορικό καρδι-

αγγειακού επεισοδίου ή διαβήτη. Στους μισούς χορηγήθηκε 

έτοιμος συνδυασμός του αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου 

αγγειοτασίνης βεναζεπρίλης με τον ανταγωνιστή ασβεστίου 

αμλοδιπίνη και στους άλλους μισούς έτοιμος συνδυασμός 

βεναζεπρίλης με το διουρητικό υδροχλωροθειαζίδη. Έπειτα 

από 30 μήνες θεραπείας η καρδιαγγειακή νοσηρότητα ή 

θνησιμότητα μειώθηκε κατά 20% στο συνδυασμό με αμλο-

διπίνη συγκριτικά με τον συνδυασμό με υδροχλωροθειαζίδη. 

Η μελέτη με τον απλό της σχεδιασμό έδωσε απάντηση σε 

δύο ερωτήματα: Πρώτον, ο έτοιμος συνδυασμός δύο φαρ-

μάκων μειώνει αποτελεσματικά την αρτηριακή πίεση και τον 
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καρδιαγγειακό κίνδυνο στα υπερτασικά άτομα. Δεύτερον, ο 

έτοιμος συνδυασμός με αμλοδιπίνη προσφέρει μεγαλύτερη 

καρδιαγγειακή προστασία από αυτόν με διουρητικό, παρά 

την ισότιμη μείωση της πίεσης.

Συμπεράσματα

n	Η υπέρταση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κιν-

δύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. 

n Η ανακάλυψη μιας νέας κατηγορίας φαρμάκων δίνει ελπί-

δες για καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

n Τα περισσότερα υπερτασικά άτομα θα χρειαστούν συνδυα-

σμό δύο και πλέον φαρμάκων για τη ρύθμισή τους. Γι᾽ αυτόν 

τον λόγο οι έτοιμοι συνδυασμοί βρίσκουν όλο και μεγαλύτε-

ρη εφαρμογή στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.

n	Κάθε κατηγορία αντιυπερτασικού φαρμάκου με τις ξεχω-

ριστές ιδιότητές της, μόνη ή συνηθέστερα σε συνδυασμό, 

μπορεί να προσφέρει στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.

n	Τα φάρμακα που αποκλείουν τον άξονα ρενίνης - αγγειο-

τασίνης φαίνεται ότι έχουν ισάξια μεταξύ τους αντιυπερτασι-

κή δράση και καρδιαγγειακή προστασία.
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Abstract
Avramopoulos H. Recent advances n the treatment of hypertension. Iatrika Analekta 2009, 3:72-74

In the last 5 years significant progress has been achieved in the treatment of hypertension. A new class of medications, 

the direct renin inhibitors, expanded our choices in antihypertensive treatment. The beta-blockers should not be drugs of 

first choice in patients with metabolic syndrome or at high risk for incident diabetes. In diabetic subjects, the aggressive 

lowering of blood pressure reduces the microvascular and macrovascular complications. The angiotensin converting 

enzyme inhibitors and the angiotensin receptor blockers offer equivalent antihypertensive effect and cardiovascular 

protection, but the combination of these two drugs should be avoided. Τhe advanced age (over 80) should not be a 

contraindication for the initiation of antihypertensive treatment. Fixed combinations of two drugs effectively lower both 

blood pressure and cardiovascular risk, and it seems that combinations with amlodipine are preferable than those with 

hydrochlorothiazide.
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Βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 
και ιστού ομφαλίου λώρου 
για την αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων

Η δυνατότητα διαφοροποίησης των βλαστικών κυττάρων σε 

εξειδικευμένα κύτταρα, αιμοποιητικά, νευρικά, μυοκαρδίου, 

τα καθιστά πολλά υποσχόμενα στην αναγεννητική ιατρική 

για την ανάπλαση ιστών και οργάνων. Ειδικότερα, η διαφο-

ροποίησή τους σε κύτταρα μυοκαρδίου για την αντιμετώπιση 

καρδιακών νοσημάτων και δυσπλασιών αποτελεί αντικείμε-

νο εντατικής έρευνας. Την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέ-

ρον έχει στραφεί από τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα 

μυελού των οστών ή περιφερικού αίματος στα αιμοποιητικά 

βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού (ΟΠ) αίματος και 

στα βλαστικά κύτταρα ιστού ομφαλίου λώρου (μεσεγχυμα-

τικά), δεδομένου ότι η ικανότητα των βλαστικών κυττάρων 

να πολλαπλασιάζονται και να διαφοροποιούνται μειώνεται 

ανάλογα με την ηλικία του δότη. Επιπλέον πλεονεκτήματα 

του ομφαλοπλακουντιακού υλικού είναι η ανώδυνη και χωρίς 

επιπλοκές συλλογή και η άμεση διαθεσιμότητά του.

Η μειωμένη ικανότητα αναγέννησης καρδιακού ιστού έ-

πειτα από καρδιακή προσβολή συχνά οδηγεί σε καρδιακή 

ανεπάρκεια. Η αυτόλογη ενδοκαρδιακή έγχυση αιμοποιητι-

κών βλαστικών κυττάρων μυελού των οστών έχει αποδει-

χτεί αποτελεσματική για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια 

μετεμφραγματική ισχαιμία1. Στα μειονεκτήματα αυτής της 

προσέγγισης περιλαμβάνονται: η επεμβατική διαδικασία για 

την απομόνωση του μυελού των οστών, η ανάγκη για καρ-

διακό καθετηριασμό και η εξάρτηση από έναν πληθυσμό 

βλαστικών κυττάρων που πιθανόν να είναι γηρασμένα, αν 

και αυτό δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Υπάρχουν επίσης 

δημοσιεύσεις που αφορούν σε επιτυχείς προσπάθειες θε-

ραπείας του μυοκαρδίου έπειτα από έμφραγμα, κυρίως σε 

ποντικούς, χρησιμοποιώντας CD34+ κύτταρα (αιμοποιητικά 

βλαστικά κύτταρα ΟΠ αίματος) και μεσεγχυματικά κύτταρα 

από τον ιστό του ομφαλίου λώρου.

Περιστατικά και μελέτες
Πρόσφατα ανακοινώθηκε η περίπτωση θεραπείας ενός α-

σθενούς με καρδιοπάθεια, ο οποίος έπειτα από ενδοφλέβια 

χορήγηση αλλογενών μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων 

πλακούντα και αιμοποιητικών CD34+ βλαστικών κυττάρων 

ΟΠ αίματος παρουσίασε σημαντική κλινική βελτίωση2. Η 

προσέγγιση αυτή έχει υποβληθεί σε κλινικές δοκιμές 1ης και 

2ης φάσης και έχει αποδειχτεί ασφαλής, αλλά δεν εφαρμόζε-

ται ευρέως κλινικά. Εξίσου επιτυχή είναι και τα αποτελέσμα-

τα συγκαλλιέργειας αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων ΟΠ 

αίματος ή μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων ιστού ομφα-

λίου λώρου με κύτταρα μυοκαρδίου υπό κατάλληλες συνθή-

κες. Στο πλαίσιο δημιουργίας καρδιακών μυϊκών κυττάρων 

in vitro, ανθρώπινα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ιστού 

ομφαλίου λώρου καλλιεργήθηκαν μαζί με καρδιακά κύτταρα 

εμβρύου ποντικού3. Την πέμπτη ημέρα της συγκαλλιέργειας 

περίπου το ήμισυ των βλαστικών κυττάρων παρουσίασε ρυθ-

μική και συγχρονισμένη συστολή, γεγονός που υποδηλώνει 

ηλεκτρική επικοινωνία μεταξύ τους.

Σε άλλη μελέτη περιγράφεται η εμφύτευση ανθρώπινων 

αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων ΟΠ αίματος (scHUCB) 

στο τοίχωμα μυοκαρδίου εμβρύων κότας4. Τα scHUCB 

κύτταρα χαρακτηρίστηκαν ως προς τη γονιδιακή έκφραση 

πριν από τη μεταμόσχευση και διαπιστώθηκε ότι εκφρά-

ζουν γονίδια πρόδρομων καρδιακών κυττάρων και δείκτες 

μη διαφοροποιημένων κυττάρων. Κατόπιν εμφυτεύσεως σε 

καρδιές κοτόπουλων, τα scHUCB κύτταρα δεν απορρίφθη-

καν από τον ξενιστή, αλλά επιβίωσαν και μετανάστευσαν 

διαμέσου του τοιχώματος του μυοκαρδίου. Τρεις μέρες με-

τά τη μεταμόσχευση διαπιστώθηκε η ύπαρξη κυττάρων με 

μορφολογικά γνωρίσματα κυττάρων του μυοκαρδίου. Έπειτα 

Αναστασία Σιδέρη
Βιολόγος - Βιοχημικός, PhD, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
asideri@stem-health.eu 

Εικ. 1.  Καρδιομυοκύτ-
ταρα (κόκκινο) με ινο-
βλάστες (πράσινο) από 
έμβρυο κοτόπουλου.1.
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Abstract
Sideri A. Umbilical cord blood and umbilical cord tissue stem cells against heart problems. Iatrika 

Analekta 2009, 3: 75-77
The ability of stem cells to differentiate to specialised cells of various tissues has been exploited in the context of 

regenerative medicine. Umbilical cord blood hematopoietic stem cells and umbilical cord tissue mesenchymal stem 

cells are gaining interest over the corresponding stem cells from bone marrow during the last decade for the treatment of 

congenital heart defects and the regeneration of heart tissue following stroke. The results of preclinical studies with such 

stem cells are promising. These studies have demonstrated that the differentiated cells stimulate angiogenesis, promote 

cardiovascular function and, at the same time, inhibit myocardial inflammation and apoptosis. Tissue engineering of 

functional heart valves derived from stem cells using special scaffolds has also been reported. 

