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Everolimus Eluting Coronary Stent System

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

•  Best in Class Deliverability:  
Ultralow crossing profile (0.039”) and improved pushability1

•  Expanded Treatment Options:  
From 3.5mm to 5.5mm post-dilatation2 

LEARN MORE AT XIENCESTENT.COM
References: 
1.   Bench test data shows that XIENCE Sierra performed better in crossability and was not statistically 

different in trackability and pushability compared to Resolute Onyx and SYNERGY stents. Bench test 
results may not necessarily be indicative of clinical performance. Test performed by and data on file at 
Abbott. Testing performed on XIENCE Sierra Everolimus Eluting Coronary Stent System (3.0 x 18 mm) 
n=5, SYNERGY Stent System (3.0 x 20 mm) n=5, Resolute Onyx Stent System (3.0 x 18 mm) n=5.  
Catheter performance crossability test measures average force to cross a challenging lesion model. 

2.   Increased maximum expansion compared to other XIENCE Everolimus Eluting Coronary Stent System.

Products intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the 
Instructions for Use provided inside the product carton (when available), at eifu.abbottvascular.com 
or at Manuals.sjm.com for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, 
Precautions and Adverse Events. Information contained herein is for distribution for Europe, 
Middle East and Africa ONLY. Please check the regulatory status of the device before distribution in 
areas where CE marking is not the regulation in force. Illustrations are artist’s representations only 
and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.

Illustrations are artist’s representations only and should not be considered as engineering  
drawings or photographs. Photos on file at Abbott. 

Abbott International BVBA  
Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11 

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

10963706 EuroPCR 2018 Eurointervention Advert v4.0 2018.04.20.indd   1 19/04/2018   10:29



Everolimus Eluting Coronary Stent System

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

•  Best in Class Deliverability:  
Ultralow crossing profile (0.039”) and improved pushability1

•  Expanded Treatment Options:  
From 3.5mm to 5.5mm post-dilatation2 

LEARN MORE AT XIENCESTENT.COM
References: 
1.   Bench test data shows that XIENCE Sierra performed better in crossability and was not statistically 

different in trackability and pushability compared to Resolute Onyx and SYNERGY stents. Bench test 
results may not necessarily be indicative of clinical performance. Test performed by and data on file at 
Abbott. Testing performed on XIENCE Sierra Everolimus Eluting Coronary Stent System (3.0 x 18 mm) 
n=5, SYNERGY Stent System (3.0 x 20 mm) n=5, Resolute Onyx Stent System (3.0 x 18 mm) n=5.  
Catheter performance crossability test measures average force to cross a challenging lesion model. 

2.   Increased maximum expansion compared to other XIENCE Everolimus Eluting Coronary Stent System.

Products intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the 
Instructions for Use provided inside the product carton (when available), at eifu.abbottvascular.com 
or at Manuals.sjm.com for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, 
Precautions and Adverse Events. Information contained herein is for distribution for Europe, 
Middle East and Africa ONLY. Please check the regulatory status of the device before distribution in 
areas where CE marking is not the regulation in force. Illustrations are artist’s representations only 
and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.

Illustrations are artist’s representations only and should not be considered as engineering  
drawings or photographs. Photos on file at Abbott. 

Abbott International BVBA  
Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11 

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

10963706 EuroPCR 2018 Eurointervention Advert v4.0 2018.04.20.indd   1 19/04/2018   10:29



Kloref

ADELCO Α.Ε.
Βιοµηχανία Φαρµάκων & Καλλυντικών
Πειραιώς 37, Μοσχάτο 18346, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 2104819311-4 Fax: 2104816790
E-mail: info@adelco.gr , Web site: www.adelco.gr

Χορηγείται µε ιατρική συνταγή. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλούµε συµβουλευθείτε την 
Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 

που διατίθεται από την εταιρεία ADELCO.

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

KLO-HP4-0621
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Olmesartan Medoxomil, 
Amlodipine Besilate, 
Hydrochlorothiazide

 

Olmesartan Medoxomil,
Hydrochlorothiazide

 

Olmesartan Medoxomil

Olmesartan Medoxomil, 
Amlodipine Besilate

®

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan. 
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20mg/12.5mg, 20/25mg. 
3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40mg/12.5mg, 40/25mg. 
4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal. 
5. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus. 
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Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, T.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

 

Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάρoντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος 
στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. 

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Kαλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Με την άδεια της DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH

ΛΙΑΝΙΚEΣ ΤΙΜΕΣ: OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28: 6,01 ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28: 9,36 ευρώ, 
OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx28: 9,87 ευρώ. OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB ΒΤx28: 9,20 ευρώ, 
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BTx28: 9,20 ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB BTx28: 9,78 ευρώ, 
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB BTx28: 9,78 ευρώ.

ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB BTx28: 16,23 ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB BTx28: 18,10 ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28: 16,78 ευρώ.

ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB BTx28: 19,60 ευρώ, ORIZAL PLUS  F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB  BTx28: 19,33 ευρώ, 
ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BTx28: 19,69 ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB BTx28: 19,60 ευρώ, 
ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BTx28: 19,90 ευρώ. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ" 

Παράκληση, τα καρδιολογικά θέματα που 
αναπτύσσονται να είναι κατά προτίμηση γενικού 
ενδιαφέροντος, αφού το περιοδικό απευθύνεται και σε 
χιλιάδες ιατρούς μη καρδιολόγους.
Δεν αποκλείονται τα αμιγώς επιστημονικά κείμενα, 
αρκεί να έχουν και κλινικό ενδιαφέρον.
Η έκταση του κειμένου να μην υπερβαίνει τις 15 
δακτυλογραφημένες σελίδες.
Η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 25 παραπομπές.
Το εποπτικό υλικό είναι απαραίτητο και επιθυμητό.

Από τη συντακτική επιτροπή.









Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού και δεν 
επιτρέπεται ολική ή μερική αναδημοσίευσή τους χωρίς
την έγγραφη άδεια του Προέδρου της Συντακτικής Επιτροπής.
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✒ Δημήτριος Ζ. Ρίχτερ

Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών, Υπεύθυνος Σύνταξης

Σ' αυτό το τεύχος

Πρώτο τεύχος μετά το καλοκαίρι και αναμένοντας 
έναν ιδιαίτερο χειμώνα μεταξύ πολέμου-ενερ-
γειακής κρίσης και φόβου αναζωπύρωσης 

του COVID, βρισκόμαστε πάλι εδώ με τα νεώτερα 
της καρδιολογίας. 

Πρόσφατα τελείωσε το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό 
Συνέδριο στη Βαρκελώνη, με 18.000 συνέδρους αντί 
35.000 που είχε τα παλαιότερα έτη. Οι διαδικτυακές 
εγγραφές ήταν μόνο 6.000 (ενώ οι διοργανωτές τις 
ανέμεναν στις 15.000). Η γοητεία του zoom αρχί-
ζει να φθίνει... Και επειδή ο πόλεμος υπάρχει, σας 
στέλνω και την εικόνα του σταντ της Ουκρανικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας. Η Ρωσική έχει αποκλειστεί 
από το συνέδριο, λόγω του πολέμου.

Τρία θέματα, κατά τη γνώμη μου, είχαν μεγαλύτερη 
σημασία και θα επηρεάσουν σημαντικά την κλινική 
πράξη. Το πρώτο είναι τα αποτελέσματα της DELIVER, της 
μελέτης που έλεγξε τη χρησιμότητα της δαπαγλιφλοζίνης 
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο 
κλάσμα εξώθησης. Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα 
και εδώ και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 
EMPEROR ξέρουμε πως επιτέλους υπάρχει μία αποδε-
δειγμένη θεραπεία για τη νοσολογική αυτή οντότητα. 

Δεύτερον, τα ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα των 
μελετών φάσης 2 για τον παράγοντα XI στη θρόμβω-
ση, με εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας, και μπαίνουμε 
τώρα στις μελέτες φάσης III και για τα δύο μόρια. 

Τρίτον, η μελέτη SECURE, που συνέκρινε το τριπλό 
πολυχάπι (στατίνη-ασπιρίνη-αΜΕΑ) σε διάφορες 
δόσεις με τη συμβατική θεραπεία και έδειξε σημαντικό 
όφελος στη μείωση των συμβάντων στην ομάδα του 
πολυχαπιού, ενώ οι μέσοι όροι πιέσεως και λιπιδίων 
ήταν ίδιοι. Που είναι η διαφορά; Στη συμμόρφωση 
φυσικά. 70 έναντι 63% και όπως ξέρουμε κανένα 
χάπι δεν δουλεύει αν δεν το παίρνεις.

Στο σημερινό τεύχος έχουμε και τέσσερα ση-
μαντικά άρθρα.
• Έχουμε πολλαπλές βιβλιογραφικές αναφορές, 

πως η κολπική μαρμαρυγή, ακόμα και υπό αντι-
πηκτικά και χωρίς εμφανές εγκεφαλικό επεισόδιο, 
σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά άνοιας. Τι γίνεται 
όμως με τα επεισόδια κολπικής καρδιοπάθειας; 
Προκαλεί και αυτή επιδείνωση της νοητικής λει-
τουργίας; Μία ανάλυση των τελευταίων δεδομένων 
στο θέμα αυτό, από τους κ.κ. Ο. Κατσαρό και Κ. 
Τούτουζα σε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση 
της υπάρχουσας γνώσης.

• Ο καρδιοχειρουργός κ. Αντ. Κουρτέσης μας θυ-
μίζει την αναδιαμόρφωση της δεξιάς κοιλίας σε 
ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες και είναι 
πολύ ενδιαφέρον να θυμηθούμε όλη την παθο-
φυσιολογία και την ανατομία της δεξιάς κοιλίας, 
όπου, μολονότι δεν βλέπουμε συχνά στα ιατρεία 
συγγενείς καρδιοπάθειες, δεξιές καρδιακές ανε-
πάρκειες βλέπουμε τακτικότατα και η ματιά του 
καρδιοχειρουργού έχει πάντα ενδιαφέρον.

• Για πρώτη φορά, έγινα σοφότερος όσον αφορά 
στο ερώτημα ορισμένων ασθενών "Να πάω για 
λουτρά γιατρέ μου; Βοηθάει; Να προσέχω κάτι; 
" Πραγματικά εξαιρετική ανασκόπηση των κ.κ. 
Β. Τσαλκάνη, Ν. Γαλανόπουλο και Εμ. Κακου-
δάκη σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους 
της λουτροθεραπείας.

• Ο κ. Ι. Γουδέβενος μας έχει ετοιμάσει μία πολύ 
ενδιαφέρουσα ανασκόπηση των νεότερων με-
λετών του  ΑCC, όπου, με λίγα λόγια, αγγίζει 
την ουσία των νεότερων μελετών με το δικό του 
μοναδικό τρόπο.  ■
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, βάσει της υπ. Αριθ. Πρωτ. ΔΥ2α/Γ.Π.
108565 της 14/11/2005 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, «στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση, στα οποία οι δημοσιευμένες εργασίες
των γιατρών αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης

του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθεται και το περιοδικό «Καρδιά και Αγγεία» 
του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας».
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✒ Οδυσσέας Φ. Κατσαρός

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

✒ Κωνσταντίνος Π. Τούτουζας

Καθηγητής Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, "Ιπποκράτειο" Γ.Ν.Α.

Άνοια και καρδιά:
Μπορεί η κολπική καρδιοπάθεια 
αυτοτελώς να συνδέεται με την άνοια;

Ηλικιωμένοι με κολπική καρδιοπάθεια, ακόμη 
και πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα, μπο-
ρεί να έχουν έως και 35% υψηλότερο κίνδυνο 

εμφάνισης άνοιας, υποστηρίζει νέα έρευνα. Αν κα-
τανοήσουμε τη συσχέτιση άνοιας και κολπικών αρ-
ρυθμιών, μπορεί να αναπτυχθούν νέες παρεμβατικές 
στρατηγικές, που θα βοηθήσουν στην αποτροπή 
της ανάπτυξης άνοιας. 

Η έρευνα, με επικεφαλής τη Michelle C. Johansen, 
MD, του Τμήματος Νευρολογίας της Ιατρική σχολής 
του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, στη Βαλτιμόρη 
του Μέριλαντ των Η.Π.Α, έδειξε ότι η κολπική καρδιο-
πάθεια, που χαρακτηρίζεται από αυξημένο μέγεθος 
και επηρεασμένη λειτουργία του αριστερού κόλπου, 
έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και κολπικής μαρ-
μαρυγής. Οι δύο αυτές παθήσεις συσχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο άνοιας και έτσι ήταν σημαντικό να 
διερευνηθεί εάν η κολπική καρδιοπάθεια συνδέεται 
με την άνοια.

Για την ανάλυση αυτή, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια 
προοπτική μελέτη κοόρτης των συμμετεχόντων στη 
μελέτη «ARIC» (Atherosclerosis Risk in Communities 
– Κίνδυνος Αθηροσκλήρωσης στις Κοινότητες). Υπέ-
βαλαν τους ασθενείς σε επαναλαμβανόμενα test 
και έτσι αξιολογήθηκε η γνωστική λειτουργία των 
συμμετεχόντων. 

Μελέτησαν έναν ποικιλόμορφο πληθυσμό 5.078 
ηλικιωμένων, που ζούσαν σε τέσσερις κοινότητες 
των ΗΠΑ: Κομητεία Ουάσιγκτον (Μέριλαντ), Κομητεία 
Φόρσιθ (Βόρεια Καρολίνα), Βορειοδυτικά προάστια 
της Μινεάπολης και Τζάκσον (Μισισιπή).

Μόλις πάνω από το ένα τρίτο (34%) είχε κολπική 
καρδιοπάθεια (μέση ηλικία: 75 έτη, 59% γυναίκες, 21% 
Αφροαμερικανοί) και 763 συμμετέχοντες εμφάνισαν 
άνοια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, πως η κολπική 
καρδιοπάθεια συσχετίστηκε με 35% αυξημένο κίν-
δυνο για να εμφανισθεί άνοια.

Οι ερευνητές θεώρησαν ότι υπήρχε κολπική καρ-
διοπάθεια, όταν οι συμμετέχοντες της ARIC είχαν 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: P-wave terminal 
force >5000 mV·ms στην απαγωγή V1 του Ηλεκτρο-
καρδιογραφήματος (ΗΚΓ), NTproBNP >250  pg/mL, 
ή Left atrial volume index (δείκτης όγκου αριστερού 
κόλπου) ≥34  mL/m2 υπολογισμένο στο διαθωρακικό 
υπερηχοκαρδιογράφημα. Ο κίνδυνος άνοιας ήταν 
ακόμη μεγαλύτερος, όταν οι ερευνητές όρισαν την 
καρδιοπάθεια με τουλάχιστον δύο βιοδείκτες αντί 
για έναν (aHR: 1,54 [95% CI:1,25 - 1,89]).