από τραυματισμό στο καρδιακό τοίχωμα και για 12 ώρες, τα 

scHUCB κύτταρα προσελκύονταν στην αντίστοιχη περιοχή 

του μυοκαρδίου για την επούλωση των κατεστραμμένων καρ-

διακών κυττάρων - αυτή η χρονική περίοδος ήταν αρκετή 

ώστε να επουλωθεί το κατεστραμμένο καρδιακό τοίχωμα. Το 

ποσοστό διαφοροποίησης των scHUCB κυττάρων σε κύτταρα 

του μυοκαρδίου κατόπιν εμφυτεύσεως σε τραυματισμένες 

καρδιές δεν ήταν σημαντικά αυξημένο συγκριτικά με το αντί-

στοιχο της εμφύτευσης σε υγιείς καρδιές. Συμπερασματικά, 

τα αποτελέσματα προκλινικών μελετών δείχνουν ότι τα δια-

φοροποιημένα βλαστικά κύτταρα ΟΠ αίματος και μεσεγχυ-

ματικά ιστού ομφαλίου λώρου μεταναστεύουν σε μυοκάρδιο 

που έχει υποστεί έμφραγμα, εγκαθίστανται και εκφράζουν 

πρωτεΐνες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγγειογένεση 

και ανανέωση του καρδιακού ιστού, περιορίζοντας συγχρό-

νως την έκφραση άλλων παραγόντων που σχετίζονται με 

φλεγμονή και απόπτωση των κυττάρων του μυοκαρδίου2. 

Ειδικά για μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ιστού ομφαλίου 

λώρου, έχει παρατηρηθεί ότι παράγοντες που εκκρίνονται σε 

ισχαιμικό ιστό επάγουν τη διαφοροποίησή τους σε κύτταρα 

που προσομοιάζουν σε καρδιομυοκύτταρα in vitro και in 

vivo 5,6.

Μελέτες εφαρμογής σε παιδιά
Η αυτόλογη χρήση βλαστικών κυττάρων ΟΠ αίματος για 

παιδιά που έχουν διαγνωστεί προγεννητικά με συγγενή 

καρδιακή ανωμαλία, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν α-

ντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων στα πρώτα χρόνια της 

ζωής τους, αποτελεί αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρό-

νια και αναμένεται να είναι εφικτή στο προσεχές μέλλον7. 

Οι καρδιακές ανωμαλίες, οι πιο συνήθεις συγγενείς ανωμα-

λίες που παρατηρούνται κατά την κύηση, είναι υπεύθυνες 

για το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε βρέφη μέχρι ενός 

έτους8. Οφείλονται σε ατελή ή μη φυσιολογική ανάπτυξη 

των καρδιακών βαλβίδων κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύ-

ησης, η οποία δεν συμβαδίζει με την ανάπτυξη του παιδιού. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται μελέτες στις οποίες αιμο-

ποιητικά βλαστικά κύτταρα ΟΠ αίματος καλλιεργήθηκαν σε 

ειδικά ικριώματα για τη δημιουργία λειτουργικών καρδιακών 

βαλβίδων με μεθόδους μηχανικής ιστών9. Τα αποτελέσματα 

προκλινικών ερευνών ήταν εξίσου ενθαρρυντικά10. 

Σε αντίστοιχη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς κρυο-

συντηρημένα επί 12 εβδομάδες βλαστικά κύτταρα τμήμα-

τος ιστού ομφαλίου λώρου, τα οποία αφού αποψύχθηκαν, 

καλλιεργήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ιστολογικά, τοποθε-

τήθηκαν σε ειδικά ικριώματα για τη δημιουργία καρδιακών 

βαλβίδων11. Έπειτα από 7 ημέρες επώασης σε ειδικό βιοα-

ντιδραστήρα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, σχηματίστη-

καν λειτουργικές καρδιακές βαλβίδες, δείχνοντας το όφελος 

της αυτόλογης φύλαξης.

Είναι συνεπώς σαφές ότι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και 

ο ιστός ομφαλίου λώρου μπορούν να αποτελέσουν ελπίδα 

σωτηρίας για άτομα με καρδιακά προβλήματα.

Εικ. 2.  Kαρδιομυοκύτ-
ταρα από έμβρυο κο-
τόπουλου. Οι πυρήνες 
είναι χρωματισμένοι 
μπλε και η τροπονίνη, 
μια πρωτεϊνη τυπι-
κή των μυϊκών ινών, 
είναι χρωματισμένη 
κόκκινη.2.
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Ψυχικές διαταραχές και καρδιαγγειακές νόσοι
όπως και οι έκτακτες συστολές που εμφανίζονται χαρακτηρι-

στικά σε αγχώδεις καταστάσεις και διαταραχές πανικού. Με 

δεδομένη τη μεγάλη ευαισθησία της αυτόνομης ρύθμισης του 

καρδιακού ρυθμού σε έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, 

όπως ο θυμός, η λύπη, ο φόβος, δεν είναι περίεργο ότι οι 

καταστάσεις αυτές πυροδοτούν την εμφάνιση αρρυθμιών.

Η ύπαρξη έντονων αγχωδών συμπτωμάτων αυξάνει από 

200% έως 500% τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς κατά το 

18μηνο έπειτα από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επίσης, ανε-

βάζει κατά 300% τον κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Βηματοδότης και γνωσιακές λειτουργίες: Η σχέση είναι 

περισσότερο εμφανής σε εμφυτεύσεις βηματοδότη στους α-

σθενείς με συμπτωματική βραδυκαρδία. Εάν η ρύθμιση του 

βηματοδότη δεν είναι ιδανική, ελλοχεύει ο κίνδυνος της δι-

αλείπουσας υπότασης και της κολπικής μαρμαρυγής, με συ-

νέπειες τη δυσλειτουργία του εγκεφάλου, λόγω ανεπαρκούς 

παροχής, και τα πολλαπλά εγκεφαλικά έμφρακτα.

Πρόπτωση μιτροειδούς: Συχνά παρουσιάζει εικόνα παρό-

μοια με κρίση πανικού και η διάγνωση της τελευταίας προϋ-

ποθέτει τον αποκλεισμό της πρόπτωσης μιτροειδούς.

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια: Η κατάθλιψη αυξάνει 

κατά 300% τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας.

Μεταμοσχεύσεις καρδιάς: Στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, 

ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει, εκτός από την ανί-

χνευση ψυχικών διαταραχών και την αξιολόγηση παραγόντων 

όπως η προσωπικότητα, και η χρήση - κατάχρηση ναρκωτικών 

ουσιών. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με την επιτυχία ή μη 

της επέμβασης και τη μετεγχειρητική θνησιμότητα.

Αρτηριακή υπέρταση: Συνήθως πρωτοπαθής ως προς 

την αιτιολογία της, η πιθανότητα εμφάνισής της στο γενικό 

πληθυσμό αυξάνει εάν υπάρχουν κατάθλιψη ή αγχώδεις 

διαταραχές.

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ): Και στην κατηγο-

ρία αυτή η προϋπάρχουσα κατάθλιψη διπλασιάζει τον κίνδυ-

νο εμφάνισης ΑΕΕ. Αντίστροφα, η εμφάνιση κατάθλιψης σε 

ασθενείς με ΑΕΕ αυξάνει τη θνησιμότητα και επιβραδύνει την 

αποκατάσταση.

Η επιλογή αντικαταθλιπτικού σε ασθενείς με καρδιοαγγει-

ακά προβλήματα και κατάθλιψη πρέπει να γίνεται με κύριο 

γνώμονα την ασφάλεια.

Στην αντιμετώπιση οξέων οργανικών ψυχοσυνδρόμων που 

ενδέχεται να παρουσιαστούν σε ασθενείς με καρδιοαγγειακά 

προβλήματα η επιλογή νευροληπτικού θα γίνει επίσης με γνώ-

μονα την ασφάλεια. Τα παλαιότερα νευροληπτικά χαρακτηρί-

ζονται από έντονες καρδιοαγγειακές παρενέργειες. Απαιτείται 

προσοχή για την ανίχνευση παράτασης του διαστήματος Q-T, 

η οποία μπορεί να προκληθεί από τα παλαιότερα, αλλά και 

από τα νεότερα άτυπα νευροληπτικά.

Κωνσταντίνος Ζαχαράκης, Ψυχίατρος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ 

Συνέχεια από σελ. 71
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Παρουσίαση περιπτώσεως:
Πολλαπλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 
για διόρθωση μηχανικών επιπλοκών σε ασθενή 
ύστερα από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

Η ρήξη του μυοκαρδίου είναι μία από τις επιπλοκές του 

οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου που συχνά οδηγεί στο 

θάνατο. Η έγκαιρη διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση 

είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας των ασθενών.

Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς που εμφάνισε διαδοχι-

κά, σε διαφορετικά σημεία της αριστεράς κοιλίας, ρήξεις μυο-

καρδίου, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς χειρουργικά.

Παρουσίαση του περιστατικού
Ασθενής 51 ετών διακομίστηκε στο νοσοκομείο τη δεύτερη 

μετεμφραγματική ημέρα. Στα εξωτερικά ιατρεία ο ασθενής 

ανέφερε ήπιο οπισθοστερνικό άλγος. Η κλινική εξέταση 

έδειξε ότι βρισκόταν σε καλή γενική κατάσταση και ήταν 

αιμοδυναμικά σταθερός. Το ΗΚΓ παρουσίασε ανάσπαση του 

ST διαστήματος στις απαγωγές II - III - AVF και κύμα QS στις 

απαγωγές V1 - V2. Η ψηλάφηση της θωρακικής χώρας απο-

κάλυψε ροίζο, ο οποίος ήταν συμβατός με πιθανή ρήξη του 

μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε 

με υπερηχογράφημα καρδίας και ο ασθενής μεταφέρθηκε 

στη ΜΕΘ, όπου η ραγδαία αιμοδυναμική επιδείνωση απαί-

τησε τη χρήση ενδοαορτικής αντλίας. Η στεφανιογραφία 

έδειξε απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας στην 

έκφυσή της. Οι υπόλοιπες στεφανιαίες αρτηρίες ήταν 

φυσιολογικές.

Την τέταρτη μετεμφραγματική ημέρα ο ασθενής παρουσί-

ασε υψηλό πυρετό και αιμοδυναμική αστάθεια. Η μηχανική 

υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας ήταν πλέον αδύνατη. 

Αποφασίστηκε χειρουργική διόρθωση της ρήξης κάτω από 

πολύ αντίξοες συνθήκες. Η επέμβαση ήταν πολύ δύσκολη, 

ωστόσο η έκβασή της ήταν επιτυχής. Ο ασθενής εξήλθε 

έπειτα από δύο εβδομάδες σε καλή αιμοδυναμική κατάστα-

ση και με καλή εικόνα της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας 

στο υπερηχοκαρδιογράφημα.

Έπειτα από έναν μήνα, σε προγραμματισμένη κλινική 

εξέταση και ενώ στο μεσοδιάστημα ήταν ασυμπτωματικός, 

ο ασθενής παρουσίασε ευρήματα συμβατά με δεξιά καρ-

διακή ανεπάρκεια. Το υπερηχοκαρδιογράφημα έδειξε ότι 

το μεσοκοιλιακό τοίχωμα είχε παρουσιάσει εκ νέου ρήξη 

με επικοινωνία από αριστερά προς τα δεξιά και σημαντική 

επιβάρυνση της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας. Έγινε νέα 

χειρουργική επέμβαση με ιδιαίτερες ανησυχίες και πολύ δυ-

σμενείς προβλέψεις. Η κατάσταση του ασθενούς έδειξε στα-

θερή μετεγχειρητική βελτίωση, ώστε μέσα σε λίγες εβδομά-

δες μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση ήταν ικανός να 

αναλάβει ξανά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ύστερα από οχτώ μήνες ο ασθενής παρουσίασε αιφνιδίως 

αδυναμία κινήσεως του δεξιού κάτω άκρου και περιέπεσε 

σε κώμα. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου έδειξε ισχαι-

μική περιοχή, η οποία, παρότι ο ασθενής ελάμβανε αντι-

πηκτική αγωγή, αποδόθηκε σε εμβολή. Κατά τη νοσηλεία 

του συνήλθε από το κώμα, με υπολειμματική δυσαρθρία 

δεξιά, ημιπάρεση και διαταραχές της μνήμης. Βελτιώθηκε 

γρήγορα και σε σύντομο χρονικό διάστημα επανήλθε στην 

επαγγελματική του δραστηριότητα. Έπειτα από δεκαπέντε 

μήνες, σε προγραμματισμένο έλεγχο, κατά την ψηλάφηση 

παρατηρήθηκε διαφοροποίηση της καρδιακής ώσης σε 

σχέση με την προηγούμενη εξέταση και για το λόγο αυτό 

συνεστήθη υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος. Ο ασθενής 

αρνήθηκε λέγοντας ότι είχε ανέβει δώδεκα ορόφους με τα 

πόδια, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, αλλά τελικά, έπειτα 

από πίεση δέχτηκε.

Το υπερηχογράφημα καρδίας έδειξε σε τροποποιημένη 

προβολή τεσσάρων κοιλοτήτων ανεύρυσμα του μεσοκοιλι-

ακού διαφράγματος στην οπίσθια κατώτερή του μοίρα, με 

κατάληψη χώρου εντός της δεξιάς κοιλίας. Το ανεύρυσμα 

αυτό ήταν σε συνέχεια με ανεύρυσμα κατώτερου τοιχώματος 

στην προβολή δύο κοιλοτήτων, το οποίο παρουσίαζε αυτό-

ματη σκιαγραφική αντίθεση στην κοιλότητά του, συστολική 

έκπτυξη, και συμπεριλάμβανε τα 2/3 του κατώτερου τοιχώ-

ματος. Στην κορυφαία επιμήκη λήψη (τριών κοιλοτήτων) πα-

ρατηρήθηκε ψευδοανεύρυσμα, που άρχιζε με στενό αυχένα 

κάτω από την έκφυση του οπίσθιου θηλοειδούς μυός. Πα-

Λουίτζι Κολέττι
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καρδιολογικού Τομέα, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
coraffaele@yahoo.com
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ρατηρήθηκε, επίσης, αυξημένη ηχογένεια του περικαρδίου 

που συγκρατούσε το ψευδοανεύρυσμα καθώς και θρόμβος. 

Οι διαγνώσεις που τέθηκαν ήταν:

1.  Ψευδοανεύρυσμα οπίσθιου τοιχώματος και ευμέγεθες 

ανεύρυσμα του κατώτερου τοιχώματος και της οπίσθι-

ας μοίρας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.

2.  Επίθεμα διόρθωσης ρήξης μεσοκοιλιακού δια-

φράγματος.

3.  Ικανοποιητική συνολική απόδοση της αριστερής κοιλί-

ας που διατηρούσε τη συσπαστικότητα των υπόλοιπων 

τοιχωμάτων της.

4.  Πνευμονική υπέρταση (50 - 55 mmHg) και μικρή ανε-

πάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας.

Είχε δηλαδή συμβεί ρήξη του ελεύθερου τοιχώματος της 

αριστερής κοιλίας με σχηματισμό ψευδοανευρύσματος, το 

οποίο είχε ως τοίχωμά του το περικάρδιο, που συγκρατούσε 

τον όγκο αίματος, χάρη στις υπάρχουσες συμφύσεις.

Ο ασθενής χειρουργήθηκε εκ νέου επιτυχώς από την ί-

δια ομάδα καρδιοχειρουργών και έως τώρα, 7 χρόνια μετά 

το έμφραγμα και 5 χρόνια μετά την τελευταία χειρουργική 

επέμβαση, δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.

Συζήτηση
Πρόκειται για μία αλληλουχία γεγονότων μοναδική ίσως στη 

βιβλιογραφία. Παρουσιάστηκε συνοπτικά γιατί κρίθηκε ότι 

είναι πιο ενδιαφέρουσα η μοναδική εξέλιξη των γεγονότων 

παρά η λεπτομερειακή περιγραφή των διαφόρων εργαστη-

ριακών εξετάσεων ή χειρουργικών τεχνικών. Το σπάνιο και 

ενδιαφέρον αυτό περιστατικό δείχνει τις σοβαρές επιπλο-

κές που μπορεί να συμβούν ύστερα από έμφραγμα του 

κατώτερου τοιχώματος του μυοκαρδίου (το οποίο συνήθως 

θεωρείται αθωότερο από ένα έμφραγμα των υπόλοιπων τοι-

χωμάτων). Η προσεκτική κλινική εξέταση, με τη βοήθεια της 

υπερηχοκαρδιογραφικής παρακολούθησης από έμπειρους 

καρδιολόγους, οδήγησε σε κάθε φάση στη σωστή διάγνωση 

και υπαγόρευσε την ενδεικνυόμενη αντιμετώπιση.

Παρατίθενται σύντομες βιβλιογραφικές πληροφορίες για 

τη ρήξη του μυοκαρδίου και το ψευδοανεύρυσμα 1-5.

Η ρήξη του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας είναι μία 

επιπλοκή που συμβαίνει στο 4% των ασθενών έπειτα από 

οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και στο 23% των ασθενών 

που αποβιώνουν από αυτό. Σε σπάνιες περιπτώσεις η ρήξη 

περιορίζεται από το προσκείμενο περικάρδιο σχηματίζο-

ντας ψευδοανεύρυσμα. Αυτό το εύρημα απαιτεί επείγουσα 

χειρουργική αντιμετώπιση. Αν δεν εντοπιστούν ρήξεις και 

αν επιβεβαιωθεί η ακεραιότητα του μυοκαρδιακού τοιχώ-

ματος, τότε πρόκειται για αληθές ανεύρυσμα, το οποίο δεν 

απαιτεί πάντα χειρουργική επέμβαση. Η διαφοροδιάγνω-

ση μεταξύ των δύο παθολογικών καταστάσεων παραμένει 

δύσκολη.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ των δύο παθολογικών κατα-

στάσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που παρατίθεται.

Πίνακας
Κύρια διαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά ανευρύσματος 

και ψευδοανευρύσματος.