Οι συγγραφείς επισημαίνουν, ωστόσο, ότι πρό-
κειται για μια μελέτη παρατήρησης και δεν μπορεί 
να γίνει ασφαλής αιτιολογική σύνδεση. Σαφέστατα 
κρίνεται επιτακτική η διενέργεια ακόμη περαιτέρω 
έρευνας, για να πεισθούμε ότι η κολπική καρδιο-
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πάθεια προκαλεί άνοια. Τα ανωτέρω ευρήματα θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ακόμη και «προκλητι-
κά», στην προσπάθεια να κατανοήσουμε γενικότερα 
πώς η καρδιακή δυσλειτουργία οδηγεί σε άνοια. 
Ως γνωστόν, η καρδιακή ανεπάρκεια οδηγεί στην 
εμφάνιση άνοιας, αλλά τώρα βλέπουμε, πως μπορεί 
να υφίσταται μια συσχέτιση με τη δυσλειτουργία 
απλώς των άνω κοιλοτήτων της καρδιάς.

Αναπάντητα ερωτήματα
Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές, τι μεσολαβεί 

στη σύνδεση, ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και πώς 
μπορεί να προληφθεί ο αυξημένος κίνδυνος. Επί-
σης, μία εύλογη απορία είναι, εάν τα αποτελέσματα 
απέκλεισαν όλους τους ασθενείς με κολπική μαρ-
μαρυγή, ένα σημείο που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι 
συγγραφείς.

Στους περιορισμούς της μελέτης εντάσσεται ότι η 
ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή ή το σιωπηλό 
εγκεφαλικό έμφρακτο μπορεί να έχουν παραλειφθεί 
κατά τη διάρκεια της μελέτης ARIC. Υπάρχει ευρεία 
κατανόηση, ότι η πρόληψη της καρδιακής νόσου είναι 
σημαντική για πολλούς λόγους και ένας από τους 
λόγους είναι η έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας. 
Επιπλέον, η μελέτη αυτή βοηθά στην αφομοίωση, 
ότι ακόμη και η δυσλειτουργία των άνω κοιλοτήτων 
της καρδιάς συμβάλλει στην εξέλιξη της άνοιας.

Η μελέτη ενισχύει την ανάγκη εστίασης στην 
πρόληψη των παθήσεων της καρδιάς, γενικότερα, 
και πιο συγκεκριμένα στην κολπική δυσλειτουργία, 
καθότι σημαντικό ποσοστό της κολπικής δυσλει-
τουργίας προκαλείται από την υποκείμενη υπέρταση 
και στεφανιαία νόσο.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν την έκπτωση της γνω-
στικής λειτουργίας σε όλους τους συμμετέχοντες, με 
μια ολοκληρωμένη σειρά νευροψυχολογικών τεστ, 
ενώ έλαβαν και συνεντεύξεις από ορισμένους ασθε-
νείς. Η διάγνωση της άνοιας ανέκυψε βάσει των 
αποτελεσμάτων ενός υπολογιστικού διαγνωστικού 
αλγορίθμου και στη συνέχεια ετέθη από έναν ειδικό, 
με βάση το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο 
Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) και τα κριτήρια που 
περιγράφονται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH).

Συνεπώς, πρόκειται για νοσολογικές οντότητες 
που σχετίζονται, απασχολούν τόσο εμάς όσο και 
τους ασθενείς μας, επηρεάζουν την ποιότητα ζωής 
και το προσδόκιμο επιβίωσής τους, άρα οφείλουμε 
να διεξάγουμε λεπτομερέστερες μελέτες, που θα 
καταδείξουν την ακριβή συσχέτιση και ιδίως τους 
τρόπους πρόληψής τους. ■

1. Johansen MC, Wang W, Zhang M, Knopman DS, Ndumele C, 
Mosley TH, Selvin E, Shah AM, Solomon SD, Gottesman RF, Chen 
LY. Risk of Dementia Associated With Atrial Cardiopathy: The 
ARIC Study. J Am Heart Assoc. 2022 Aug 16;11(16):e025646. doi: 
10.1161/JAHA.121.025646. Epub 2022 Aug 10. PMID: 35946474.

2. Atrial Cardiopathy Linked to 35% Higher Dementia Risk - Medscape 
- Aug 19, 2022.

› ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Καρδιο - Θωρακοχειρουργός, Συντονιστής - Διευθυντής ΕΣΥ, 
Γ.Ν.Παίδων "Η Αγία Σοφία"

Συγγενείς καρδιοπάθειες –  
αναδιαμόρφωση (remodeling) 
δεξιάς κοιλίας

I. ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η δομή της δεξιάς κοιλίας (RV) περιλαμβάνει: 

1) το χώρο εισόδου με την τριγλώχινα βαλβίδα, τις 
τενόντιες χορδές και τους θηλοειδείς μύες 2) τη δοκι-
δώδη κορυφή 3) το χώρο εξόδου με το infundibulum 

(μυϊκή δομή πού υποστηρίζει τις γλωχίνες της πνευ-
μονικής βαλβίδας) και την πνευμονική βαλβίδα. Για 
απεικονιστικούς λόγους, η RV χωρίζεται σε τέσσερα 
τμήματα: το infundibulum, το πρόσθιο, το πλάγιο 
και το κατώτερο τμήμα. 

Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία, 
στην πλειοψηφία, αιματώνει το 
ελεύθερο τοίχωμα της RV και το 
οπίσθιο τριτημόριο του μεσο-
κοιλιακού διαφράγματος. Ο 
αριστερός πρόσθιος κατιών 
κλάδος αιματώνει την κορυφή 
και το πρόσθιο τμήμα (2/3) του 
διαφράγματος. Σε αντίθεση με 
την αριστερή κοιλία (LV), η αι-
μάτωση της RV επιτυγχάνεται 
τόσο στη συστολή όσο και στη 
διαστολή, τα παράπλευρα δε 

αγγεία της είναι περισσότερα από τα 
αντίστοιχα της LV.

 Αποτέλεσμα, η στεφανιαία ροή 
της αριστερής κοιλίας είναι λιγότερο 
επιρρεπής σε αλλαγές του μεταφόρτιου 
(π.χ. σε στένωση αορτής), ενώ η RV είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητη σε αλλαγές του, 
όπως συμβαίνει σε αποφρακτικές παθή-
σεις στο χώρο εξόδου της, π.χ. στένωση 
πνευμονικής (PS) και στην πνευμονική 
υπέρταση, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπο-
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Καρδιο- Θωρακοχειρουργός 
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ενδοκαρδιακής ισχαιμίας και επακόλουθης ίνωσης. 
Το λεπτό τοίχωμα, της δεξιάς κοιλίας, περίπου 1/3 της 
αντίστοιχης LV, και η μεγαλύτερη εξάρτηση από την 
πίεση αιμάτωσης των στεφανιαίων, την καθιστούν 
ευάλωτη στην αύξηση μεγέθους (ενδοτοιχωματική 
πίεση) και τη συστηματική υπόταση. Η μάζα της είναι 
περίπου το 1/6 της μάζας LV και έχει ελαφρώς μεγα-
λύτερο τελοδιαστολικό όγκο και ελαφρώς μικρότερο 
κλάσμα εξώθησης. Η δεξιά κοιλία συνδέεται με τη 
συστηματική φλεβική επιστροφή και την πνευμονική 
κυκλοφορία, όπου η πίεση είναι πολύ χαμηλότερη της 
συστηματικής κυκλοφορίας και απαιτείται λιγότερη 
μυϊκή ισχύς (1/4 της συστολικής δύναμης της LV). 
Δεδομένου ότι η φλεβική επιστροφή παρουσιάζει 
διακυμάνσεις, η RV είναι πλέον ευένδοτη (compliant) 
και ελαφρώς μεγαλύτερη (περίπου 10-15%) από την 
LV, κατάσταση που της επιτρέπει να δέχεται μεγά-
λες διακυμάνσεις της φλεβικής επιστροφής, χωρίς 
μεταβολή της τελοδιαστολικής πίεσης. Σημειωτέον, 
οι δύο κοιλίες μοιράζονται το διάφραγμα, πού στη 
συστολή της RV συμμετέχει έως και 40%. Η RV είναι 
σημαντική για τη διατήρηση της καρδιακής παροχής, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια άσκησης, όπως φαίνεται 
έμμεσα από τη μείωση κατά 30% - 50% στην προ-
βλεπόμενη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2 max 
σε ασθενείς με κυκλοφορία Fontan. Η δυνατότητα 
προσαρμογής της καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 
από το βαθμό αιμοδυναμικής υπερφόρτισης (τόσο 
στο προφόρτιο όσο και στο μεταφόρτιο) καθώς και 

από την εγγενή συσταλτική λειτουργία. Τα χαρακτη-
ριστικά αυτά (υπερφόρτιση πίεσης, υπερφόρτιση 
όγκου και καρδιομυοπάθεια RV) έχουν διαφορετική 
κλινική πορεία και θεραπευτική προσέγγιση, αν και 
στην πραγματικότητα συχνά συνυπάρχουν σε διά-
φορους βαθμούς.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της RV είναι η μεγα-
λύτερη ευαισθησία σε αλλαγές στο μεταφόρτιο. 
Οι ταχείες αυξήσεις του μεταφόρτιου είναι δύσκο-
λα ανεκτές και οδηγούν σε διάταση, προκειμένου 
να διατηρηθεί ο όγκος παλμού (SV). Τούτο, στην 
καθημερινή κλινική πρακτική, εκδηλώνεται στη μεν 
αριστερή κοιλία με ήπια μείωση του όγκου παλμού, 
ενώ στη δεξιά κυκλοφορία RV με σημαντική πτώση 
του όγκου παλμού (SV). 

Εμβρυολογικές και δομικές διαφορές δεξιάς 
και αριστερής κοιλίας

Κατά το παρελθόν, εθεωρείτο πως οι κύριες 
διαφορές στις κοιλίες αφορούσαν στη δομή και 
τις συνθήκες φόρτισής τους. Οι διαφορές οριο-
θετούνται νωρίς στην ανάπτυξη, πριν την επίδρα-
ση διαφορετικών μεταφορτίων στις κοιλίες. Στην 
εμβρυϊκή ηλικία τόσο η δεξιά όσο και η αριστερή 
κοιλία συνδέονται με τη συστηματική κυκλοφορία 
και εκτίθενται σε παρόμοια μεταφόρτια. Η διαφορε-
τική προέλευση των καρδιακών κυττάρων στις δυο 
κοιλίες, η διαφορετική χρήση και αντίδραση στην 
παρουσία ιόντων Ca2+ και η διαφορετική περιεκτι-
κότητα σε κολλαγόνο κατά 30% περισσότερο από 
την LV, θεμελιώνουν τη σαφή διαφοροποίησή τους 
σε κυτταρικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της εμβρυ-
ϊκής ζωής, η δεξιά κοιλία εκτίθεται σε περιβάλλον 
υποξίας, με κύρια πηγή ενέργειας υδατάνθρακες, 
όπως η γλυκόζη, το γαλακτικό και το πυροσταφυλι-
κό. Η δράση του παράγοντα 1 α (HIF1 α) σε υποξία 
και του αυξητικού παράγοντα του ενδοθηλίου των 
αγγείων (VEGF) προάγουν την αγγειογένεση και 
καθιστούν την εμβρυϊκή δεξιά κοιλία περισσότερο 
ανθεκτική στην υποξία, σε σχέση με τη δεξιά κοιλία 
των ενηλίκων, πού λειτουργεί σε περιβάλλον υψηλού 
οξυγόνου, με κύρια πηγή ενέργειας τα λιπαρά οξέα 
60-90% (οξείδωση) και παραγωγή περισσότερο ATP 
μέσω της γλυκόλυσης. Σε κάθε τραύμα ή συνθήκη 
stress έχουμε μεταβολή της χρήσης μεταβολικών 
υποστρωμάτων από λιπαρά οξέα στην οξείδωση 

Σχήμα 1. Ο (SV) μειώνεται ταχέως σε περίπτωση αύξησης του 
μεταφόρτιου της δεξιάς κοιλίας, σε αντίθεση με LV (SV) πού 
παραμένει σχεδόν αμετάβλητος σε αύξηση του αντίστοιχου 
μεταφόρτιου. 
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συνυπάρχουν σε διάφορους 
βαθμούς 

Σχ.1 Ο (SV) μειώνεται ταχέως σε περίπτωση αύξησης του μεταφόρτιου   

της δεξιάς κοιλίας, σε αντίθεση με LV (SV) πού παραμένει σχεδόν 
 αμετάβλητος σε αύξηση του αντίστοιχου μεταφόρτιου.  
Σημαντικό χαρακτηριστικό της RV είναι η μεγαλύτερη ευαισθησία σε αλλαγές στο μεταφόρτιο. Οι 
ταχείες αυξήσεις του μεταφορτίου είναι δύσκολα ανεκτές και οδηγούν σε διάταση προκειμένου να 
διατηρηθεί  ο όγκος παλμού (SV). Τούτο στην καθημερινή κλινική πρακτική εκδηλώνεται στην μεν  
αριστερά κοιλία  με ήπια μείωση του όγκου παλμού, ενώ στη δεξιά κυκλοφορία RV με σημαντική 
πτώση του όγκου παλμού (SV).  