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΨΕΥΔΟΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΗ
Συνήθως στο πρόσθιο και κορυφαίο τοίχωμα 

της αριστερής κοιλίας
Συνήθως στο οπίσθιο ή κατώτερο τοίχωμα 

της αριστερής κοιλίας

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λεπτυσμένο μυοκάρδιο, ακινητικό ή δυσκινητικό Ρήξη μυοκαρδίου

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια , εμβολικά επεισόδια, κοιλιακές αρρυθμίες, 

κοινές και στις δύο καταστάσεις.

*Οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έγιναν από τον κ. Ι. Παντελιάδη και την ομάδα του. Η υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση έγινε από τον 

κ. Π. Βαρελά και την τότε ομάδα του.
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Abstract
Coletti L. Severe post- myocardial infarction complications successfully treated with open heart 

surgery three times. A case report. Iatrika Analekta 2009, 3:78-80
A 51 years old patient arrived in our hospital the second post MI day with an elevated ST in leads II-III-aVF and QS wave 

in leads V1-V2. The U/S revealed a rupture of the intraventricular septum. A surgical correction  was decided. One month 

later the U/S showed again an intraventricular septum rupture. A new surgical operation took place. Eight  months later  

he underwent a TIA. Finally, 15 months later the U/S revealed the presence of a  pseudoaneurysm in the free wall of the 

left ventricle. He was operated again and seven years later  he presents no further complications.

Τριχοειδοσκόπηση

Η τριχοειδοσκόπηση αποτελεί πολύ σημαντική και χρήσι-

μη μέθοδο για την αξιολόγηση, την πρόγνωση αλλά και τη 

θεραπεία των αγγειοκινητικών διαταραχών των άκρων, του 

συνδρόμου Raynaud ή της ακροκυάνωσης, του ερυθήματος 

και των νόσων του κολλαγόνου, ιδίως της σκληροδερμίας, 

της δερματομυοσίτιδας, καθώς και ορισμένων περιπτώσεων 

θρομβαγγειίτιδας. Είναι μέθοδος αναίμακτη, ακίνδυνη, εύ-

κολα επαναλαμβανόμενη για τον έλεγχο, και την παρακο-

λούθηση της κλινικής πορείας των ασθενών.

Η απουσία μικροαγγειοπάθειας συνηγορεί υπέρ της πα-

ρουσίας πρωτοπαθούς φαινομένου Raynaud. Η εμφάνιση 

μικροαγγειοπάθειας επιβεβαιώνει τη διάγνωση της σκλη-

ροδερμίας και των λοιπών νόσων του συνδετικού ιστού. Ι-

δίως η τριχοειδοσκόπηση των κάτω άκρων, όπου έχει τη 

μεγαλύτερη εφαρμογή, δείχνει καλύτερα την κατάσταση 

της αρτηριακής και της φλεβικής κυκλοφορίας των κάτω 

άκρων και επιτρέπει την απευθείας παρατήρηση της υφής 

των τροφοφόρων τριχοειδών, καθώς και την πρόγνωση και 

την εξέλιξη των τροφικών αλλοιώσεων αλλά και της νέκρω-

σης του δέρματος.

Η τριχοειδοσκόπηση γίνεται με ειδικό στερεομικροσκόπιο στο ο-
ποίο προσαρμόζεται ειδικός διαχωριστής των ακτίνων φωτός προς 
τρεις κατευθύνσεις. Στο μικροσκόπιο είναι προσαρμοσμένη φωτο-
γραφική κάμερα και κλειστό κύκλωμα έγχρωμης τηλεόρασης. Η 
μελέτη γίνεται σε μεγέθυνση χ40, η οποία στην οθόνη της τηλεό-
ρασης εμφανίζεται ως μεγέθυνση χ250.

Νικόλαος Παγκράτης, Αγγειοχειρουργός, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
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Η ελληνική καρδιοχειρουργική παρακολούθησε από πολύ 

κοντά τη φανταστική πρόοδο που συντελέστηκε παγκοσμίως 

στον ειδικό αυτόν τομέα της χειρουργικής. Την εξέλιξή της 

μπορούμε να τη διακρίνουμε σε δύο περιόδους: στην πρώ-

τη περίοδο (1950 - 1983), προ της ιδρύσεως του ΕΣΥ, και 

στη δεύτερη περίοδο (από το 1983 μέχρι σήμερα) μετά την 

ίδρυση του ΕΣΥ.

Η πρώτη περίοδος (1950 - 1983)
Από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η ανάγκη της χειρουρ-

γικής θεραπείας των καρδιοπαθειών ώθησε ορισμένους τολ-

μηρούς και εμπνευσμένους Έλληνες γενικούς χειρουργούς 

να διενεργήσουν τις πρώτες καρδιακές εγχειρήσεις. Ήταν η 

περίοδος της κλειστής καρδιοχειρουργικής. Διαπρεπείς πρω-

τοπόροι χειρουργοί όπως ο Κ. Τούντας, Β. Καραγεώργης, Ν. 

Οικονόμου, Καραγιαννόπουλος, Χ. Σταθάτος, Γ. Σκαλκέας (ει-

κόνα 1), με τους άξιους συνεργάτες τους, θέτουν τα θεμέλια 

της καρδιοχειρουργικής στη χώρα μας.

Η ραγδαία εξέλιξη και πρόοδος όλων των εφαρμοσμένων 

επιστημών, που σημειώθηκε τις πρώτες μεταπολεμικές δε-

καετίες, δεν άργησε να καρποφορήσει και στον τομέα της 

καρδιοχειρουργικής, με την επινόηση και εφαρμογή του μη-

χανήματος της εξωσωματικής κυκλοφορίας (1953). Έτσι ε-

γκαινιάζεται η περίοδος της Çανοιχτής καρδιοχειρουργικήςÈ, 

η οποία στη χώρα μας αρχίζει τέσσερα χρόνια αργότερα, το 

1958, με την πρώτη διάνοιξη πνευμονικής βαλβιδικής στέ-

νωσης από το Ν. Οικονόμου.

Η παραπέρα εξέλιξη της καρδιοχειρουργικής συμβάδισε 

με την πρόοδο της καρδιολογίας, της αναισθησιολογίας και 

των βιοϊατρικών επιστημών. Παράλληλα, η εκπληκτική πρό-

οδος στην ηλεκτρονική, στη βιομηχανία πλαστικών και με-

τάλλων, επέτρεψε την κατασκευή τεχνητών καρδιακών βαλ-

βίδων, ηλεκτρικών βηματοδοτών, των διαγνωστικών μέσων 

και των μεθόδων μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας. 

Από το 1964 γίνονται οι πρώτες αντικαταστάσεις καρδιακών 

βαλβίδων στη χώρα μας. Την ίδια εποχή τοποθετούνται και οι 

πρώτοι μόνιμοι βηματοδότες και αρχίζουν να διορθώνονται 

πλήρως οι συγγενείς καρδιοπάθειες.

Από τις αρχές του 1960 αρχίζει η δραστηριότητα της 

καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 

με τον Κ. Τούντα και τους συνεργάτες του Α. Μαρσέλο, Κ. 

Κυριακού, Γ. Ανδρουλάκη, Η. Καραπιστόλη, Χ. Λόλα και 

Χ. Πισσιώτη στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, και με τον Α. Οικο-

νομόπουλο, που αργότερα συνέχισε στο Νοσοκομείο Νο-

σημάτων Θώρακος. Οι προσπάθειες αυτές συνεχίστηκαν 

αργότερα επιτυχώς από το Δ. Λαζαρίδη, όταν εξελέγη 

καθηγητής το 1969 και δημιούργησε το 1984 την πρώτη 

μονάδα μέσα στο Πανεπιστήμιο, δραστηριότητα την οποία 

συνέχισαν επιτυχώς οι διάδοχοί του Φ. Παναγόπουλος, Π. 

Σπανός, Χ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Τούμπουρας, Κ. Ράμμος 

και Γ. Μπουγιούκας.

Παράλληλα, από το 1962 ο καθηγητής Γρ. Σκαλκέας στην 

πρώτη χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό 

τον καθηγητή Ν. Χρηστέα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, διενεργεί 

καρδιακές εγχειρήσεις με τον Α. Κονταξή που συνεχίζονται 

αργότερα, από το 1975 και μετά, στο Νοσοκομείο Νοσημά-

των Θώρακος Σωτηρία, με τους συνεργάτες του Ν. Έξαρχο και 

Φ. Παναγόπουλο, έως την έναρξη του ΕΣΥ.

Τον πιο σημαντικό σταθμό στην ιστορία της καρδιοχει-

ρουργικής αποτέλεσε η δημιουργία από τον Δ. Λαζαρίδη, το 

1966, της πρώτης αμιγούς καρδιοχειρουργικής μονάδας στο 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ο Δ. Λαζαρίδης με τους συνεργά-

τες του και μετέπειτα διάδοχους του, Γ. Ανδριτσάκη και Μ. 