Εμβρυολογικές και δομικές διαφορές δεξιάς και αριστερής κοιλίας 

Κατά το παρελθόν εθεωρείτο πως οι κύριες διαφορές κοιλίες αφορούσαν την δομή και τις συνθήκες 
φόρτισης τους. Οι διαφορές οριοθετούνται νωρίς στην ανάπτυξη, πριν την επίδραση διαφορετικών 
μεταφορτίων στις κοιλίες. Στην εμβρυική ηλικία τόσο η δεξιά όσο & η  αριστερή κοιλία 
συνδέονται με τη συστηματική κυκλοφορία και εκτίθενται σε παρόμοια  μεταφόρτια. Η 
διαφορετική προέλευση των καρδιακών κυττάρων στις δυο κοιλίες, η διαφορετική  χρήση και 
αντίδραση στην παρουσία ιόντων Ca 2+και η διαφορετική περιεκτικότητα σε κολλαγόνο  κατά 30% 
περισσότερο από την LV,  θεμελιώνουν την σαφή διαφοροποίηση τους σε κυτταρικό επίπεδο. Κατά 
τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής, η δεξιά κοιλία εκτίθεται σε περιβάλλον υποξίας με κύρια πηγή 
ενέργειας  υδατάνθρακες όπως η γλυκόζη, το γαλακτικό και το πυροσταφυλικό, Η δράση του 
παράγοντα 1 α (HIF1 α ) σε υποξία και του αυξητικού  παράγοντα του ενδοθηλίου των αγγείων  
(VEGF), προάγουν την αγγειογένεση και  καθιστούν τη εμβρυική δεξιά κοιλία  περισσότερο 
ανθεκτική στην υποξία σε σχέση με τη δεξιά κοιλία των ενηλίκων, πού  λειτουργεί σε περιβάλλον 
υψηλού οξυγόνου με κύρια πηγή ενέργειας τα λιπαρά οξέα 60-90% ( οξείδωση) και παραγωγή 
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της γλυκόζης, (κύκλος του Randle). Η παρουσία 
ανοιχτού αρτηριακού πόρου, καθιστά την εμβρυϊκή 
δεξιά κοιλία, πού προωθεί αίμα στην πνευμονική 
κυκλοφορία, στον πλακούντα και στο κάτω μέρος 
του σώματος, περισσότερο ευαίσθητη στις συστη-
ματικές αγγειακές αντιστάσεις παρά στις αγγειακές 
πνευμονικές αντιστάσεις (PVR). Με τη μετάβαση 
από την εμβρυϊκή στη νεογνική κυκλοφορία και την 
πτώση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων, 
η RV μετατρέπεται σε κοιλότητα με λεπτά τοιχώματα, 
σχήματος "σωλήνα", με καρδιακή παροχή ίση με 
αυτή της αριστερής κοιλίας, αλλά με χαμηλότερο 
ενεργειακό κόστος. Τα καρδιακά μυοκύτταρα της 
RV είναι προσανατολισμένα κατά μήκος, με μεγα-
λύτερες ταχύτητες συστολής από τα ακτινοειδώς 
προσανατολισμένα κύτταρα της αριστερής κοιλί-
ας. Έτσι, η RV είναι μια αντλία χαμηλής αντίστασης 
και χαμηλής χωρητικότητας, ενώ η αριστερή κοιλία 
αντλία υψηλής αντίστασης και υψηλής πίεσης. Οι 
διαφορές δομής μεταξύ RV και LV καθορίζονται από 
δύο διακριτά συστήματα κυκλοφορίας: το πνευμο-
νικό και το συστηματικό, οριοθετούμενα από τον 
όγκο και πίεση, αντίστοιχα. Η αγγειακή αντίσταση 
μεταξύ των δύο συστημάτων είναι περίπου 10πλά-
σια και ευθύνεται για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της RV, όπως: 1) το σχήμα της κοιλίας 2) το πάχος 
του τοιχώματος 3) η διαμόρφωση της τριγλώχινας 
βαλβίδας (τριγλώχινα, διγλώχινα μιτροειδής) 4) η 
παρουσία των θηλοειδών μυών στις γλωχίνες της 
τριγλώχινας με τις αντίστοιχες τενόντιες χορδές 5) 
η παρουσία περισσότερων από 3 θηλοειδών μυών 
και 6) η διαμόρφωση του χώρου εξόδου. Η RV περι-
γράφεται ως «τριγωνική», «πυραμοειδής», «ημισελη-
νοειδής», «σχήμα φτυαριού», ενώ η LV περιγράφεται 
ως ελλειψοειδής ή έχουσα κωνικό σχήμα. Οι όγκοι 
παλμού (SV) των δύο κοιλιών είναι γενικά οι ίδιοι. 
Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν στιγμιαίες διαφορές, 
ανάλογα με τη χωρητικότητα των πνευμονικών αγ-
γείων, τη φάση του αναπνευστικού κύκλου και τη 
θέση του ασθενούς. Χαρακτηριστικό μορφολογικό 
χαρακτηριστικό της RV είναι οι μυϊκοί σωληνώδεις 
σχηματισμοί από τη δοκιδώδη κορυφή, πού δη-
μιουργούν σαφή διαχωρισμό μεταξύ τριγλώχινας 
και πνευμονικής βαλβίδας. Εν αντιθέσει, μεταξύ της 
μιτροειδούς και αορτής υπάρχει απλά μια ινώδης 
σύνδεση (ινώδης δακτύλιος).

Αιτίες και παθοφυσιολογία δεξιάς καρδιακής 
ανεπάρκειας

Η κανονική λειτουργία της RV είναι μια συνεχής 
αλληλεπίδραση μεταξύ 
• προφόρτιου, συσταλτικότητας, μεταφόρτιου, 

κοιλιακής αλληλεξάρτησης και καρδιακού ρυθ-
μού.

Οι περιπτώσεις ανεπάρκειας RV είναι αποτέλεσμα 
υπαρχουσών ή νεοεμφανιζόμενων καρδιακών ή 
πνευμονικών παθήσεων ή συνδυασμός και των 
δύο, που αυξάνουν το μεταφόρτιο, μειώνουν τη 
συσταλτικότητα, τροποποιούν το προφόρτιο, την 
κοιλιακή αλληλεξάρτηση ή προκαλούν αρρυθμίες. 

Δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας και συγγενείς 
καρδιοπάθειες: Ορίζεται κάθε διαταραχή δομής ή 
λειτουργία της. Τα αίτια ποικίλα, με οξεία ή χρόνια 
δράση και έκφραση. Στην πλειοψηφία των συγγενών 
καρδιοπαθειών (CHD) η παθολογία είναι η φόρτιση 
όγκου ή πίεσης στις κοιλίες. 

Η χειρουργική αποκατάσταση των συγγενών 
καρδιοπαθειών είναι συχνά ατελής, με αποτέλεσμα τη 
μακροχρόνια φόρτιση πίεσης ή/και φόρτιση όγκου.
I. Παθήσεις με φόρτιση πίεσης RV όπως προ-

τριχοειδική πνευμονική υπέρταση (PH), μέτρια 
έως σοβαρού βαθμού απόφραξη του χώρου 
εξόδου της δεξιάς κοιλίας, π.χ. στένωση ή ατρη-
σία πνευμονικής, T.O.F, συστηματική δεξιά 
κοιλία (RV) σε ασθενείς μετά από χειρουργική 
διόρθωση μετάθεσης των μεγάλων αγγείων D 
- TGA ή C - TGA, κυκλοφορία Fontan, διαστολική 
δυσλειτουργία ή βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς ή 
αορτής. Είναι ενδιαφέρον, ότι η υπερφόρτιση 
πίεσης είναι καλύτερα ανεκτή σε συγγενείς καρ-
διοπάθειες (στένωση πνευμονικής βαλβίδας, σ. 
Eisenmenger), πιθανώς λόγω μη υποστροφής 
της υπερτροφίας RV μετά τη γέννηση και πα-
ραμονής της σε "εμβρυϊκό" φαινότυπο. 

II. Παθήσεις με φόρτιση όγκου της RV. Συγγενείς 
καρδιοπάθειες, με μεγάλες επικοινωνίες από 
αριστερά προς τα δεξιά (μεσοκολπικό ή με-
σοκοιλιακό έλλειμα, κολποκοιλιακό "κανάλι"), 
συγγενείς βαλβιδικές παθήσεις (στένωση ή 
ατρησία πνευμονικής, ατρησία ή ανεπάρκεια 
τριγλώχινας (TR), ν. Epstein) και μετεγχειρητική 
ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας σε χειρουρ-
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γηθείσα T.O.F. Μελέτες αποδεικνύουν, ότι στη 
χρόνια υπερφόρτιση όγκου η συσταλτικότητα 
μένει σχεδόν αναλλοίωτη, αλλά μακροχρόνια 
οδηγεί σε συστολική δυσλειτουργία, με αυξημένη 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Τα μετεγχειρητικά 
όρια σε T.O.F με ανεπάρκεια πνευμονικής, πέραν 
των οποίων είναι λιγότερο πιθανή η λειτουργική 
αποκατάστασή της, προσδιορίζονται σε (EDV 
=160 ml/m2 & ESV= 80- ml/m2). 

III. Μειωμένη συσταλτικότητα RV μετεγχειρητικά 
σε συγγενείς καρδιοπάθειες, με κοιλιοτομές της 
δεξιάς κοιλίας, μυοκαρδιοπάθειες, ισχαιμία, φυ-
σιολογία μονήρους κοιλίας, χρήση συσκευών 
υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας (LVAD). 

IV. Υποκλινική διαστολική δυσλειτουργία της 
δεξιάς κοιλίας (RV) υπάρχει σχεδόν στο 50% 
μετεγχειρητικά στα παιδιά με T.O.F. Σημαντικός 
αρνητικός παράγων, για εμφάνιση διαστολι-
κής δυσλειτουργίας, είναι ο χρόνος οριστικής 
διόρθωσης. Η κυρίαρχη μορφή διαστολικής 
δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας, στην άμεση 
μετεγχειρητική περίοδο και μεσο-μακροπρό-
θεσμα, είναι η περιοριστική φυσιολογία, πού 
σε κάποιο βαθμό αντιρροπεί την ενδεχόμενη 
ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας. Η αύ-
ξηση του πληθυσμού ενηλίκων με συγγενείς 
καρδιοπάθειες και ανεπάρκεια RV, λόγω υπο-
λειπόμενων αιμοδυναμικών παραγόντων stress, 
λόγω υπερφόρτισης πίεσης και όγκου, εξελίσ-
σεται σε μείζον πρόβλημα. Χαρακτηριστικά, το 
25% των ασθενών με συστηματική RV σε L-TGA 
(συγγενώς διορθωμένη μετάθεση) αναπτύσσει 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μέχρι την 
ηλικία των 40 ετών, όταν όμως συνυπάρχει βλά-
βη στην τριγλώχινα, το ποσοστό αυξάνει έως 
50%. Ασθενείς με μονήρη συστηματική κοιλία 
RV έχουν χειρότερη επιβίωση, σε σύγκριση με 
έχοντες συστηματική μονήρη LV. Η ίνωση του 
μυοκαρδίου, ως αποτέλεσμα ισχαιμίας του μυ-
οκαρδίου, είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, 
που συμμετέχει καθοριστικά σε δυσλειτουργία 
RV. Η μαγνητική τομογραφία (MRI) καταδεικνύ-
ει, ότι υπάρχει σε ποσοστό 99% των ασθενών 
με T.O.F, σε 28% εκείνων με συστηματική RV με 
κυκλοφορία Fontan, και σε 61% αυτών με συ-
στηματική RV σε TGA.

Παθοφυσιολογική βάση αναδιαμόρφωσης 
δεξιάς κοιλίας

Πληθώρα μελετών, αναφορικά με την πνευμο-
νική υπέρταση και τις συγγενείς καρδιοπάθειες, 
προσδιορίζουν την έννοια της αναδιαμόρφωσης 
(Remodeling) της δεξιάς κοιλίας, που καταλήγει 
μακροχρόνια σε ανεπάρκεια αυτής. Τα παθοφυσιο-
λογικά χαρακτηριστικά αναδιαμόρφωσης της δεξιάς 
κοιλίας είναι μοναδικά, διαφορετικά της αριστερής 
κοιλίας και αποτελούν μια φυσιολογική διαδικασία 
προσαρμογής της εμβρυϊκής δεξιάς κοιλίας κατά τη 
γέννηση και η μετατροπή της στον ενήλικο φαινότυπο. 
Επί υγιών συνθηκών, η δεξιά κοιλία προσαρμόζεται 
στις χαμηλές πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις, 
όμως σε συνθήκες χρόνιας υπερφόρτισης πίεσης, 
όπως στην πνευμονική υπέρταση ή υπερφόρτισης 
όγκου ή πίεσης, όπως σε συγγενείς καρδιοπάθειες, 
η δεξιά κοιλία παλινδρομεί στον εμβρυϊκό φαινότυπο. 
Η αναδιαμόρφωση (RemodelingRV) περιλαμβάνει 
βασικές αλλαγές στη γεωμετρία, το πάχος του τοι-
χώματος και στις σχέσεις πίεσης-όγκου. Η χρόνια 
υπερφόρτιση πίεσης RV οδηγεί σε αναδιαμόρφωση 
του μυοκαρδίου, που χαρακτηρίζεται κυρίως από 
αντιρροπούμενη υπερτροφία, με μειωμένη βιοε-
νεργειακή κατάσταση, αλλοιωμένη ανοσολογική 
απόκριση και αυξημένη αδρενεργική απόκριση. 
Αυτός ο φαινότυπος μοιάζει με τον εμβρυϊκό φαινό-
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Παθοφυσιολογική βάση αναδιαμόρφωσης δεξιάς κοιλίας 

Πληθώρα μελετών αναφορικά με την πνευμονική υπέρταση και τις συγγενείς καρδιοπάθειες 
προσδιορίζουν την έννοια της 
αναδιαμόρφωσης 
(Remodeling) της δεξιάς 
κοιλίας που καταλήγει 
μακροχρόνια σε ανεπάρκεια 
αυτής. Τα παθοφυσιολογικά 
χαρακτηριστικά 
αναδιαμόρφωσης της δεξιάς 
κοιλίας είναι  μοναδικά, 
διαφορετικά της αριστερής 
κοιλίας και αποτελούν μια 
φυσιολογική διαδικασία 
προσαρμογής της εμβρυϊκής 
δεξιάς κοιλίας κατά τη 
γέννηση και η μετατροπή της 
στον ενήλικο φαινότυπο. Επι 
υγιών συνθηκών η δεξιά  
κοιλία προσαρμόζεται στις   
 

Εικ.1 Καρδιακή ανεπάρκεια.. Υπερτροφία(LVH) χαρακτηρίζεται από αύξηση των αντιοξειδωτικών ενζύμων 
και αγγειογένεσης. Υπερτροφία (RVH), πρώιμη μείωση των αντιοξειδωτικών ενζύμων & μειωμένη 
αγγειογένεσης. Κυτταρικός θάνατος, αποτέλεσμα  η RV πιο ευαίσθητη σε πρώιμη καρδιακή ανεπάρκεια.  

χαμηλές πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις, όμως σε συνθήκες χρόνιας υπερφόρτισης πίεσης, 
όπως στην πνευμονική υπέρταση, ή υπερφόρτισης όγκου ή πίεσης, όπως σε συγγενείς 
καρδιοπάθειες, η δεξιά κοιλία παλινδρομεί στον εμβρυϊκό φαινότυπο. Η αναδιαμόρφωση 
(RemodelingRV) περιλαμβάνει βασικές αλλαγές στη γεωμετρία, το πάχος του τοιχώματος και στις 
σχέσεις  πίεσης-όγκου. Η χρόνια υπερφόρτιση πίεσης RV οδηγεί σε αναδιαμόρφωση του 
μυοκαρδίου, που χαρακτηρίζεται κυρίως από αντιρροπούμενη υπερτροφία, με μειωμένη 
βιοενεργειακή κατάσταση, αλλοιωμένη ανοσολογική απόκριση και αυξημένη αδρενεργική 
απόκριση. Αυτός ο φαινότυπος μοιάζει με τον εμβρυϊκό φαινότυπο RV. Η αριστερή κοιλία όταν 
εκτίθεται σε στρες φόρτισης αρχικά αντιδρά  με αγγειογένεση, για να καλύψει τις αυξημένες 
ανάγκες ροής αίματος στα υπερτροφικά καρδιακά κύτταρα. Αντίθετα, στην RV, ακόμη και στην 
αρχή της υπερφόρτισης πίεσης, η πυκνότητα των τριχοειδών μειώνεται, καθιστώντας την 
καταπονημένη RV πιο επιρρεπή σε μικροϊσχαιμική βλάβη. Η εξέλιξη της νόσου μπορεί να 
οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγές της RV, συμπεριλαμβανομένης της υπερτροφίας, της διάτασης και 
στη συνέχεια σε αλλαγές στην αιμοδυναμική κατάστασης. Στην πλειονότητα των ασθενών, η 
αναδιαμόρφωση της RV συμβαίνει  στα πρώτα μετεγχειρητικά χρόνια και ακολουθεί πολύ ήπια 
περαιτέρω αύξηση του μεγέθους της κατά την εφηβεία χωρίς σημαντική αλλαγή στις λειτουργικές 
παραμέτρους και στις παραμέτρους άσκησης. Οι πολλαπλές μέθοδοι για την αξιολόγηση της 
υπερτροφικής δεξιάς κοιλίας ( RV)  περιλαμβάνουν την  μαγνητική τομογραφία την  τρισδιάστατη 
ηχοκαρδιογραφία σε άσκηση και την τρισδιάστατη απεικόνιση (3D Printing) σε παθήσεις 
τριγλώχινας.  

Εικόνα 1. Καρδιακή ανεπάρκεια. Υπερτροφία (LVH) χαρακτηρί-
ζεται από αύξηση των αντιοξειδωτικών ενζύμων και αγγειογέ-
νεσης. Υπερτροφία (RVH), πρώιμη μείωση των αντιοξειδωτικών 
ενζύμων και μειωμένης αγγειογένεσης. Κυτταρικός θάνατος, 
αποτέλεσμα η RV πιο ευαίσθητη σε πρώιμη καρδιακή ανε-
πάρκεια.
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τυπο RV. Η αριστερή κοιλία, όταν εκτίθεται σε στρες 
φόρτισης, αρχικά αντιδρά με αγγειογένεση, για να 
καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ροής αίματος στα 
υπερτροφικά καρδιακά κύτταρα. Αντίθετα, στην RV, 
ακόμη και στην αρχή της υπερφόρτισης πίεσης, η 
πυκνότητα των τριχοειδών μειώνεται, καθιστώντας 
την καταπονημένη RV πιο επιρρεπή σε μικροϊσχαιμική 
βλάβη. Η εξέλιξη της νόσου μπορεί να οδηγήσει σε 
περαιτέρω αλλαγές της RV, συμπεριλαμβανομένης 
της υπερτροφίας, της διάτασης και στη συνέχεια 
σε αλλαγές στην αιμοδυναμική κατάσταση. Στην 
πλειονότητα των ασθενών, η αναδιαμόρφωση της 
RV συμβαίνει στα πρώτα μετεγχειρητικά χρόνια και 
ακολουθεί πολύ ήπια περαιτέρω αύξηση του μεγέθους 
της κατά την εφηβεία, χωρίς σημαντική αλλαγή στις 
λειτουργικές παραμέτρους και στις παραμέτρους 
άσκησης. Οι πολλαπλές μέθοδοι για την αξιολόγηση 
της υπερτροφικής δεξιάς κοιλίας (RV) περιλαμβά-
νουν τη μαγνητική τομογραφία, την τρισδιάστατη 
ηχοκαρδιογραφία σε άσκηση και την τρισδιάστατη 
απεικόνιση (3D Printing) σε παθήσεις τριγλώχινας. 

Αναφορικά με τη θνησιμότητα επί ανεπάρκειας της 
RV, σε πολλές μελέτες, η συνολική θνησιμότητα ήταν 
14% σε ασθενείς με ΡΗ, αλλά αυξήθηκε στο 46% για 
τους ασθενείς που χρειάζονταν ινότροπη υποστήριξη 
και στο 49% για τους ασθενείς στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας. Από την άλλη πλευρά, η θνησιμότητα που 
σχετίζεται με ανεπάρκεια LV, που απαιτεί ινότροπη υπο-
στήριξη, είναι συνήθως χαμηλότερη από 15%. 

Βιοδείκτες στην καρδιακή ανεπάρκεια
Οι κλασικοί βιοδείκτες καρδιακής ανεπάρκειας 

της αριστερής κοιλίας, όπως το νατριουρητικό πε-
πτίδιο τύπου Β (BNP) και pro-N - BNP (pro-NTBNP) 
έχουν αλλάξει τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπρόσθετοι 
βιοδείκτες, που αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πα-
θοφυσιολογικές διεργασίες, αναπτύσσονται για την 
καλύτερη κατανόηση του stress του μυοκαρδίου, 
της φλεγμονής και της αναδιαμόρφωσης, όπως 
η adrenomedullin, οι τροπονίνες, το διαλυτό ST2, 
ο growth differential factor 15, η γαλλεκτίνη-2, η 
κοπεκτίνη, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και τα micro 
RNA. Στην πνευμονική υπέρταση με ή χωρίς ανε-
πάρκεια της RV, το pro-NTBNP χρησιμοποιείται στην 
καθημερινή κλινική πρακτική για την πρόγνωση και 
τη διαχείριση της κλινικής κατάστασης.

Θεραπεία οξείας δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας
Η θεραπεία περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: 

βελτιστοποίηση όγκου, αποκατάσταση της πίεσης 
αιμάτωσης, βελτίωση της συσταλτικότητας του μυ-
οκαρδίου, και νεότερες θεραπευτικές επιλογές

Α. Βελτιστοποίηση όγκου
Η επικρατούσα αντίληψη ότι η ανεπάρκεια της 

RV αντιμετωπίζεται με χορήγηση υγρών, για απο-
κατάσταση του κυκλοφορούντος όγκου, επιδέχεται 
πολλές αμφισβητήσεις. Ναι μεν η RV ανέχεται με-
γάλες διακυμάνσεις του προφόρτιου και ορισμένοι 
ασθενείς είναι ογκο- εξαρτώμενοι, όμως σημαντικό 
ποσοστό ασθενών με ανεπάρκεια επιδεινώνεται από 
την υπερφόρτιση όγκου, λόγω αύξησης της διά-
τασης, τάσης του κοιλιακού τοιχώματος, μείωσης 
συσταλτικότητας, επιδείνωση ανεπάρκειας τριγλώ-
χινας, μείωση πλήρωσης LV και τελικά μειωμένη 
καρδιακή παροχή. Σε ασθενείς με ανεπάρκεια RV, 
τα διουρητικά είναι η πρώτη επιλογή για τη βελτι-
στοποίηση του κυκλοφορούντος όγκου. Επί ανε-
παρκούς αποσυμφόρησης, περαιτέρω ενέργειες με 
εντατικοποίηση δοσολογίας διουρητικών αγκύλης, 
εφαρμογή συνδυασμού διουρητικών ή ακόμη και 
θεραπεία νεφρικής υπερδιήθησης.

Β. Αποκατάσταση της πίεσης διήθησης
Αγγειοσυσπαστικά, κυρίως για την αποκατά-

σταση της αρτηριακής πίεσης και τη βελτίωση της 
αιμάτωσης των οργάνων. Η νοραδρεναλίνη απο-
καθιστά τη συστηματική πίεση χωρίς αύξηση του 
μεταφορτίου της RV (δεν υπάρχει επίδραση στην 
πνευμονική αγγειακή αντίσταση). Η αποκατάσταση 
της πίεσης της στεφανιαίας αιμάτωσης από αγγειο-
συσταλτικά αποτελεί βασικό πυλώνα της θεραπείας, 
καθώς ανεπαρκούσα RV με υπερφόρτιση όγκου 
και/ή πίεσης είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε ισχαιμική 
βλάβη. Επιπλέον, τα αγγειοσυσταλτικά αποκαθιστούν 
την εγκεφαλική, νεφρική και ηπατοσπλαχνική πίε-
ση αιμάτωσης. Τα κλινικά δεδομένα προσδιορίζουν 
επιθυμητή μέση αρτηριακή πίεση (MAP) 65 mmHg.

Γ. Βελτίωση συσταλτικότητας του μυοκαρδίου
Dobutamine, Levosimendan και αναστολείς της 

φωσφοδιεστεράσης III συνδυάζουν ινότροπη δράση 
στην RV και πνευμονική αγγειοδιαστολή, βελτιώνουν 
τη συσταλτικότητα, αυξάνουν την καρδιακή παροχή 
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και ενδείκνυνται σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια 
RV, σε καρδιογενές Shock, παρά τη εφαρμοζόμενη 
θεραπεία με αγγειοσυσπαστικά. Δεν συνιστάται η 
χρήση επινεφρίνης. 

Δ. Άλλες θεραπευτικές επιλογές
Ο ρόλος των πνευμονικών αγγειοδιασταλτικών 

είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος. Τα ενδοφλέβια ανά-
λογα προστακυκλίνης μειώνουν αποτελεσματικά 
το μεταφόρτιο RV, αλλά μπορεί να επιδεινώσουν 
τη χαμηλή ΑΠ. Σήμερα, στην πλειοψηφία των εξει-
δικευμένων κέντρων, χρησιμοποιείται το εισπνεόμε-
νου μονοξειδίου του αζώτου ΝΟ, πού δρα σχεδόν 
αποκλειστικά στα πνευμονικά αγγεία, με πρόκληση 
πνευμονικής αγγειοδιαστολής, χωρίς την ύπαρξη 
κινδύνου συστηματικής υπότασης και κλινικής 
επιδείνωσης. Ανάλογη δράση εν δυνάμει έχει και η 
εισπνεόμενη προστακυκλίνη. 

Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας σε συγ-
γενείς καρδιοπάθειες

Πλειοψηφία μελετών έχει δείξει, ότι τα πάγια φάρ-
μακα, που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
καρδιακής ανεπάρκειας της αριστερής κοιλίας (β-α-
ναστολείς, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου 
της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ), αναστολείς των υποδοχέων 
της αγγειοτασίνης II), δεν βελτιώνουν τη λειτουργία 
ή την επιβίωση σε ασθενείς με CHD και ανεπάρκεια 
RV. Τυχαιοποιημένες μελέτες χρήσης αναστολέων 
ΜΕΑ σε ασθενείς με T.O.F και TGA, με συστηματι-
κή RV, δεν έχουν δείξει ευεργετική επίδραση στην 
κατανάλωση οξυγόνου ή στο κλάσμα εξώθησης 
Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη του Pediatric 
Heart Network, αναφορικά με τη χρήση της εναλα-
πρίλης σε βρέφη με μονήρη κοιλία, δεν έδειξε βελτί-
ωση της κοιλιακής λειτουργίας, και της καρδιακής 
ανεπάρκειας. Οι Vander Bom et al. μελέτησαν την 
επίδραση της βαλσαρτάνης στη συστηματική RV 
και δεν βρήκαν διαφορά στην επιβίωση. Τα αποτε-
λέσματα με τους β-αναστολείς ήταν πιο αμφίβολα, 
με κάποια βελτίωση που παρατηρήθηκε σε μικρές 
σειρές ασθενών με TGA. Η καρβεδιλόλη βελτίωσε το 
κλάσμα εξώθησης της RV σε 1 έτος σε ορισμένες 
μελέτες, ενώ σε άλλες, αν και βελτίωσε την κατηγορία 
κατά (NYHA), δεν βελτίωσε το κλάσμα εξώθησης ή 
την κατανάλωση οξυγόνου. Στη μεγαλύτερη αμερι-
κανική μελέτη Shaddy et al., με β- blocker σε 161 

παιδιατρικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, η 
χρήση καρβεδιλόλης δεν έδειξε διαφορά στη θνη-
σιμότητα, τη νοσηλεία, την κατηγορία NYHA ή την 
κλινική κατάσταση. Οι αναστολείς φωσφοδιεστε-
ράσης, όπως το sildenafil, έχουν δοκιμαστεί σε 24 
ασθενείς μετά επέμβαση Fontan, εκ των οποίων 
54% είχαν συστηματική RV και υπήρξε βελτίωση στις 
ηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις του δείκτη απόδοσης 
του μυοκαρδίου και του χρόνου ταχύτητας, αλλά 
όχι αλλαγή στους διαστολικούς δείκτες. Συμπερα-
σματικά, οι θεραπείες καρδιακής ανεπάρκειας, που 
αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε ασθενείς με 
ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας, φαίνεται να είναι 
λιγότερο αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές σε 
ασθενείς με CHD και ανεπάρκεια της RV.

Μηχανική υποστήριξη σε σοβαρού βαθμού 
δεξιά ανεπάρκεια

Η μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας με 
συσκευές υποβοήθησης RV (RVADs) θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στη θεραπευτική "φαρέτρα" της ανε-
παρκούσας RV με ανθεκτικότητα στη φαρμακευτική 
αγωγή με αγγειοσυσπαστικά και ινότροπα. Η σο-
βαρού βαθμού ανεπάρκεια της RV είναι συχνότερη, 
αλλά συντομότερη από την αντίστοιχη της LV, και 
η προσωρινή χρήση RVADs (t-RVADs) αποτελεί μια 
πολύτιμη θεραπευτική επιλογή για πολλούς ασθενείς. 
Οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες επιτυχούς έκβα-
σης είναι α) η βέλτιστη επιλογή ασθενών (ανάλογα 
με την ηλικία, τις συννοσηρότητες, την αιτιολογία 
της δυσλειτουργίας RV και τη δυνατότητα αναστρε-
ψιμότητας), και β) ο βέλτιστος χρόνος εμφύτευσης. 
Οι ασθενείς χρειάζονται στενή αιμοδυναμική και 
εργαστηριακή παρακολούθηση, με ιδιαίτερη προ-
σοχή στη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών 
και έγκαιρη μεταφορά σε κέντρο με εμπειρία στην 
εμφύτευση RVAD, σε περίπτωση επίμονης αιμοδυ-
ναμικής αστάθειας. Επί περιπτώσεων συνύπαρξης 
νεφρικής ανεπάρκειας, προτιμητέο να προηγηθεί 
η νεφρική μεταμόσχευση και να ακολουθήσει της 
καρδιάς. Για βραχυπρόθεσμη υποστήριξη υπάρ-
χουν t-RVAD τόσο διαδερμικά όσο και χειρουργικά. 
Α. Τα διαδερμικά t-RVAD επιτρέπουν την έγκαιρη 
έναρξη υποστήριξης χωρίς χειρουργείο. Είναι για 
μικρότερο χρονικό διάστημα και χαμηλότερη ροή 
από τις χειρουργικές συσκευές. Ανάλογα με το 
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μηχανισμό δράσης ταξινομούνται είτε ως "άμεση 
παράκαμψη RV", πού μειώνει την πίεση του δεξιού 
κόλπου, αυξάνει τη μέση πίεση στην πνευμονική 
(PA), αυξάνει το προφόρτιο της αριστερής κοιλίας, 
ενώ το μεταφόρτιο της αριστερής κοιλίας παραμέ-
νει αμετάβλητο, όπως είναι οι συσκευές Impella RP 
(Abiomed) για χρήση 14 ημερών, με ροή 4 l/min από 
το δεξιό κόλπο RA στην πνευμονική αρτηρία και τα 
Tandem Heart RVADs (Tandem Life) ή συστήματα 
"έμμεσης παράκαμψης της RV", όπως το φλεβο-αρ-
τηριακό ECMO (VA ECMO), πού παρακάμπτει την 
RV έμμεσα, μεταφέροντας τη φλεβική επιστροφή 
από RA μέσω ενός οξυγονωτή στην περιφερική 
αρτηριακή κυκλοφορία. Αποτέλεσμα, μείωση της 

πίεσης στο δεξιό κόλπο (RA) και πνευμονική αρτη-
ρία (PA) και του προφόρτιου της LV, αλλά αύξηση 
του μεταφόρτιου αριστερής κοιλίας (LV), εάν δεν 
διασωληνωθεί κεντρικά στο χειρουργείο. 
Β. Τα χειρουργικά t-RVAD απαιτούν μέση στερνοτομή 
ή θωρακοτομή για άμεση διασωλήνωση του δεξιού 
κόλπου (RA) και της πνευμονικής αρτηρίας (PA) 
και σύνδεση με εξωσωματική φυγοκεντρική αντλία 
ροής. Επιτρέπουν πιο εκτεταμένη και μεγαλύτερη 
υποστήριξη της ροής έως και 10 l/min, για διάστη-
μα 30 ημερών). Επι περιπτώσεων μη ανάκαμψης 
της RV η μεταμόσχευση καρδιάς παραμένει η μόνη 
επιτυχημένη μακροχρόνια θεραπεία. ■
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Ο ρόλος της λουτροθεραπείας 
στην αντιμετώπιση των  
Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Στη βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση θα ασχο-
ληθούμε με το ρόλο της λουτροθεραπείας στην 
αντιμετώπιση των νοσημάτων του Καρδιαγγει-

ακού Συστήματος (ΚΑΣ) όπως της ΑΥ, της ΧΚΑ και 
της περιφερικής αγγειοπάθειας, καθώς και στην 
αποκατάσταση των ασθενών με ΑΕΕ.