Χλαπουτάκη, και ο αείμνηστος Ν. Οικονόμου στην κλινική 

Αθηνών, θα συνεχίσουν να διενεργούν τον μεγαλύτερο αριθ-

μό καρδιακών εγχειρήσεων μέχρι το 1970. Αυτοί εφάρμοσαν 

για πρώτη φορά το 1977 την τεχνική της Çβαθιάς υποθερμί-

ας και της πλήρους διακοπής της κυκλοφορίαςÈ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 αρχίζει η επαναιμάτωση 

του μυοκαρδίου με τα παρακαμπτήρια φλεβικά μοσχεύματα 

για τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου, γεγονός που δεκα-

πλασίασε τον αριθμό των ασθενών που χρειάζονταν χειρουρ-

To χρονικό της ελληνικής καρδιοχειρουργικής*

Χρήστος Θ. Λόλας
Καρδιοχειρουργός, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Εικ. 1. Ο ομότιμος καθηγητής 
Χειρουργικής και Ακαδημαϊκός 
Γρηγόρης Σκαλκέας.1.
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γική επέμβαση. Στη χώρα μας τέτοιες εγχειρήσεις αρχίζουν 

από το 1972 στον Ευαγγελισμό και στο Αρεταίειο.

Οι πρώτοι καρδιοχειρουργοί σε όλο τον κόσμο και στην 

Ελλάδα ήταν αυτοδίδακτοι. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ήρθαν Έλ-

ληνες καρδιοχειρουργοί που είχαν μετεκπαιδευτεί στο ε-

ξωτερικό να στελεχώσουν τις πρώτες καρδιακές μονάδες 

στη χώρα μας.

Στη δεκαετία του 1970 δημιουργούνται άλλες τρεις καρ-

διοχειρουργικές μονάδες. Ο Χ. Σταθάτος με τους συνεργάτες 

του Α. Κονταξή και Φ. Παναγόπουλο και αργότερα με τον 

διάδοχό του στην καρδιοχειρουργική Γ. Τόλη, δημιουργούν 

τη μονάδα του Ευαγγελισμού, η οποία μαζί με τη μονάδα του 

Ιπποκράτειου υπήρξαν λίαν παραγωγικές σε αριθμό καρδια-

κών εγχειρήσεων. Στο Νοσοκομείο Αρεταίειο ο καθηγητής Κ. 

Τούντας και ο διάδοχός του στον τομέα της καρδιοχειρουρ-

γικής Χ. Λόλα, και τους συνεργάτες του Η. Καραπιστόλη, Χ. 

Παφίτη και Ι. Στίνιο, δημιουργούν τη μονάδα που υπήρξε 

παραγωγική μέχρι το 1985. Λίγο αργότερα δημιουργούνται 

άλλες δύο μονάδες, η πρώτη με τις προσωπικές προσπάθειες 

του Γ. Σανούδου στο ΝΙΜΤΣ και η δεύτερη στο ΓΝΝΘ ÇΗ 

ΣωτηρίαÈ, με τον καθηγητή Γ. Σκαλκέα και τους συνεργάτες 

του, Ν. Έξαρχο και Φ. Παναγόπουλο.

Η ταχεία αύξηση του αριθμού των καρδιακών εγχειρήσεων, 

ιδιαίτερα με τις εγχειρήσεις επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου, 

είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των υποψήφιων 

προς εγχείρηση καρδιοπαθών και να δημιουργηθούν πίνα-

κες αναμονής στα κρατικά νοσοκομεία, λόγω αδυναμίας να 

αυξήσουν τη δραστηριότητά τους, συνεπεία της ακαμψίας 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε 

στην αυξημένη φυγή των ασθενών για χειρουργική θεραπεία 

στην αλλοδαπή.

Μεγάλη ήταν η συμβολή της ανάπτυξης της καρδιολογίας 

και ιδιαίτερα της επεμβατικής, με πρωτοπόρα τη θεραπευτι-

κή κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον καθηγητή Σπ. 

Μουλόπουλο, όπου διενεργήθηκαν για πρώτη φορά οι καθε-

τηριασμοί στη χώρα μας (1956) και η πρώτη στεφανιογρα-

φία (1957), όπως και η εφαρμογή της ενδοαορτικής αντλίας 

(μπαλόνι) (1978). Οι προσπάθειες αυτές, παράλληλα με τις 

προσπάθειες της Κλινικής Καρδιολογίας του Ιπποκράτειου, 

υπό τον καθηγητή Αυγουστάκη, που ενίσχυσε τη δραστηριό-

τητα του Δ. Λαζαρίδη και των διαδόχων του, συνέβαλαν στην 

πρόοδο της καρδιοχειρουργικής. Σταθμό επίσης αποτέλεσε 

και η εφαρμογή στα τέλη του 1970 της αγγειοπλαστικής των 

στεφανιαίων από τους καρδιολόγους.

Η δεύτερη περίοδος (από το 1983 μέχρι σήμερα)
Μετά την εφαρμογή του ΕΣΥ, το 1983, αναστέλλεται η δρα-

στηριότητα όλων των υπαρχουσών καρδιακών μονάδων και 

δημιουργούνται οι Καρδιοχειρουργικές Μονάδες του ΕΣΥ με 

επιλεγμένους διευθυντές: στον Ευαγγελισμό (Φ. Παναγόπου-

λος, Χ. Λόλας), στο Ιπποκράτειο (Α. Βομβογιάννης, Μ. Χλα-

πουτάκης, Ι. Παπαϊωάννου), στο Αγία Σοφία (Γ. Ανδριτσάκης, 

Ι. Στίνιος), στο ΝΙΜΙΤΣ (Γ. Σανούδος) και στη Θεσσαλονίκη 

στο Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου (Π. Σπύρου) και 

στο ΑΧΕΠΑ (Δ. Λαζαρίδης) και πρόσφατα στο Νοσοκομείο 

Γεώργιος Παπαγεωργίου (Γ. Χατζηκώστας).

Οι μονάδες αυτές ανέλαβαν να καλύψουν όλες τις κλινικές 

ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού και να μετεκπαιδεύσουν 

τους νέους καρδιοχειρουργούς και το νοσηλευτικό προσωπι-

κό. Σε αυτές εκπαιδεύτηκαν και οι πρώτοι ειδικοί αναισθησι-

ολόγοι, Μ. Ιακωβίδου, Μ. Αποστολίδου, Καμβίση, Ε. Κωτσο-

νόπουλος και Α. Πούλιου, αλλά και οι πρώτοι χειριστές του 

μηχανήματος εξωσωματικής κυκλοφορίας με πρωτοπόρους 

τη Μ. Κασαπλή, τον Γ. Κατσαμπέρη και τον Α. Σακοράφα.

Η Καρδιοχειρουργική στις ιατρικές σχολές 
των πανεπιστημίων της περιφέρειας
Για την αποκέντρωση της καρδιοχειρουργικής, την κάλυψη 

της περιφέρειας και την ενίσχυση και βελτίωση των ιατρικών 

σχολών των περιφερειακών νοσοκομείων δημιουργήθηκαν 

καρδιοχειρουργικές μονάδες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Εικ. 2. Η τοποθέτηση του ασθενούς στην εξωσωματική κυκλοφορία 
απαιτεί την εισαγωγή καθετήρων-σωλήνων στην ανιούσα αορτή και 
το δεξιό κόλπο ή τις κοίλες φλέβες. Διακρίνεται επίσης το Vent 
για την αποσυμφόρηση της αριστεράς κοιλίας. (Stiles RQ, Tucker 
LB, Lindesmith GG., Meyer W.B.: "Myocardial Revascularization. A 
Surgical Atlas" Boston, Little, Brown and Co., 1976).
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(1999, καθηγητής Κ. Αναγνωστόπουλος), στο Πανεπιστήμιο 

Αλεξανδρουπόλεως (2002, καθηγητής Γ. Μπουγιούκας), 

στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας (2004, καθηγητής Π. Σπύ-

ρου), στην Πάτρα (2003, καθηγητής Δ. Δουγενής) και στο 

Ηράκλειο (2004, καθηγητής Ι. Χάσουλας). Το 2006 εγκαι-

νιάστηκε η πρώτη καρδιοχειρουργική μονάδα στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών στο Αττικό Νοσοκομείο, με καθηγητή τον Κ. 

Αναγνωστόπουλο.

Η Καρδιοχειρουργική στα ιδιωτικά ιδρύματα
Η ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής στα ιδιωτικά νοσηλευτή-

ρια αρχίζει αμέσως μετά τη δημιουργία του ΕΣΥ. Έτσι δόθηκε 

η δυνατότητα στον Γ. Τόλη να αρχίσει τις καρδιακές επεμβά-

σεις το 1984 στο ΥΓΕΙΑ, όπου έγινε και η πρώτη απόπειρα 

καρδιακής μεταμόσχευσης το 1990, την οποία ακολούθησε 

η επιτυχής μεταμόσχευση στον Ευαγγελισμό τον ίδιο χρόνο 

και στο Ιατρικό Κέντρο με τους χειρουργούς Α. Μιχάλη και 

Γ. Μάκο.

Παρά τις διακεκριμένες αρχικές προσπάθειες και το μέ-

γεθος της εργασίας τους, μεγάλος αριθμός ασθενών εξα-

κολουθεί να χειρουργείται στα κέντρα του εξωτερικού, και 

ιδίως του Λονδίνου. Καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη 

της καρδιοχειρουργικής αποτελεί η υπογραφή οικονομικής 

σύμβασης μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων και ιδιωτικών νο-

σοκομείων για την κάλυψη των καρδιοχειρουργικών επεμβά-

σεων επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη και υπουργού Υγείας Γ. 