Στηριχθήκαμε στη βάση δεδομένων PubMed, 
μέχρι τον Ιούνιο του 2022, με τη χρήση των όρων 
balneotherapy, Spa therapy, mud-therapy, sauna 
bath, Waon bath, cardiovascular diseases, heart 
disease, heart failure, arterial hypertension, stroke.

Αρχικώς, θα αναφερθούμε συνοπτικά στην έννοια 
της λουτροθεραπείας, των ιαματικών πηγών, των φυ-
σικοχημικών χαρακτηριστικών των ιαματικών νερών, 
καθώς και στους μηχανισμούς της επίδρασης της 
λουτροθεραπείας στα συστήματα του ανθρώπινου 
οργανισμού. Ακολουθεί η ανάπτυξη της επίδρασης 
της λουτροθεραπείας στην αντιμετώπιση των ΚΑΝ. 
Η βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση ολοκληρώνεται 
με την αναφορά των ανεπιθύμητων εκδηλώσεων 
από το ΚΑΣ που σχετίζονται με τη λουτροθεραπεία. 

Να αναφέρουμε ότι εκτός των ΚΑΝ η λουτροθε-
ραπεία εφαρμόστηκε με ευνοϊκά αποτελέσματα και 

σε νευρολογικές1,2, αναπνευστικές3,4 και ρευματικές 
παθήσεις5-8 καθώς και σε λοιμώξεις9,10.

Εισαγωγή
Η λουτροθεραπεία αποτελεί τη θεραπευτική χρή-

ση των θερμών, με υψηλή συγκέντρωση αλάτων, 
μετάλλων, νερών, της λάσπης και των αερίων από 
τις ιαματικές πηγές11-13. Ιαματική πηγή είναι η φυσική 
ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με 
τεχνικό έργο, όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τάφρο ή 
σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή φυσική δημιουργία 
ιαματικού πηλού. Τα ιαματικά νερά αποτελούν μια 
ειδική περίπτωση εκείνου του κύκλου του νερού, 
που εκτυλίσσεται κάτω από την επιφάνεια της γης. 
Τα ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα 
και κατά τη διαδρομή τους, μέχρι την επιφάνεια της 
γης, αποκτούν τα μεταλλικά συστατικά τους, στα 
οποία οφείλεται και η θεραπευτική τους δράση. 

Επιγραμματικά, η επίδραση της λουτροθεραπείας 
στα διάφορα συστήματα του οργανισμού οφείλεται 
σε ποικίλους μηχανισμούς, όπως τη θερμοκρασία 
(του νερού, της λάσπης, κ.ά.), την υδροστατική πίεση 
και την άνωση, την αντίσταση με την κίνηση των με-
λών του σώματος κατά την εμβάπτισή του στο νερό, 
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τις χημικές και βιολογικές επιδράσεις των ανόργανων 
και οργανικών συστατικών (ουσιών) του νερού, της 
λάσπης, των ατμών, κ.ά., στο δέρμα, το ΓΕΣ, το ενδο-
κρινικό, το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό, το νευρικό, 
το ανοσολογικό σύστημα, κ.ά.11,14-16. Κάποια υδατοδι-
αλυτά μεταλλικά άλατα διέρχονται από το δέρμα και 
εισέρχονται στη συστηματική κυκλοφορία17-19. Ιδιαίτερη 
σημασία έχει η επίδραση της λουτροθεραπείας στη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως 
μείωση των επιπέδων των φλεγμονωδών κυτταροκινών, 
που συμμετέχουν στην έναρξη και τη συνέχιση της 
διαδικασίας της φλεγμονής. Τέτοιοι είναι ο παράγο-
ντας νέκρωσης των όγκων-α [Tumor Necrosis Factor-α 
(TNF-α)]20-25, η IL-1β, η IL-6, η IL-8 (ιντερλευκίνη) και ο 
μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β [Transforming 
Growth Factor (TGF-β)]22,25-27, σε συνδυασμό με αύξη-
ση των επιπέδων αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών, 
όπως του ινσουλινότροπου αυξητικού παράγοντα 
[Insulin-like Growth Factor (IGF-1)]20,21.  

Μηχανισμοί επίδρασης της λουτροθερα-
πείας στη λειτουργία του Καρδιαγγειακού 
Συστήματος

Η λουτροθεραπεία, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με 
το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης (συμ-
βουλευτική παρέμβαση, ασκήσεις, φαρμακευτική 
θεραπεία), βελτιώνει τη λειτουργία του καρδιαγγειακού 
συστήματος. Ειδικότερα, βελτιώνει τη συσταλτικό-
τητα του μυοκαρδίου και τη λειτουργία του ενδο-
θηλίου των αγγείων. Προκαλεί μείωση των τιμών 
της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης 
(ΑΠ). Προκαλεί υποχώρηση της φλεγμονής και του 
οξειδωτικού στρες, οδηγώντας σε βελτίωση της λει-
τουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής των 
ασθενών, μείωση της νοσηρότητας και της ανάγκης 
νοσηλείας, καθώς και του κινδύνου θανάτου από 
ΚΑΝ, ιδιαίτερα στους ασθενείς με ΑΥ ή/και με χρόνια 
καρδιακή ανεπάρκεια (ΧΚΑ)28-33. 

Βοηθά στην περιφερική αρτηριοπάθεια, με βελτί-
ωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων και επιτάχυνση 
της επούλωσης των ελκών34-41. Σημαντική είναι η προ-
σφορά της λουτροθεραπείας στην αποκατάσταση 
ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παίζει 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
καθότι μπορεί να βελτιώσει το αίσθημα ευεξίας, την 
ποιότητα του ύπνου, σε συνδυασμό με μείωση της 

φόρτισης των διανοητικών λειτουργιών (mental stress), 
που οδηγεί σε βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας 
και της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΚΑΝ42.

Οι Winnie N Ye και συν. 2020, σε μια συστημα-
τική βιβλιογραφική ανασκόπηση και μεταανάλυση, 
ασχολήθηκαν με την επίδραση της θερμοθεραπείας, 
που οδηγεί σε ≤1,4°C αύξηση της θερμοκρασίας του 
πυρήνα του σώματος, σε ασθενείς με ΧΚΑ. Σε 16 με-
λέτες,  με 506 ασθενείς, διαπιστώθηκε βελτίωση, κατά 
μια μέση τιμή 4,4%, στο κλάσμα εξωθήσεως (ΚΕ) της 
αριστερής κοιλίας. Σε 4 μελέτες, με 160 ασθενείς, δια-
πιστώθηκε  βελτίωση της λειτουργίας του ενδοθηλίου 
των αγγείων, όπως αξιολογήθηκε με μέτρηση της διά-
τασης που διαμεσολαβείται από τη ροή του αίματος 
(flow mediated dilation - FMD), με αύξηση κατά 1,7% 
της μέσης τιμής σε 130 ασθενείς. Σε 15 μελέτες, με 431 
ασθενείς, παρατηρήθηκε μείωση της συστολικής και 
διαστολικής ΑΠ κατά 3,1% και 5,3%, αντίστοιχα, ενώ 
σε 8 μελέτες, με 347 ασθενείς, διαπιστώθηκε μείωση 
του καρδιοθωρακικού δείκτη κατά 5,5%. Επίσης, σε 9 
μελέτες, με 303 ασθενείς, διαπιστώθηκε βελτίωση των 
δεικτών του οξειδωτικού στρες και μείωση των επιπέδων 
νατριουρητικού εγκεφαλικού πεπτιδίου πλάσματος 
(brain natriuretic peptide, BNP), καθώς και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, με μείωση του καρδιακού θανά-
του και του ποσοστού επανανοσηλείας κατά 31,3%28.  

Οι Senem Şaş και συν-2016 μελέτησαν 99 ασθενείς 
με μυοσκελετικές παθήσεις, που υποβλήθηκαν σε 
λουτροθεραπεία 20 λεπτά, 5 ημέρες την εβδομάδα για 
2 εβδομάδες. Διαπίστωσαν μείωση της συστολικής 
και διαστολικής ΑΠ και των επιπέδων BNP, σε συνδυ-
ασμό με βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας30. 

Οι Fatih Karaarslan και συν-2018 μελέτησαν, για 15 
ημέρες, 40 ασθενείς με γενικευμένη οστεοαρθρίτιδα 
(ΟΑ), που κατατάχθηκαν: στην ομάδα που υποβλήθηκε 
σε λουτροθεραπεία (spa treatment), φυσικοθεραπεία 
και πρόγραμμα ασκήσεων και στην ομάδα μαρτύ-
ρων που υποβλήθηκε σε πρόγραμμα ασκήσεων στο 
σπίτι. Εκτίμησαν την καρδιαγγειακή λειτουργία και τη 
λειτουργία του ενδοθηλίου των αγγείων, με τον υπο-
λογισμό των επιπέδων asymmetric dimethylarginine 
(ADMA) και L-arginine πλάσματος, καθώς και του 
L-arginine/ADMA πηλίκου. Η ADMA σε συνδυασμό με 
την L-arginine, συμμετέχουν στην παραγωγή οξειδίου 
του αζώτου (ΝΟ), το οποίο προσφέρει στη φυσιολο-
γική λειτουργία του ενδοθηλίου των αγγείων. Επίσης, 
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μελέτησαν τα αέρια αίματος, τον κορεσμό οξυγόνου 
αίματος, τη συστολική και διαστολική ΑΠ, την καρ-
διακή συχνότητα, καθώς και την απόσταση βάδισης 
σε 6 λεπτά, κατά την έναρξη και την ολοκλήρωση 
της μελέτης. Στην ομάδα της λουτροθεραπείας, συ-
γκριτικά με την ομάδα των μαρτύρων, διαπιστώθηκε 
σημαντική μείωση των επιπέδων της L-arginine και του 
πηλίκου L-arginine/ADMA, όχι όμως των επιπέδων 
ADMA πλάσματος. Διαπιστώθηκε, επίσης, σημαντική 
βελτίωση όλων των δεικτών που σχετίζονται με την 
καρδιαγγειακή λειτουργία31.

Οι Ebru Umay και συν. 2013 μελέτησαν 2.090 
ασθενείς με γενικευμένη ΟΑ, από τους οποίους οι 
1.036 με πρωτοπαθή ΑΥ και 1.054 με φυσιολογική ΑΠ, 
που υποβλήθηκαν σε λουτροθεραπεία μια φορά την 
ημέρα, για 20 λεπτά, σε συνδυασμό με πρόγραμμα 
ασκήσεων (ασκήσεις διάτασης και αύξησης του εύ-
ρους κίνησης), για 15 ημέρες (5 ημέρες την εβδομάδα 
για 3 εβδομάδες). Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση 
της συστολικής και διαστολικής ΑΠ σε αμφότερες 
τις ομάδες των ασθενών, με μεγαλύτερη μείωση της 
διαστολικής ΑΠ στους ασθενείς με ΑΥ32.

Οι Jun-Ichi Oyama και συν. 2013 μελέτησαν 32 
ασθενείς με ΧΚΑ βαθμού ΙΙ ή ΙΙΙ κατά New York Heart 
Association (NYHA), τους οποίους διέκριναν στην 
ομάδα της λουτροθεραπείας με εμβάπτιση σε νερό 
θερμής ιαματικής πηγής, θερμοκρασίας 40°C, 10 
λεπτά την ημέρα για 2 εβδομάδες και στην ομάδα 
μαρτύρων που υποβλήθηκαν σε οικιακό λουτρό 
καθημερινά. Εκτίμησαν το ΚΕ, τον καρδιοθωρακικό 
δείκτη καθώς και τα επίπεδα του BNP πλάσματος, 
της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης 
[high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP)], του 
TNF-α, της IL-1β και της IL-6 ορού. Διαπίστωσαν ότι 
η λουτροθεραπεία οδήγησε σε βελτίωση του KE της 
αριστερής κοιλίας, του καρδιοθωρακικού δείκτη και 
των τιμών του BNP. Επιπλέον προκάλεσε σημαντική 
μείωση των εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής, όπως 
της hsCRP, του TNF-α, της IL-1β και της IL-6 ορού33.  

Ο θεραπευτικός ρόλος της λουτροθεραπείας 
στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήμα-
τος και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών 
παθήσεων.

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Melissa 
Andreia de Moraes Silva και συν-2019, σε 7 τυχαι-

οποιημένες μελέτες με ομάδα μαρτύρων και σε 6 
μελέτες παρατήρησης με 891 και 836 συμμετέχο-
ντες, αντίστοιχα, σχετικά με την επίδραση της λου-
τροθεραπείας στους ασθενείς με χρόνια φλεβική 
ανεπάρκεια, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολό-
γιο Chronic Venous Insufficiency Questionnaire 2 
(CVIQ2). Διαπιστώθηκε, μετρίου βαθμού βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, ήπια βελτίωση του πόνου και 
ήπια μείωση του βαθμού μελάγχρωσης του δέρ-
ματος. Δεν διαπιστώθηκε, ωστόσο, σαφής ευνοϊκή 
επίδραση, σχετικά με το οίδημα κνημών/σφυρών, 
στις 24 ημέρες ή της συχνότητας των ελκών των 
κάτω άκρων από τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 
στους 12 μήνες. Δεν διαπιστώθηκε, επίσης, βελτί-
ωση στα σημεία βαρύτητας της χρόνιας φλεβικής 
ανεπάρκειας [σε αξιολόγηση με τη χρήση Venous 
Clinical Severity Score (VCSS)]43. 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των L Petraccia 
και συν-2013, σχετικά με την επίδραση της λουτροθε-
ραπείας με νερό ιαματικής πηγής με υψηλή συγκέ-
ντρωση σε μεταλλικά άλατα, στην αντιμετώπιση της 
φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων, διαπιστώθηκε 
ευνοϊκή επίδραση στα συμπτώματα και στα σημεία 
(πόνος, παραισθησία, αίσθημα βάρους, κνησμός, 
οίδημα και μελάγχρωση δέρματος)44. 

Οι Emrullah Hayta και συν-2015 μελέτησαν 270 
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ), τους οποίους 
διέκριναν στην ομάδα χωρίς ΑΥ, στην ομάδα με ΑΥ 
καλώς ρυθμισμένη με τη χορήγηση θεραπείας και 
στην ομάδα με ΑΥ χωρίς ικανοποιητική ρύθμιση παρά 
τη χορήγηση θεραπείας. Όλοι οι ασθενείς υποβλή-
θηκαν σε λουτροθεραπεία για 10 λεπτά την ημέρα, 
5 ημέρες την εβδομάδα για 3 διαδοχικές εβδομάδες. 
Δεν διαπιστώθηκε σημαντική μεταβολή των τιμών της 
συστολικής ΑΠ. Διαπιστώθηκε, ωστόσο, μείωση της 
διαστολικής ΑΠ στους ασθενείς με αρρύθμιστη ΑΠ 
(P < 0,05), αλλά όχι στις άλλες δυο ομάδες ασθενών 
(P > 0,05). Δηλαδή, η λουτροθεραπεία οδήγησε σε 
βελτίωση της διαστολικής ΑΠ στους ασθενείς με ΑΥ 
χωρίς ικανοποιητικό έλεγχό της, παρά τη χορήγηση 
αντιϋπερτασικής θεραπείας45.  

Η εφαρμογή λουτροθεραπείας με θερμό νερό, 
μια φορά την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, για 
2 - 4 εβδομάδες, σε ασθενείς με ΧΚΑ, οδήγησε σε 
βελτίωση των συμπτωμάτων, μείωση του καρδιοθω-
ρακικού δείκτη και των επιπέδων BNP39,40. Σε ασθενείς 
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με σοβαρή ΧΚΑ αναφέρθηκε επίσης βελτίωση της 
λειτουργίας των τοιχωμάτων των αγγείων, όπως 
φάνηκε με την αύξηση του δείκτη σφυρο-βραχιό-
νιας αρτηριακής πίεσης (ankle-brachial pressure 
index) και της ροής του αίματος, όπως αξιολογήθηκε 
με laser doppler perfusion imaging, καθώς και τη 
δημιουργία παρακαμπτήριας κυκλοφορίας στην 
αγγειογραφία41.

Σημαντική φαίνεται ότι είναι η επίδραση της λα-
σποθεραπείας από νερό με υψηλή συγκέντρωση σε 
θειούχα άλατα (Sulphureous mud-bath therapy). Σε 
υγιείς μάρτυρες συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση 
της διαστολικής αρτηριακής πίεσης και της μερικής 
πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα του αίματος, σε 
συνδυασμό με σημαντική αύξηση του καρδιακού 
ρυθμού και της μερικής πίεσης του οξυγόνου, καθώς 
και βελτίωση του μεταβολισμού των περιφερικών 
ιστών46. Προσφέρει στη μείωση της ΑΠ ασθενών με 
ΑΥ47 και στη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας των 
ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, βελτιώνοντας 
το ΚΕ της καρδιάς48. 

Στους ασθενείς με περιφερική αποφρακτική αρ-
τηριοπάθεια, ο συνδυασμός λουτροθεραπείας και 
προγράμματος ασκήσεων υπερέχει της εφαρμο-
γής μόνον προγράμματος ασκήσεων. Οι Gennaro 
Quarto και συν-2017, σε 98 ασθενείς με ΚΑΝ που 
υποβλήθηκαν σε λουτροθεραπεία, διαπίστωσαν 
βελτίωση της λειτουργίας των αγγείων [σε αξιολόγη-
ση με μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη πίεσης, 
(Ankle-Brachial pressure index, ABI), της διαστο-
λής που προκαλείται από τη ροή, (flow mediated 
dilatation, FMD) και του πάχους έσω-μέσου χιτώνα 
(intima-media thickness, IMT) και της λειτουργικής 
ικανότητας των ασθενών [σε αξιολόγηση με μέτρη-
ση της actual claudication distance (ACD) και της 
maximum walking distance (MWD)]49.

Σημαντικές ευνοϊκές επιδράσεις αναφέρθηκαν 
από την εφαρμογή λουτρού σάουνας, ιδιαίτερα σε 
συνδυασμό με πρόγραμμα ασκήσεων, στη μείω-
ση της συστολικής και διαστολικής ΑΠ και της δυ-
σκαμψίας του τοιχώματος των αρτηριών (arterial 
stiffness), με βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας 
και της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών με 
ΧΚΑ50-59. Οι Zhongyou Li και συν-2020, σε μια με-
ταανάλυση σχετικά με την επίδραση του λουτρού 
σάουνας στο ΚΑΣ, διαπίστωσαν σημαντική μείωση 

της συστολικής και διαστολικής ΑΠ, βελτίωση της 
καρδιακής λειτουργίας και γενικότερα της λειτουρ-
γικής ικανότητας των ασθενών (της απόστασης 
βάδισης σε 6 λεπτά). Διαπιστώθηκε βελτίωση της 
λειτουργικής κλάσης των ασθενών κατά 11% στο 
βαθμό NYHA ΙΙΙ και κατά 12,2% στο βαθμό IV. Δια-
πιστώθηκε, επίσης, μείωση του καρδιοθωρακικού 
δείκτη στην ακτινογραφία θώρακος. Στον υπερηχο-
καρδιογραφικό έλεγχο παρατηρήθηκε μείωση της 
τελοδιαστολικής διαμέτρου της αριστερής κοιλίας 
και της διαμέτρου του αριστερού κόλπου51. Διαπι-
στώθηκε, επίσης, μείωση του κινδύνου φλεβικής 
θρόμβωσης ή εμβολής57.

Στη θεραπεία Waon, αυξάνεται η θερμοκρασία 
του σώματος με την εφαρμογή υπέρυθρης ξηρής 
σάουνας [far infrared (τμήμα του φάσματος των 
υπέρυθρων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), 
dry sauna] στη θερμοκρασία των 60°C, για 15 λεπτά, 
και στη συνέχεια κατάκλιση σε ύπτια θέση, έξω από 
το χώρο της σάουνας, με περιτύλιξη με κουβέρτες 
για 30 λεπτά και χορήγηση υγρών. Διαπιστώθηκε 
σημαντική ευνοϊκή επίδραση στο ΚΑΣ, με βελτίωση 
της καρδιακής λειτουργίας και της λειτουργικής κα-
τάστασης των ατόμων που υποβλήθηκαν σε αυτήν, 
μεταξύ των οποίων και των ασθενών με ΧΚΑ, καθώς 
και των ασθενών με στεφανιαία νόσο και περιφερική 
αρτηριοπάθεια60-72. 

Η προσφορά της λουτροθεραπείας στην απο-
κατάσταση ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο.

Η εφαρμογή προγραμμάτων λουτροθεραπείας 
(επαφή όλου του σώματος στο θερμό νερό 41°C, 
για 10 λεπτά ή εμβάπτιση των άκρων ποδιών για 
15 λεπτά) σε ασθενείς σε αποκατάσταση μετά ΑΕΕ, 
συνοδεύτηκε από μείωση του μυϊκού σπασμού και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής73-79. Σε ασθενείς με 
ΑΕΕ μπορεί να οδηγήσει επίσης σε βελτίωση της 
ισορροπίας, της ικανότητας βάδισης, του εύρους 
κίνησης των μελών, της αντοχής στην άσκηση και της 
μείωσης της έντασης του αισθήματος κόπωσης77. 

Οι Tatjana Erceg-Rukavina και συν-2015 μελέτησαν 
προοπτικά 70 ασθενείς (30 γυναίκες και 40 άνδρες, 
μέσης ηλικίας 65,6 ετών) με ΑΕΕ και σπαστικότητα 
στα άνω άκρα, σε χρονικό διάστημα λιγότερο του 
εξαμήνου μετά το ΑΕΕ. Οι ασθενείς διακρίθηκαν στην 
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ομάδα λουτροθεραπείας, 35 ασθενείς με ιαματικό 
νερό θερμοκρασίας 31°- 33°C, υψηλής περιεκτικό-
τητας σε θειούχα άλατα, και στην ομάδα μαρτύρων, 
35 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λουτρό με νερό 
του δικτύου ύδρευσης, για 3 διαδοχικές εβδομάδες. 
Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν επίσης σε κινησιο-
θεραπεία και κρυοθεραπεία. Διαπιστώθηκε, ότι η 
λουτροθεραπεία οδήγησε σε σημαντική υποχώρηση 
της σπαστικότητας των άνω άκρων, σε αξιολόγηση 
με Modified Ashworth scale (p<0,05) και του πόνου 
σε αξιολόγηση με βαθμονομική κλίμακα (p<0,01)79.

Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις από το Καρδιαγγει-
ακό Σύστημα που σχετίζονται με τη λουτροθε-
ραπεία.

Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις από το Καρδιαγγειακό 
Σύστημα (ΚΑΣ) που σχετίζονται με τη λουτροθερα-
πεία είναι το ΑΕΕ, λιποθυμία ή καρδιακή ανακοπή 
[bath-related cardiac arrest (BRCA)]. Αντενδείξεις/
προφυλάξεις εφαρμογής λουτροθεραπείας, από 
τη μελέτη της βιβλιογραφίας, αποτελούν τα κάτωθι: 
η κατανάλωση αλκοόλ, στη διάρκεια της λουτρο-
θεραπείας, η ασταθής στηθάγχη, το πρόσφατο 
έμφραγμα μυοκαρδίου, η κυανωτική καρδιοπά-
θεια, η σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδος, 
η αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια και το ιστορικό 
επιληπτικών κρίσεων80-84. 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των M L Hannuksela, 
S Ellahham-2001 αναφέρεται ότι η λουτροθεραπεία 
είναι ασφαλής σε ασθενείς με χρόνια στεφανιαία 
νόσο - σταθερή στηθάγχη ή παλιό έμφραγμα μυ-
οκαρδίου. Η κατανάλωση αλκοόλ στη διάρκεια της 
λουτροθεραπείας αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου 
για: καρδιακή αρρυθμία, αρτηριακή υπέρταση, 
οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και αιφνίδιο θάνατο. 
Αντενδείξεις για την εφαρμογή λουτροθεραπείας 
αποτέλεσαν η ασταθής στηθάγχη, το πρόσφατο 
έμφραγμα μυοκαρδίου και η σοβαρή στένωση της 
αορτικής βαλβίδος83.

Στη νεκροτομική μελέτη των Fumiko Satoh και 
συν-2013, σε 268 άτομα που βρέθηκαν λιπόθυμα ή 
νεκρά, στη διάρκεια λουτρού από νερό του δικτύου 
ύδρευσης, συχνότερο εύρημα αποτέλεσε η ισχαιμική 
καρδιακή βλάβη και η μεγαλοκαρδία. Στο 23,5% των 
περιπτώσεων επρόκειτο για ατύχημα πνιγμού, ενώ 
στο 71,2% οφειλόταν σε παθολογικές αιτίες από τις 

οποίες έπασχαν τα άτομα αυτά. Παράγοντες κινδύνου 
αποτέλεσαν οι παθήσεις από τις οποίες έπασχαν, 
το ιστορικό επιληψίας και η κατανάλωση αλκοόλ81. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η καρδιακή ανακοπή που 
σχετίζεται με λουτροθεραπεία [bath-related cardiac 
arrest (BRCA)]. 

Οι Katsushige Hiraki και συν-2021 μελέτησαν 
αναδρομικά 215 περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, 
μεταξύ των οποίων 25 περιπτώσεις ενηλίκων, που 
σχετίσθηκε με λουτροθεραπεία, μεταξύ Ιανουαρίου 
2015 και Φεβρουαρίου του 2020. Παράγοντας κινδύ-
νου για ανακοπή ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος κατά τις ημέρες λουτροθεραπείας 
(risk ratio 0,937 με 95% confidence interval, 0,882-
0,995). Η θνησιμότητα της καρδιακής ανακοπής 
εκτιμήθηκε υψηλότερη, συγκριτικά με τη θνησιμό-
τητα καρδιακής ανακοπής, που δεν σχετίστηκε με 
λουτροθεραπεία (96% έναντι 71,6% με P < 0,05)82. 
Επίσης, οι Joji Inamasu και συν-2017, μελετώντας 
1.939 ασθενείς με ΑΕΕ, μεταξύ Ιανουαρίου 2011 και 
Δεκεμβρίου 2015, διαπίστωσαν ότι οι 78 από αυτούς 
υπέστησαν το ΑΕΕ στη διάρκεια λουτρού (4%), με 
χαμηλό ποσοστό να έχει κατάρριψη στο λουτρό85. 

Το λουτρό σάουνας αναφέρθηκε ότι ήταν ασφα-
λές, όταν εφαρμοζόταν σωστά, ακόμη και σε ασθε-
νείς με σταθερή ΚΑΝ86-87. Οι Jari A Laukkanen και 
συν-2019 μελέτησαν τη βάση δεδομένων MEDLINE 
και Embase μέχρι το Μάρτιο του 2019. Πολύ μικρός 
αριθμός άρθρων συσχέτισαν τη λουτροθεραπεία 
με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Ήταν ασφαλής, όταν 
εφαρμοζόταν σωστά, ακόμη και σε ασθενείς με 
σταθερή ΚΑΝ87.

Η αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας των 
συνεδριών λουτροθεραπείας σάουνας, σχετίστηκε 
με μειωμένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, 
θανατηφόρου στεφανιαίας καρδιοπάθειας, θανα-
τηφόρου ΚΑΝ και θνησιμότητας από όλες τις αιτίες. 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση του Bertil 
Olsson-2018 (παρακολούθηση 2.000 ατόμων από 
το γενικό πληθυσμό στη Φινλανδία, που υποβλή-
θηκαν σε λουτρό σάουνας, για περίοδο περίπου 
20 ετών) αναφέρονται ευνοϊκά αποτελέσματα σε 
ασθενείς με ΑΥ, ισχαιμική καρδιοπάθεια, πνευμονικά 
νοσήματα και άνοια84.