Σούρλα. Διερωτάστε πώς έγινε;

Το 1991 ο κ. Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός της χώρας, 

απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Ουάσιγκτον των 

ΗΠΑ. Γνωστός καρδιοχειρουργός με δημοσιογραφική άδεια 

παρεμβαίνει με την εξής ερώτηση: ÇΚύριε πρωθυπουργέ, πώς 

εξηγείται ένας Έλληνας ασθενής να χειρουργείται με κρατικά 

έξοδα στο Λονδίνο και με ατομικά έξοδα στον ιδιωτικό χώρο 

στην Ελλάδα;È. ÇΕίμαι εντελώς απροετοίμαστος γι᾽ αυτήν την 

ερώτησηÈ, απάντησε ο τότε πρωθυπουργός, Çαλλά, αν είναι 

αλήθεια, είναι το πρώτο που θα διορθώσω με την επάνοδό 

μου στη χώραÈ.

Μετά την έναρξη της καρδιοχειρουργικής στο ΥΓΕΙΑ και 

στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ακολούθησαν και άλλα ιδιωτικά 

νοσοκομεία, όπως η Ευρωκλινική, το Μετροπόλιταν, Ο Άγιος 

Παντελεήμων, το Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου και το Ιασώ 

στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν παράλληλα με το 

ΕΣΥ, δημιουργήθηκαν άλλες τρεις ιδιωτικές μονάδες, στον 

Άγιο Λουκά, στον Κυανό Σταυρό, στη Γενική Κλινική, και στο 

Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος. Όλες αυτές 

οι μονάδες στελεχώθηκαν από καρδιοχειρουργούς της τρίτης 

γενιάς πλέον, όπως οι Α. Αγάθος, Α. Πίτσης, Ι. Φεσσατίδης 

και Σ. Θεοδωρόπουλος.

Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας του 

Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου το 1993, το οποίο, 

στελεχωμένο από ειδικούς καρδιοχειρουργούς και πλήρως 

εξοπλισμένο, έδωσε τη δυνατότητα να καλυφθεί το μεγαλύ-

τερο μέρος των κλινικών αναγκών της χώρας. Έτσι ανακόπηκε 

οριστικά η φυγή των ασθενών στην αλλοδαπή για καρδιο-

χειρουργικές επεμβάσεις. Οι πρώτοι καρδιοχειρουργοί που 

στελέχωσαν το Ωνάσειο ήταν ο Α. Μιχάλης, ο Γ. Παλατιανός, 

ο Γ. Οικονομόπουλος, ο Κ. Αναγνωστόπουλος και ο Π. Αλε-

βιζάτος, ο οποίος πραγματοποίησε και την πρώτη καρδιακή 

μεταμόσχευση στο Ωνάσειο και εν συνεχεία τέθηκε επικεφα-

λής του μοναδικού μεταμοσχευτικού κέντρου στην Ελλάδα, 

αφού ανεστάλη η λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων 

του Ευαγγελισμού και του Γ. Παπανικολάου στη Θεσσαλονί-

κη. Στο Ωνάσειο δημιουργήθηκε και η δεύτερη παιδοκαρδιο-

χειρουργική κλινική με τον Γ. Σαρρή, η οποία με την κρατική 

μονάδα της Αγίας Σοφίας άρχισε να καλύπτει τις ανάγκες της 

παιδοκαρδιοχειρουργικής.

Σημαντική ήταν η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην καρ-

διοχειρουργική με την ανάπτυξη της δραστηριότητος του Νο-

σοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, με το πρωτοποριακό έργο του 

Σωτήρη Πράπα και της ομάδας του στη χειρουργική της στε-

φανιαίας νόσου. Επίσης πρωτοποριακό ήταν το έργο και στο 

Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ με επισκέπτη τον Μαγκντί Γιακούμπ 

και τον συνεργάτη του Στ. Θεοδωρόπουλο με την εμφύτευση 

σε ασθενείς VAD, ως γέφυρα προς τις μεταμοσχεύσεις.

Η Καρδιοχειρουργική στο ΥΓΕΙΑ
Η Καρδιοχειρουργική στο ΥΓΕΙΑ αρχίζει το 1984 από τον 

Γεώργιο Τόλη. Προσελκύσθησαν επίσης και άλλοι χειρουρ-

3.

Εικ. 3. Η λύση των συμφύσεων λόγω προηγηθείσης στερνοτομής 
ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία γύρω από το δεξιό κόλπο, τη 
δεξιά κοιλία, την αορτή και τέλος την πνευμονική αρτηρία. (Harlan 
JB, Starr A, Qarwin MF: Manual of Cardiac Surgery, NY Springer - 
Werlag, 1980, Vol. I).
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γοί, όπως ο Γ. Ανδριτσάκης και ο Δ. Μπουλαφέντης και 

παλαιότερα ο Μ. Δασκαλάκης. Εδώ ο Στρατής Παττακός με 

την ομάδα του (Α. Τσολάκης, Ν. Μπουμπούλης, Σ. Καλκα-

ντζής, Γ. Καπρίνης, Σ. Σκαρδούτσος, Σ. Τουντόπουλος και 

Ι. Αναστασίου) αναπτύσσει νέες πρωτοβουλίες οργάνωσης 

της κλινικής, πνεύμα ομάδας, μηχανογράφησης. Οργανώνει 

ομάδα από εξειδικευμένους καρδιολόγους, εντατικολόγους 

και πνευμονολόγους, για την κάλυψη όλων των αναγκών 

των καρδιοχειρουργημένων ασθενών και σήμερα πραγμα-

τοποιεί τον μεγαλύτερο αριθμό καρδιακών εγχειρήσεων 

στο ΥΓΕΙΑ.

Παράλληλα, αναπτύσσουν δραστηριότητα στο ΥΓΕΙΑ και 

άλλες δύο ομάδες, με επικεφαλής το Δημήτριο Μπουλαφέντη 

και τον συνεργάτη του Φώτη Μήλα και τον Ιάκωβο Παντελιά-

δη, με τους συνεργάτες του Θ. Ευστρατιάδη και Α. Τσιτσιπά. 

Η ομάδα των καρδιοχειρουργών του ΥΓΕΙΑ συμπληρώνεται 

με τον ανεξάρτητο συνεργάτη Χ. Λόλα και τελευταία με τον 

Άρη Πάνο. Τις ομάδες αυτές πλαισιώνουν ειδικοί καρδιοαναι-

σθησιολόγοι (Μ. Κολοτούρου, Σ. Καλακώνας, Π. Σιδεράκης, Ι. 

Νικολάου, Λ. Χουλιάρας, Η. Μπόγρης και Ε. Σπυριδάκης) και 

τεχνικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας (P. Braubridge, Α. Ανα-

γνώστου, Φ. Κοτοπούλου και Β. Σκιαδάς) και εντατικολόγοι, 

με επικεφαλής το Χ. Πασχαλή.

Στο ΥΓΕΙΑ διενεργούνται περισσότερες από 1.000 καρδιο-

χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως σε ενήλικες. Με την πρόσφα-

τη δημιουργία καρδιολογικής και καρδιοχειρουργικής μονάδας 

για παιδιά στο Μαιευτήριο Μητέρα, που ανήκει στον Όμιλο 

ΥΓΕΙΑ, πραγματοποιούνται από τον παιδοκαρδιοχειρουργό Γ. 

Σαρρή και επεμβάσεις στη βρεφική και παιδική ηλικία.

Σήμερα, η Ελληνική Καρδιοχειρουργική βρίσκεται σε επί-

πεδο εφάμιλλο του ευρωπαϊκού και καλύπτει πλήρως όλες 

τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Γίνονται 800 εγχειρή-

σεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όσες περίπου είναι και 

αναλογικά στην Ευρώπη, σε περίπου 25 καρδιοχειρουργικές 

ενεργές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, που στελεχώνονται από 

πληθώρα καρδιοχειρουργών, μέλη της Ελληνικής Εταιρείας 

Χειρουργικής Θώρακος Καρδίας και Αγγείων που δημιουρ-

γήθηκε το 1986 με πρώτο Πρόεδρο τον Α. Κονταξή. Διε-

νεργούνται όλες οι εγχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταμοσχεύσεων καρδιάς και πνευμόνων, της εμφύτευση 

μηχανικής καρδιάς, αλλά και της ρομποτικής.

Το μέλλον της ελληνικής καρδιοχειρουργικής θα εξαρτη-

θεί από την ευρωστία των ασφαλιστικών ταμείων που θα 

εξασφαλίζουν το κόστος του σύγχρονου εξοπλισμού και των 

νέων υλικών για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και κατ᾽ 

επέκταση από την πολιτική που θα εφαρμόσει το υπουργείο 

Υγείας, λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου κόστους των 

καρδιακών εγχειρήσεων.

*Από το βιβλίο ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ του Χρήστου Θ. Λόλα, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα

Εικ. 4. Διάγραμμα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Εξαρτήματα απαραίτητα για τη λειτουργία της καρδιοπνευμονικής μηχανής. (Stiles RQ, 
Tucker LB, Lindesmith GG., Meyer W.B.: "Myocardial Revascularization. A Surgical Atlas" Boston, Little, Brown and Co., 1976).
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Μεταμόσχευση ήπατος 

Η μεταμόσχευση ανθρώπινων ιστών και οργάνων αποτελεί 

σήμερα αναγνωρισμένη ιατρική πράξη, από εκείνες που κυ-

ριολεκτικά χαρίζουν ζωή και σε αυτήν θα έπρεπε να έχει 

εύκολη, άμεση και έγκαιρη πρόσβαση κάθε πολίτης που τη 

χρειάζεται.