Οι Tanjaniina Laukkanen και συν-2015 μελέτη-
σαν προοπτικά 2.315 άνδρες μέσης ηλικίας, από 
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την Ανατολική Φινλανδία, μεταξύ Μαρτίου 1984 και 
Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη συσχέτιση της λου-
τροθεραπείας σάουνας και του κινδύνου αιφνίδιου 
καρδιακού θανάτου, θανατηφόρου στεφανιαίας 
καρδιοπάθειας, θανατηφόρου ΚΑΝ και θνησιμό-
τητας από όλες τις αιτίες. Οι 601 ασθενείς υποβάλ-
λονταν σε μια συνεδρία, οι 1.513 σε 2-3 συνεδρίες 
και οι 201 σε 4-7 συνεδρίες την εβδομάδα. Σε μέση 
διάρκεια παρακολούθησης 20,7 ετών διαπιστώθη-
κε αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε 190 ασθενείς, 
θανατηφόρος στεφανιαία καρδιοπάθεια σε 281 
ασθενείς, θανατηφόρο ΚΑΝ  σε 407 ασθενείς και 
θνησιμότητα από όλες τις αιτίες σε 929 ασθενείς. 
Ο σχετικός κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, 
συγκριτικά με την ομάδα της μιας συνεδρίας την 
εβδομάδα, υπολογίστηκε στο 0,78 (95% CI, 0,57-1,07, 
στην ομάδα των 2-3 συνεδριών την εβδομάδα στο 
0,37 (95% CI, 0,18-0,75) στην ομάδα των 4-7 συνεδρι-
ών την εβδομάδα (P for trend = 0,005). Παρόμοιες 
ήταν οι τιμές σχετικά με τον κίνδυνο θανατηφόρου 
στεφανιαίας καρδιοπάθειας, θανατηφόρου ΚΑΝ 
και θνησιμότητας από όλες τις αιτίες (P for trend 
≤0,005). Συγκριτικά με τη διάρκεια της συνεδρίας, ο 
κίνδυνος υπολογίστηκε στο 0,93 (95% CI, 0,67-1,28) 
για διάρκεια 11-19 λεπτών και στο 0,48 (95% CI, 0,31-
0,75) για διάρκεια >19 λεπτών (P for trend = 0,002). 
Συμπερασματικά, η αύξηση της συχνότητας και της 
διάρκειας των συνεδριών λουτροθεραπείας – σά-
ουνας σχετίσθηκε με μειωμένο κίνδυνο αιφνίδιου 
καρδιακού θανάτου, θανατηφόρου στεφανιαίας 
καρδιοπάθειας, θανατηφόρου ΚΑΝ και θνησιμό-
τητας από όλες τις αιτίες88. 

Οι ίδιοι ερευνητές (Tanjaniina Laukkanen και συν-
2018), σε μελέτη 1.688 ατόμων, μέσης ηλικίας 63 ετών, 
το 51,4% γυναίκες, που υποβάλλονταν σε λουτρό 
σάουνας σε μέση διάρκεια παρακολούθησης 15 
ετών, διαπίστωσαν 181 θανατηφόρα καρδιαγγειακά 
επεισόδια. Στην ανάλυση με εκτίμηση της επίδρασης 
της ηλικίας και του φύλου, συγκριτικά με την εφαρμο-
γή του λουτρού σάουνας μια φορά την εβδομάδα, 
ο κίνδυνος θανάτου από ΚΑΝ εκτιμήθηκε στο 0,71 
(0,52-0,98) στην εφαρμογή 2-3 φορές την εβδομάδα 
και στο 0,3 (0,14-0,64) 4-7 φορές την εβδομάδα. 
Η συνολική διάρκεια σε λεπτά την εβδομάδα της 
εφαρμογής του λουτρού - σάουνας σχετίστηκε με 
χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή 

νόσο. Συμπερασματικά, η αυξημένη συχνότητα και 
συνολική διάρκεια της εφαρμογής λουτρού - σά-
ουνας σχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου 
από καρδιαγγειακή νόσο89. 

Η υψηλή καρδιοαναπνευστική ευεξία και συ-
χνότητα συνεδριών σχετίστηκε με χαμηλότερο 
κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού κινδύνου.  

Οι Jari A Laukkanen και συν-2018 μελέτησαν 
τη συσχέτιση της καρδιοαναπνευστικής ευεξίας 
[cardiorespiratory fitness (CRF)] και της συχνότητας 
των συνεδριών λουτροθεραπείας σάουνας (χαμηλή 
σε ≤2 και υψηλή 3-7 συνεδρίες την εβδομάδα) με 
τον κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, σε 2.291 
άνδρες ηλικίας 42-61 ετών, στην προοπτική μελέτη 
Kuopio Ischemic Heart Disease prospective cohort 
study. Σε μέση διάρκεια 26,1 ετών παρατηρήθηκαν 226 
περιπτώσεις αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (9,8%). Ο 
σχετικός κίνδυνος, της υψηλής έναντι της χαμηλής 
καρδιοαναπνευστικής ευεξίας, υπολογίστηκε στο 
0,48 (0,34-0,67). Ο σχετικός κίνδυνος, της υψηλής 
έναντι της χαμηλής συχνότητας συνεδριών, εκτιμή-
θηκε στο 0,67 (0,46-0,98). Σχετικά με το συνδυασμό 
της καρδιοαναπνευστικής ευεξίας και συχνότητας 
συνεδριών, ο κίνδυνος αυτός (multivariate-adjusted 
HRs), συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών με χαμηλή 
καρδιοαναπνευστική ευεξία και συχνότητα συνεδρι-
ών, εκτιμήθηκε: στο 0,31 (0,16-0,63) στην ομάδα με 
αμφότερα υψηλά, στο 0,49 (0,34-0,7) στην ομάδα 
με υψηλή καρδιοαναπνευστική ευεξία και χαμηλή 
συχνότητα συνεδριών, και στο 0,71 (0,45-1,1) στην 
ομάδα με αμφότερες χαμηλές. Συμπερασματικά, η 
υψηλή καρδιοαναπνευστική ευεξία και συχνότητα 
συνεδριών σχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο αιφ-
νίδιου καρδιακού θανάτου90.

Σύνοψη
Η λουτροθεραπεία, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με 

το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης (συμ-
βουλευτική παρέμβαση, ασκήσεις, φαρμακευτική 
ή επεμβατική θεραπεία), βελτιώνει τη λειτουργία του 
ΚΑΣ. Ειδικότερα, αυξάνει τη συσταλτικότητα του μυ-
οκαρδίου, βελτιώνει τη λειτουργία του ενδοθηλίου 
των αγγείων με βελτίωση των αιμοδυναμικών πα-
ραμέτρων και επιταχύνει την επούλωση των ελκών 
της περιφερικής αρτηριοπάθειας. Επίσης, μειώνει τη 
συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση. Βοηθά 
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στην υποχώρηση της φλεγμονής και του οξειδωτικού 
στρες. Συνεισφέρει στη βελτίωση της λειτουργικής 
ικανότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. 
Μειώνει τη νοσηρότητα και την ανάγκη νοσηλείας, 
καθώς και τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγει-
ακή νόσο, ιδιαίτερα στους ασθενείς με αρτηριακή 
υπέρταση ή/και με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

Η εφαρμογή προγραμμάτων λουτροθεραπείας 
ασθενών σε αποκατάσταση μετά ΑΕΕ συνοδεύτηκε 
από μείωση του μυϊκού σπασμού, βελτίωση της 
ισορροπίας, της ικανότητας βάδισης, αύξηση του 
εύρους κίνησης των μελών, της αντοχής στην άσκη-
ση, της μείωσης του αισθήματος κόπωσης και από 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις από το ΚΑΣ, που σχε-
τίζονται με τη λουτροθεραπεία, είναι το ΑΕΕ, η λιπο-

θυμία, η καρδιακή ανακοπή. Αντενδείξεις εφαρμογής 
λουτροθεραπείας αποτελούν: η κατανάλωση αλκο-
όλ στη διάρκεια της λουτροθεραπείας, η ασταθής 
στηθάγχη, ιστορικό πρόσφατου εμφράγματος του 
μυοκαρδίου, η κυανωτική καρδιοπάθεια, η σοβαρή 
στένωση της αορτικής βαλβίδος, η αποφρακτική 
μυοκαρδιοπάθεια και το ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Το λουτρό σάουνας ήταν ασφαλές, όταν εφαρ-
μόζονταν σωστά, ακόμη και σε ασθενείς με σταθερή 
ΚΑΝ. Η αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας 
των συνεδριών σχετίσθηκε με μειωμένο κίνδυνο 
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, θανατηφόρου ΚΑΝ 
και θνητότητας από όλες τις αιτίες. Η υψηλή καρδι-
οαναπνευστική ευεξία και η αυξημένη συχνότητα 
συνεδριών, σχετίσθηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο 
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. ■
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◗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

✒ Ιωάννης Α. Γουδέβενος  

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων

ΑCC.22:
Tυχαιοποιημένες Κλινικές Μελέτες

Χαρακτηριστικό των μεγάλων συνεδρίων είναι 
η ανακοίνωση τυχαιοποιημένων κλινικών 
μελετών (Randomized Clinical trials) και είναι 

αυτές που μπορούν να αλλάξουν ή όχι τα guidelines. 
Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά  αυτές 
που ανακοινώθηκαν στο ACC 22 (2-4 Aπριλίου), με 
ταυτόχρονη δημοσίευση σε υψηλού κύρους περιο-
δικά. Οι κλινικές μελέτες διακρίνονται σε φάσεις 1,2 
και 3. Το σύνηθες πρόβλημα με τις μελέτες είναι η 
μετάφραση των αποτελεσμάτων τους στην κλινική 
πράξη, ειδικά στο ποιες κατηγορίες ασθενών θα κλη-
θούν να αλλάξουν θεραπευτική προσέγγιση. Κάθε 
μελέτη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασθενών 
που συμμετέχουν. Είναι γενική η πεποίθηση, ότι στις 
RCTs συμμετέχουν αυστηρά επιλεγμένα άτομα, που 
μπορούν να διαφέρουν σημαντικά, όσον αφορά 
στα κλινικά χαρακτηριστικά, στην αντιμετώπιση και 
στην έκβαση, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 
της καθημερινής κλινικής πράξης. 

Study of Dietary Intervention under 100 mmol 
in Heart Failure (SODIUM HF)

 Ο περιορισμός του Na στη διατροφή (<1500 
mg/ημέρα), σε σύγκριση με τη συνήθη αγωγή, δεν 
ωφέλησε  ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ)
(μειωμένο και διατηρημένο ΚΕ), μέση ηλικία 67 έτη, 
33% γυναίκες. Η μελέτη διεκόπη πρόωρα, λόγω χα-
μηλού ποσοστού προβλεπόμενων συμβαμάτων, 
αλλά οι ασθενείς ανέφεραν καλύτερη ποιότητα 
ζωής, σύμφωνα με Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire. Η μελέτη διήρκεσε 1 χρόνο και ήταν 

προγραμματισμένη για τα επόμενα 2 και 5 χρόνια. 
Η μελέτη κατέρριψε το μύθο της πλήρης ανάλατης 
τροφής στην ΚΑ.

PeriOperative ISchemic Evaluation-3  
(POISE 3) 

Η POISE είχε δείξει, ότι η μετοπρολόλη περιεγχει-
ρητικά μείωσε τον κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρ-
δίου(ΕΜ), αλλά αύξησε το συνολικό θάνατο και τα 
ΑΕΕ και η POISE-2 έδειξε, ότι η περιεγχειρητική χορή-
γηση ασπιρίνης μείωσε τον κίνδυνο για ΕΜ, αλλά 
σχετίσθηκε με περισσότερες σοβαρές αιμορραγίες.

To αντιινωδολυτικό tranexamic acid χρησιμοποι-
είται σε καρδιακές εγχειρήσεις, καισαρικές τομές και 
ορθοπεδικές επεμβάσεις και είναι ένα φτηνό φάρ-
μακο. Στη POISE 3 το tranexamic acid δοκιμάστηκε 
σε 9.500 ασθενείς (>45 ετών), που υποβλήθηκαν σε 

  

• Ezekowitz JA, Colin-Ramirez E, Ross H, et al. Reduction of dietary 
sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an 
international, open-label, randomised, controlled trial. Lancet. 
2022;Epub ahead of print. 

 

PeriOperative ISchemic Evaluation-3 (POISE 3)  

Η POISE  είχε δείξει ότι η μετοπρολόλη περιεγχειρητικά μείωσε 
το κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου(ΕΜ) αλλά αύξησε το 
συνολικό θάνατο και τα ΑΕΕ και η POISE-2, έδειξε ότι η 
περιεγχειρητική χορήγηση ασπιρίνης μείωσε τον κίνδυνο για 
ΕΜ αλλά σχετίσθηκε με περισσότερες σοβαρές αιμορραγίες  

To αντιινωδολυτικό  tranexamic acid  χρησιμοποιείται σε  sε καρδιακές 
εγχειρήσεις ,  καισαρικές τομές και ορθοπεδικές επεμβάσεις  και είναι 
ένα φτηνό φάρμακο 9 500 ασθενείς(> 45 ετών) που υποβλήθηκαν σε μη 
καρδιακές εγχειρήσεις η χορήγηση του αντιινωδολυτικού tranexamic 
acid (1 gr στην αρχή και 1 στο τέλος)  σε σύγκριση με placebo  μείωσε 
τις σοβαρές αιμορραγίες(9.1% vs 11.7%) στις  30 ημέρες.  Η μελέτη 
κρίνεται αρνητική γιατι δεν έπιασε το κατοφλι της μη κατωτερότητα 
απο το PlaceboΗ μελετη είχε σχεδιασθεί να συμπεριλάβει 10 000 
ασθεενίς αλλά λόγω χαμηλής συχνότητας συμβαμάτων σταμάτησε 
πρόωρα. Οι δύο ομάδες είχαν ίδια ποσοστά ολικής θνητότητας (1.1% 
vs 1.2%) και αγγειακής θνητότητας(0.5% vs 0.6%). 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Ezekowitz JA, Colin-Ramirez E, Ross H, et al. 
Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in 
heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, 
randomised, controlled trial. Lancet. 2022;389:1391-400.
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μη καρδιακές εγχειρήσεις, σε σύγκριση με placebo, 
μείωσε τις σοβαρές αιμορραγίες (9.1% vs 11.7%) στις 
30 ημέρες, αλλά χωρίς να πετύχει το στατιστικό σημείο 
της μη κατωτερότητας. Η μελέτη είχε σχεδιασθεί να 
συμπεριλάβει 10.000 ασθενείς, αλλά λόγω χαμηλής 
συχνότητας συμβαμάτων σταμάτησε πρόωρα. Οι 
δύο ομάδες είχαν ίδια ποσοστά ολικής θνητότητας 
(1.1% vs 1.2%) και αγγειακής θνητότητας(0.5% vs 0.6%).

Devereaux PJ, Marcucci M, Painter TW, et al. Tranexamic 
acid in patients undergoing noncardiac surgery. N Engl 
J Med. 2022;386:1986-97.

Chronic Hypertension and Pregnancy (CHAP) 
Στις γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη με 

ΑΠ >160/110 mmHg υπάρχει γενική συμφωνία ότι 
χρειάζεται θεραπεία. H ήπια υπέρταση (140-159/90-
109 mm Hg) συναντάται στο 2% στις εγκύους και 
αυξάνει η επίπτωσή της αναλογικά με την αύξηση 
της ηλικίας των ασθενών και την παχυσαρκία. Δεν 
είχαμε σαφή δεδομένα για το αν πρέπει η υπέρταση 
αυτή να αντιμετωπίζεται και με ποιο στόχο. Στη μελέτη 
το τελικό σημείο ήταν η εμφάνιση προεκλαμψίαςμ, 
πρόωρης γέννας, ρήξης πλακούντα ή θανάτου του 
εμβρύου. Η μελέτη πέτυχε με στατιστικά σημαντική 
διαφορά τη μείωση του τελικού σημείου και μας 
έδειξε πως ο θεραπευτικός στόχος τώρα πρέπει να 

είναί <140/90 mmHg. Τα συνιστώμενα φάρμακα ήταν 
λαβεταλόλη και νιφεδιπίνη, χωρίς απαγόρευση και 
για άλλα. Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη ήταν 
επίπεδα υπέρτασης >160/90 mmHg και συνυπάρχουσα 
νεφροπάθεια. Τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης 
μελέτης θα αλλάξουν τα guidelines της American 
College of Obstetricians and Gynecologists.