Η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση ήπατος έγινε από τον 

Starzl, το 1969, σηματοδοτώντας σταθμό στην αντιμετώπιση 

πολλών ηπατικών νοσημάτων σε τελικό στάδιο. Η σημερινή 

θέση της μεταμόσχευσης ήπατος, ψηλά στις θεραπευτικές 

μας επιλογές, οφείλεται τόσο στην καλύτερη σύγχρονη γνώ-

ση, στη βελτίωση της χειρουργικής πείρας και επιδεξιότητας 

που αφορούν στα κύρια βήματα της διαδικασίας (ηπατε-

κτομή δότη, συντήρηση μοσχεύματος, ηπατεκτομή δέκτη, 

μεταμόσχευση, αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών), 

όσο και στη σημαντική βελτίωση της αντι-ιικής και ανοσοκα-

τασταλτικής αγωγής τα τελευταία χρόνια.

Έτσι, έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα ποσοστά, όχι μόνο 

της επιβίωσης, άμεσης μετεγχειρητικής και μακροχρόνιας, 

που πλησιάζει το 90%, αλλά και της ποιότητας ζωής των 

μεταμοσχευμένων, η πλειονότητα των οποίων επιτυγχάνει 

επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη.

Επιλογή ασθενών
Κρίσιμα ερωτήματα στην επιλογή ασθενών για μεταμόσχευση 

ήπατος περιλαμβάνουν: το αν ο ασθενής μπορεί να επιβιώσει 

κατά την επέμβαση και την άμεση μετεγχειρητική περίοδο κι 

αν πάσχει από άλλες νοσηρές καταστάσεις. Ο υποψήφιος για 

μεταμόσχευση ασθενής πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια, 

τα οποία είναι δυνατό να εκτιμηθούν με βάση τα κλινικά και 

τα εργαστηριακά ευρήματα.

Βασική αρχή είναι ότι η μεταμόσχευση πρέπει να γίνεται 

σε αρκετά καθυστερημένο στάδιο της νόσου, ώστε ο ασθε-

νής να έχει κάθε ευκαιρία αυτόματης σταθεροποίησης και 

ανάρρωσης, αλλά και σε αρκετά αρχικό στάδιο, ώστε να υ-

πάρχουν επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας της μεταμόσχευσης. 

Δημιουργείται, έτσι, η ανάγκη επιλογής του κατάλληλου για 

μεταμόσχευση ασθενούς, στην κατάλληλη χρονική στιγμή.

Τα νοσήματα από τα οποία πάσχουν οι ασθενείς υποψήφι-

οι για μεταμόσχευση ήπατος φαίνονται στον πίνακα 1, ενώ 

οι απόλυτες αντενδείξεις αναγράφονται στον πίνακα 2.

Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου αναφοράς κάποιου 

ασθενούς με χρόνια ηπατοπάθεια διευκολύνεται από την 

εκτίμηση παραμέτρων που καθορίζουν τη βαρύτητα της 

ηπατικής βλάβης και το προσδόκιμο επιβίωσής του, χωρίς 

μεταμόσχευση.

Τα ελάχιστα κριτήρια για εισαγωγή σε λίστα αναμονής α-

παιτούν τουλάχιστον 7 βαθμούς κατά τη βαθμολογία Child-

Turcotte-Pugh (πίνακας 4). Ορισμένες επιπλοκές, όπως σο-

βαρού βαθμού ασκίτης, αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα, 

εγκεφαλοπάθεια και ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου, 

συνδέονται με βραχεία επιβίωση και αποτελούν ενδείξεις για 

άμεση αξιολόγηση και ενδεχόμενη τοποθέτηση σε λίστα.

Σήμερα, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η μέγιστη έμ-

φαση δίνεται όχι στο χρονικό διάστημα όπου ένας ασθενής 

βρίσκεται στη λίστα, αλλά στην ιατρική του ανάγκη για μετα-

μόσχευση. Σ᾽ αυτή τη βάση, από το 2002, ένα νέο σύστημα 

Δημήτριος Τσαντούλας, Ηπατολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
Έλενα Βεζαλή, Παθολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
avezalis@otenet.gr

Πίνακας 1 Ενδείξεις για μεταμόσχευση ήπατος

Κίρρωση (Ιογενής Β και C, Αλκοολική, Πρωτοπαθής χολική,  Αυτοάνοση,      Κρυπτογενής).

Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα

Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Αιμοχρωμάτωση

Ανεπάρκεια αλφα-1-αντιθρυψίνης

Φαρμακευτική ηπατίτιδα

Σύνδρομο Budd-Chiari

Νόσος Wilson

Οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Mεταμόσχευση ήπατος
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βαθμολόγησης το MELD (Model for End Stage Liver Disease) 

έχει αναπτυχθεί στις ΗΠΑ, ως κριτήριο προτεραιότητας ασθε-

νών σε αναμονή μεταμόσχευσης. Το MELD υιοθετείται πλέον 

και στην Ευρώπη. Η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τρεις 

αντικειμενικές εργαστηριακές παραμέτρους, την κρεατινίνη 

του ορού, τη χολερυθρίνη και το INR. (πίνακας 3).

Η θνησιμότητα 3 μηνών έχει βρεθεί 10% - 60% σε MELD 

βαθμολογία μεταξύ 20 και 35 και μεγαλύτερη από 80% σε 

βαθμολογία >35. Το 15 φαίνεται ότι είναι το όριο στο οποίο 

η επιβίωση του ασθενούς με μεταμόσχευση είναι ίση με αυτή 

χωρίς μεταμόσχευση.

Τελευταία, αρκετές μελέτες συνηγορούν στην προγνωστι-

κή αξία ενός ακόμη βιοχημικού παράγοντα, του Νατρίου του 

ορού, η προσθήκη του οποίου στο σύστημα MELD αναμέ-

νεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του στην επιλογή 

ασθενών, αφού έχει εκτιμηθεί η κακή προγνωστική σημασία 

της υπονατριαιμίας.

Στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια από διάφορες αιτίες 

(κυρίως φαρμακευτική ή ιογενής βλάβη) τα κριτήρια για 

μεταμόσχευση ήπατος προέρχονται από δύο σχολές (πίνα-

κας 5). Τα ποσοστά των διαφόρων αιτιολογιών στις πραγμα-

τοποιηθείσες μεταμοσχεύσεις ήπατος ποικίλλουν ανάλογα 

με τη συχνότητα των νόσων στις διάφορες χώρες. Στις ΗΠΑ 

π.χ., η κίρρωση από ηπατίτιδα C αποτελεί το 25% περίπου 

των μεταμοσχεύσεων ήπατος που έχουν γίνει από το 1988 

μέχρι το 2005 (70.000 περίπου), ενώ ακολουθεί η αλκο-

ολική κίρρωση.

Σε ορισμένα νοσήματα χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά, για 

πρακτικούς λόγους. Στην αλκοολική κίρρωση όλα σχεδόν τα 

κέντρα μεταμόσχευσης απαιτούν πλήρη αποχή από αλκοόλ 

τουλάχιστον για 6 μήνες, πριν από την είσοδο σε λίστα. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η αποχή είναι ικανή σε κά-

ποιους ασθενείς να οδηγήσει σε τέτοια βελτίωση ώστε να 

μην απαιτείται πλέον μεταμόσχευση.

Στην πρωτοπαθή χολική κίρρωση η αύξηση της χολε-

ρυθρίνης πάνω από 10 mg/dL συνδέεται με μέση επιβίωση 

1,4 έτους. Στο μοντέλο της Mayo Clinic ο σχετικός κίνδυνος 

υπολογίζεται από: χολερυθρίνη, ηλικία, χρόνο προθρομβί-

νης, λευκωματίνη και παρουσία οιδήματος. Στην πρωτοπαθή 

χολική κίρρωση ένδειξη για μεταμόσχευση είναι ακόμη και 

ο τυραννικός, μη ανακουφιζόμενος κνησμός, ένα χαρακτη-

ριστικό σύμπτωμά της.

Στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο η μέση πενταετής επιβί-

ωση για ασθενείς με μεταμόσχευση σε ό,τι αφορά μικρούς 

όγκους είναι μεγαλύτερη από 80%. Χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με τέτοια επιβίωση περιλαμβάνουν διάμετρο <5 

cm για μονήρη όγκο ή μέχρι 3 εστίες, χωρίς καμία να είναι 

μεγαλύτερη των 3 cm και έλλειψη ακτινολογικών ενδείξεων 

αγγειακής διήθησης. 

Μερικά κέντρα μεταμοσχεύουν ασθενείς με ΗΚΚ και όταν 

ξεπερνούν αυτά τα κριτήρια (μονήρης όγκος<6,5 cm, 2 - 

3 εστίες με τη μεγαλύτερη<4,5 cm και συνολική διάμετρο 

όγκου 8 cm, κριτήρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνι-

ας στο San Francisco) με 50% 1 έτους επιβίωση μετά τη 

μεταμόσχευση. 

Οι ασθενείς με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έχουν υψηλή 

προτεραιότητα για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος, αφού 

η θνησιμότητα σε αυτούς, όταν περιπέσουν σε κώμα, είναι 

περίπου 76% χωρίς μεταμόσχευση, ενώ η επιβίωση μετά τη 

μεταμόσχευση φτάνει σε ορισμένα κέντρα το 90%.

Πίνακας 3 Κριτήρια προτεραιότητας ασθενών σε λίστα για μεταμόσχευση

MELD score = 0,957 x loge (κρεατινίνη, mg/dL) + 0,378 x loge (χολερυθρίνη, mg/dL) + 1,120 x loge (INR) + 0,643

Πίνακας 2 Απόλυτες αντενδείξεις για μεταμόσχευση ήπατος

Ενεργός κατάχρηση ουσιών

Ψύχωση ή άλλη ψυχοκοινωνική παθολογία

Ασταθής, ενεργός καρδιοπνευματική νόσος
     Συμπτωματική ισχαιμία μυοκαρδίου
     Σοβαρή πνευμονική υπέρταση

Ενεργός, μη θεραπεύσιμη εξωηπατική κακοήθης νόσος

Ενεργός σήψη

Ενεργός HIV λοίμωξη

Ανατομική ανωμαλία ή εκτεταμένη αγγειακή θρόμβωση
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Μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του UNOS (United 

Network for Organ Sharing), το 2006 έγιναν 6.650 μετα-

μοσχεύσεις ήπατος, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα 17.221 

ασθενείς ήταν εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής. Αυτή η 

διαφορά είναι μεγάλη πρόκληση για τη μεταμοσχευτική κοι-

νωνία, που στόχο έχει αφενός μεν να αυξήσει τον αριθμό των 

μοσχευμάτων που διατίθενται (αύξηση δωρεάς οργάνων, ζώ-

ντες δότες, διαίρεση μοσχεύματος, χρησιμοποίηση ή όχι μη 

ιδανικών μοσχευμάτων, π.χ. με λιπώδη διήθηση), αφετέρου 

δε να εξασφαλίσει ότι τα μοσχεύματα θα κατευθυνθούν προς 

τους ασθενείς που τα χρειάζονται περισσότερο.

Η μεγάλη δυσαναλογία προσφοράς μοσχευμάτων από νε-

κρούς δότες σε σχέση με τις ανάγκες έχει οδηγήσει στην ανα-

ζήτηση ζώντων δοτών, εξέλιξη περισσότερο αμφιλεγόμενη. 

Η επιλογή στη σύγχρονη μεταμόσχευση ήπατος
Αρχικά, οι δέκτες ήταν κυρίως παιδιά που δέχονταν τον αρι-

στερό λοβό, αλλά ως συνέπεια της αυξανόμενης πείρας με 

τη μεταμόσχευση του δεξιού λοβού του δότη η επιλογή αυτή 

αφορά και σε ενηλίκους δέκτες.

Η ασφάλεια του δότη είναι πρωταρχικής σημασίας. Γι᾽ αυ-

τόν τον λόγο η εκτίμηση της κατάστασης του δότη πρέπει 

να είναι πολύ προσεκτική, ώστε να αποκλειστούν άτομα με 

αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας ή θνησιμότητας. Η εκτίμηση 

αυτή οδηγεί σε ποσοστό αποδοχής δότη περίπου 40%.

Μέχρι πρόσφατα έγιναν περισσότερες από 3.500 μεταμο-

σχεύσεις ήπατος από ενήλικο σε παιδί και πάνω από 2.500 

από ενήλικο σε ενήλικο ζώντα δότη, παγκόσμια. Η θνησι-

μότητα του δότη είναι ψηλότερη στη μεταμόσχευση από 

ενήλικο σε ενήλικο (0,24% - 0,4%), ενώ σε μεταμόσχευση 

από ενήλικο σε παιδί κυμαίνεται από 0,09% μέχρι 0,2%. Οι 

περισσότερο συχνές επιπλοκές στον δότη αφορούν στα χο-

ληφόρα ή σε λοιμώξεις (12%), ενώ σημαντικές θεωρούνται 

και οι ψυχιατρικές επιπλοκές (4%), γεγονός που οδηγεί στην 

ανάγκη προσεκτικής ψυχιατρικής εκτίμησης των υποψήφιων 

ζώντων δοτών. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεταμόσχευσης 

από ζώντα δότη είναι ο πολύ μικρότερος χρόνος αναμονής 

Πίνακας 5 Κριτήρια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας

Κριτήρια King᾽s College Hospital, Αγγλία

a)  Λήξη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλης)
         οξέωση (pH < 7,3) ή
         INR > 6,5 + κρεατινίνη > 3,4 mg/dL

b)  Για τα άλλα αίτια 
         INR > 6,5
         ή 3 από τα παρακάτω κριτήρια
         Ηλικία < 10 ή > 40 έτη
         Όχι Α, όχι Β ηπατίτιδα ή φαρμακευτική ηπατοπάθεια
         Διάρκεια ικτέρου πριν την εγκεφαλοπάθεια  > 7 ημέρες
         INR > 3,5
         Χολερυθρίνη > 17,5 mg/dL

Κριτήρια Νοσοκομείου Paul Brousse, Γαλλία

Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
Και παράγων V < 20% του φυσιολογικού σε ασθενή < 30 ετών
 ή   παράγων V < 30% του φυσιολογικού σε ασθενή > 30 ετών

Βαθμολογία: Α=1, Β=2, C=3 βαθμοί για κάθε παράμετρο

Πίνακας 4 Στάδια κίρρωσης κατά Child-Turcotte-Pugh

Βαθμολογία A B C

Χολερυθρίνη (mg/dL) < 2 2-3 > 3

INR < 1,7 1,7 – 2,3 > 2,3

Αλβουμίνη (g/dL) > 3,5 2,8 – 3,5 < 2,8

Ασκίτης όχι μέτριος σοβαρός

Εγκεφαλοπάθεια όχι ελαφρά σοβαρή
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Abstract
Tsantoulas D, Vezali E. Current views on liver transplantation. Iatrika Analekta 2009, 3:85-88

With the advances in technical skills, management of postoperative complications and improvements in antiviral and 

immunosuppressive drugs, liver transplantation has become the gold standard for the treatment of many end-stage liver 

diseases. However, its main problem is the disparity between the number of donors and the patients who need a liver graft. 

In recent years advances have been made regarding patient selection, organ allocation, living donor liver transplantation 

and increase in organ donation. 
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και η καλύτερη ιστοσυμβατότητα, αφού σχεδόν κατά κανόνα 

δότης και δέκτης είναι συγγενείς. Αυτό εξηγεί και την καλύ-

τερη επιβίωση 1 έτους σ᾽ αυτήν την ομάδα (90%), σε σχέση 

με την επιβίωση 1 έτους στην ομάδα όπου το μόσχευμα 

προερχόταν από νεκρό δότη (80%).

Ανοσοκαταστολή 
Η χορήγηση της κατάλληλης ανοσοκατασταλτικής αγωγής 

αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση 

μιας μεταμόσχευσης, ειδικότερα του ήπατος, η τύχη της ο-

ποίας άλλαξε πριν από 20 περίπου χρόνια με την είσοδο στη 

θεραπεία της κυκλοσπορίνης.

Αρχικά, η ανοσοκαταστολή βασιζόταν στον συνδυασμό 

κορτικοειδών και αζαθειοπρίνης, αλλά η χορήγηση κυκλο-

σπορίνης και αργότερα του τακρόλιμους συνοδεύτηκε από 

μεγάλη πρόοδο στην επιβίωση του ασθενούς και του μο-

σχεύματος. Πέραν αυτών, σημαντική είναι η συμβολή στην 

επιτυχή ανοσοκαταστολή και ενός αναστολέα της σύνθεσης 

πουρίνης, του mycophenolate, που φαίνεται να αντικαθιστά 

την αζαθειοπρίνη, ενώ τα κορτικοειδή μπορούν με ασφάλεια 

να διακοπούν έπειτα από 3 μήνες. Οι συνδυασμοί ανοσοκα-

τασταλτικών αλλάζουν και ποικίλλουν στα διάφορα μεταμο-

σχευτικά κέντρα και η ιδέα της μείωσης των δόσεων και της 

εξατομίκευσής τους γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή.

Στην Ελλάδα ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων ήπατος στα 

δύο μεταμοσχευτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονί-

κης παρουσιάζει αύξηση -με ποσοστά επιτυχίας ανάλογα με 

αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού, αλλά το πρόβλημα έλλει-

ψης μοσχευμάτων είναι πολύ σημαντικό, αφού διατίθενται 

δέκα φορές περίπου λιγότερα μοσχεύματα από αυτά που 

απαιτούνται. Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στη 

διαθεσιμότητα δοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οργάνων είναι, 

για μεν τα πτωματικά μοσχεύματα, η αύξηση των ατόμων 

που συναινούν στη δωρεά των οργάνων τους μετά θάνατο 

και η αξιοποίηση των θανάτων στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα 

στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ για δωρεά από ζώ-

ντες δότες η διεύρυνση του κύκλου τους και ίσως η παροχή 

ειδικών κινήτρων.

Κοινός παρανομαστής η σωστή και ευρεία ενημέρωση του 

κοινού, όπως και η ενίσχυση και η αναβάθμιση του θεσμού 

των συντονιστών μεταμόσχευσης. Αξίζει να καταβληθεί κάθε 

δυνατή προσπάθεια από την Πολιτεία, το ιατρικό και νοση-

λευτικό προσωπικό και τους πολίτες προκειμένου η διαδικα-

σία μεταμόσχευσης να μείνει δωρεά ζωής σε μία κοινωνία 

αγάπης και φιλανθρωπίας.
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