Tita AT, Szychowski JM, Boggress, K, et al. Treatment 
for mild chronic hypertension during pregnancy. N Engl 
J Med. 2022;386:1781-97.

Efficacy of Diltiazem to Improve Coronary 
Microvascular Dysfunction (EDIT-CMD)

Mετά τις ΜΙΝΟCA, INOCA τώρα και ΑΝΟCA (Angina 
but No Obstructive Coronary Artery disease). Περί-
που 40% των ασθενών (τα 2/3 των γυναικών), που 
υποβάλλονται σε στεφανιογραφία για στηθάγχη, 
έχουν μη αποφρακτική νόσο των στεφανιαίων, με 
το 60-90% των περιπτώσεων παθοφυσιολογικά να 
αποδίδεται σε δυσλειτουργία του αγγειακού τόνου. Σε 
ασθενείς με στηθάγχη και φυσιολογικές στεφανιαίες 
αρτηρίες η χορήγηση διλτιαζέμης για 6 εβδομάδες 
(τιτλοποίηση απο 120 στα 360 mg) δεν βελτίωσε τη 
δυσλειτουργία του αγγειακού τόνου των στεφανιαίων, 
αλλά μείωσε τον επικαρδιακό σπασμό είτε εξαφανί-
ζοντας τον, είτε μεταβάλλοντας τον σε μικροαγγειακό 
σπασμό στο 47% των ασθενών, έναντι 6% στο εικονικό 
φάρμακο. Πιθανά το φαινόμενο της αγγιοκινητικής 
δυσλειτουργίας είναι πολύ ετερογενές και η διλτιαζέμη 
μπορεί να αποτελεί φάρμακο εκλογής.    

Jansen TPJ, Konst RE, de Vos A, et al. Efficacy of diltiazem 
to improve coronary vasomotor dysfunction in angina 
and nonobstructive coronary arteries (ANOCA): Results of 
the EDIT-CMD randomized clinical trial. J Am Coll Cardiol 
Img. 2022;15:1473-84.

The PRagmatic Trial Of Messaging to Providers 
about outpatient Treatment of Heart Failure 
(PROMPT HF)

Η αίσθηση ότι η Καρδιακή Ανεπάρκεια υποθε-
ραπεύεται είναι διαδεδομένη, αλλά το ποια είναι η 
καλύτερη στρατηγική για εφαρμογή των οδηγιών 
παραμένει άγνωστη. O στόχος της μελέτης ήταν να 
εξετάσει, αν η στοχευμένη και εξατομικευμένη  επα-
γρύπνιση με Electronic Health Record θα βοηθήσει 
σε καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών. Στις 30 ημέρες 
παρακολούθησης έδειξε, ότι η συμμόρφωση στη 
φαρμακευτική θεραπεία όντως βελτιώθηκε.  

Devereaux PJ, Marcucci M, Painter TW, et al. Tranexamic acid in patients 
undergoing noncardiac surgery. N Engl J Med. 2022;Epub ahead of print 

Chronic Hypertension and Pregnancy(CHAP)  

Στις έγκυες με ΑΠ >160/110 mmHg υπάρχει γενική συμφωνία ότι 
χρειάζεται θεραπεία. H ήπια υπέρταση (140-159/90-109 mm Hg) 
συναντάται στο  2%  στις εγκύων  και αυξάνει καθώς η  

ηλικία των εγκύων αυξάνει 

 

και η παχυσαρκία. Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι ο θεραπευτικός στόχος 
τώρα πρέπει να είναι <140/90 mmHg. Τα συνιστώμενα φάρμακα ήταν 
λαβεταλόλη  και νιφεδιπίνη χωρίς απαγόρευση και για άλλα. Κριτήρια  
αποκλεισμού από τη  μελέτη ήταν επίπεδα υπέρταση >160/90  mmHg 
και συνυπάρχουσα νεφροπάθεια. Τα αποτελε΄σματα αυτής της μεγάλης 
μελετης θα αλλάξει τα guidelines της American College of 
Obstetricians and Gynecologists. Tita AT, Szychowski JM, 
Boggress, K, et al. Treatment for mild chronic hypertension during 
pregnancy. N Engl J Med. 2022; Epub ahead of print 

Efficacy of Diltiazem to Improve Coronary 
Microvascular Dysfunction(EDIT-CMD) 
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Ghazi L, Yamamoto Y, Riello RJ, et al. Electronic Alerts 
to Improve Heart Failure Therapy in Outpatient Practice: A 
Cluster Randomized Trial. J Am Coll Cardiol. 2022;79:2203-13.

APOLLO (Φάση 1) 
Παραδοσιακά η LP(a) θεωρείται ως μια γενετικά 

καθορισμένη μη θεραπεύσιμη προς το παρόν δι-
αταραχή του λιπιδαιμικού προφίλ που αυξάνει τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η τιμή της στο αίμα πρέπει 
να είναι <30 mg/dL. Νεώτερες θεραπείες, όπως το 
SLN 360 το οποίο μειώνει την Lp(a) μέχρι και 98%, 
στοχεύοντας το mRNA. Το αν αυτή η μείωση θα 
συνοδευτεί και με μείωση των αθηρoσκληρωτικών 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων ή μείωση εξέλιξης της 
στένωσης της αορτής παραμένει να επιβεβαιωθεί, 
όπως και για τα υπόλοιπα μόρια που οι μελέτες τους 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Effects of the PCSK9 Antibody Alirocumab 
on Coronary Atherosclerosis in Patients With 
Acute Myocardial Infarction( PACMAN AMI)

Mεταξύ 300 ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Mυο-
καρδίου [NSTEMI, STEMI (52.6%)] η χορήγηση υπο-
δόρια, 2 φορές εβδομαδιαίως, αλιροκουμάμπης και 
ροσοβαστατίνης 20 mg μείωσε τις μη αποφρακτικές 
στεφανιαίες πλάκες με στενώσεις 20-50% (με IVUS, 
OCT) σημαντικά στον πρώτο χρόνο. Το εύρημα χρει-
άζεται επιβεβαίωση, στο αν αυτό θα συνοδευτεί και 
με μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Τα 
επίπεδα της LDL μειώθηκαν κάτω από 50 mg/dL. 
Η μελέτη είναι στο πνεύμα όσο πιο γρήγορα και 
χαμηλά, τόσο πιο καλά.

ότι η συμμορφωση στη φαρμκευτική θεραπέία όντως βελτιώθηκε   

 

Ghazi L, Yamamoto Y, Riello RJ, et al. Electronic Alerts to Improve Heart 
Failure Therapy in Outpatient Practice: A Cluster Randomized Trial. J Am 
Coll Cardiol. 2022; In press 

APOLLO(Φάση 1)   
Παραδοσιακά η LP(a) θεωρείται ως μια γενετική μη θεραπεύσιμη 
διαταραχή. Η τιμή της στο αίμα πρέπει να είναι < 30mg/dL. Θεραπεία 
που στοχεύει στο mRNA την μειώνουν σημαντικά. Το αν αυτή η μείωση 
θα συνοδευτεί και με μείωση των αθηρoσκληρωτικών καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων  ή μείωση εξέλιξης της στένωσης της αορτής παραμένει να 
επιβεβαιωθεί 

  

SLN360 is designed to lower Lp(a) production by using RNA 
interference to silence messenger RNA transcribed from 
the LPA gene in liver cells. 

Οlpasiran ίδια δράση αλλά κανένα φάρμακο δεν έχει πάρει 
ακόμη έγκριση.Nissen SE, Wolski K, Balog C, et al. Single ascending 
dose study of a short interfering RNA targeting lipoprotein(a) production 
in individuals with elevated plasma lipoprotein(a) levels. JAMA. 
2022;Epub ahead of print 

Effects of the PCSK9 Antibody Alirocumab on Coronary 
Atherosclerosis in Patients With Acute Myocardial 
Infarction( PACMAN AMI) 
Mεταξύ 300 ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Mυοκαρδίου ( NSTEMI , 
STEMI(52.6%) ) η χορήγηση υποδόρια 2 φορές εβδομαδιαία 
αλιροκουμάμπης και ροσοβαστατίνη 20 mg  μείωσε τις μη εμφρακτικές  
στεφανιαίες πλάκες(με IVUS,OCT) σημαντικά στο πρώτο χρόνο. 
atheroma volume, the mean 2.1% reduction among those 
randomized to alirocumab was more than double the 0.9% 
reduction in the placebo group (P = .001) Το εύρημα χρειάζεται 
επιβεβαίωση στο αν αυτό θα συνοδευτεί και με μείωση των 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Τα επίπεδα της LDL μειώθηκαν  κάτω 

Nissen SE, Wolski K, Balog C, et al. Single ascending 
dose study of a short interfering RNA targeting lipoprotein(a) 
production in individuals with elevated plasma lipoprotein(a) 
levels. JAMA. 2022;327:1679-87.

Räber L, Ueki Y, Otsuka T, et al.  Effect of alirocumab added 
to high-intensity statin therapy on coronary atherosclerosis 
in patients with acute myocardial infarction: the PACMAN-
AMI randomized clinical trial. JAMA. 2022;327:1771-81.

Καρδιαγγειακοί παράγοντες στην παιδική 
ηλικία προδικάζουν καρδιαγγειακά στην 
ενήλικο ζωή

Προοπτική μελέτη παρατήρησης έδειξε, ότι οι 
καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, όπως BMI, 
συστολική ΑΠ, ειδικά όταν συνυπάρχουν στις ηλικίες 
3-19 ετών σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου 
ή καρδιαγγεικών συμβαμμάτων στην ενήλικο ζωή 
μετά από 35 χρόνια παρακολούθησης.

από 50 mg/dL. Η μελε΄τη είναθ στο πνευμα όσο χαμήλά τόσο πιο καλά 
In AMI patients, the data confirm "go early and go low," 

 

Räber L, Ueki Y, Otsuka T, et al. Effect of alirocumab added to high-
intensity statin therapy on coronary atherosclerosis in patients with 
acute myocardial infarction: the PACMAN-AMI randomized clinical 
trial. JAMA. 2022;Epub ahead of print  Στη μελέτη συμμετέχουν και δυο 
συνάδελφοι της διασποράς.  G. Siontis, K. Koskinas 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΔΙΚΑΖΟΥΝ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΟ ΖΩΗ 
Προοπτική μελέτη παρατήρησης έδειξε ότι οι καρδιαγγειακοί 
παράγοντες κινδύνου όπως BMI, συστολική ΑΠ, ολική χοληστερόλη, 
τριγλυκερίδια  και κάπνισμα ειδικά σε συνδυασμό  σχετίζονται με 
θάνατο καρδιαγγειακά συμβάμματα στην ενήλικο ζωής(πριν τα 60) 
Jacobs DR Jr, Woo JG, Sinaiko AR, et al. Childhood cardiovascular risk 
factors and adult cardiovascular events. N Engl J Med. DOI: 
10.1056/NEJMoa2109191. 
 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
Η πρόβλεψη του ΑΚΘ σ ασθενείς χωρίς ιστορικό στεφανιαίας νόσου 
παραμένει “όνειρο θερινής νυκτός” 
To σύνολο των διεθνών οδηγιών υποστηρίζει τη μέτρηση CAC  σε 
επιλεγμένους ασθενείς αλλά καμία δεν δίνει επίπεδο ένδειξης Ια 

SLN360 is designed to lower Lp(a) production by using RNA 
interference to silence messenger RNA transcribed from the 
LPA gene in liver cells.
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 Jacobs DR Jr, Woo JG, Sinaiko AR, et al. Childhood 
cardiovascular risk factors and adult cardiovascular events. 
N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2109191.

Ασβέστιο στα στεφανιαία και αιφνίδιος καρ-
διακός θάνατος

Η πρόβλεψη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου 
σε ασθενείς χωρίς ιστορικό στεφανιαίας νόσου πα-
ραμένει “όνειρο θερινής νυκτός”. To σύνολο των 
διεθνών οδηγιών υποστηρίζει τη μέτρηση του φορτίου 
ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες (CAC-Coronary 
artery calcium, CAC) ειδικά >100 σε επιλεγμένους 
ασθενείς, αλλά καμία δεν δίνει επίπεδο ένδειξης Ια, 
που σημαίνει κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο 
ανεξάρτητα από την παροσία άλλων καρδιαγγιακών 
παραγόντων κινδύνου, σε άτομα χωρίς ιστορικό 
αθηρωματικής νόσου.  

Razavi A et al. Coronary Artery Calcium for Risk 
Stratification of Sudden Cardiac Death. JACC Imaging 
2022;15:1259-70.

Does Timing of VT Ablation Affect Prognosis 
in Patients With an Implantable Cardioverter-
Defibrillator? (PARTITA) 

Φάση 2α
Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν κατάλυση σε 

ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια, μετά την ενεργο-
ποίηση του εμφυτεύσιμου απινιδωτή που φέρουν, 
αλλά δεν διευκρινίζουν τον χρόνο. Σε 516 ασθενείς με 
ισχαιμική και μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια η έγκαι-
ρη κατάλυση (<2 μήνες) της κοιλιακής ταχυκαρδίας 
σε ασθενείς με πρώτη ενεργοποίηση του ICD σε 
σύγκριση με τη συνεχιζόμενη κλασσική θεραπεία, 
επέφερε σημαντική μείωση του τελικού καταληκτι-

Φορτίο Aσβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες (Coronary artery 
calcium,CAC)  ειδικά > 100   σημαίνει κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό 
θάνατο ανεξάρτητα από τη παρουσία  άλλων καρδιαγγειακών 
παραγόντων κινδύνου,   σε άτομα χωρίς ιστορικό αθηρωματικής νόσου 
Razavi A et al. Coronary Artery Calcium for Risk Stratification of Sudden Cardiac Death. 

JACC Imaging  2022 ahead of print 

 
 North American COVID-19 Myocardial 
Infarction Registry(NACMI) 
Η ενδο νοσοκομειακή θνητότητα στους 359  COVID 19 με STEMI  to 
2021 ασθενείς ήταν σαφώς κατώτερη σε σύγκριση με τους 227 
ανεμβολίαστους  ασθενείς το 2020(23% vs 33%)Mείωση κατά 25%. 

κού σημείου, δηλαδή συνολική θνητότητα ή νοση-
λεία για επιδεινούμενη ΚΑ ή επανεργοποίηση του 
απινιδωτή στα δύο χρόνια παρακολούθηση. Λόγω 
του μικρού αριθμού ασθενών, τα ευρήματα αυτά 
χρήζουν επιβεβαίωσης από μεγαλύτερες μελέτες. 

P.D Bella et al. Does Timing of Ventricular Tachycardia 
Ablation Affect Prognosis in Patients With an Implantable 
Cardioverter Defibrillator? Results From the Multicenter 
Randomized PARTITA Trial Circulation 2022 ;145:1829-1838.

Targeting ANGPTL3 with an Antisense 
Oligonucleotide in Adults with Dyslipidemia–
TIMI (ΤRANSLATE TIMI 70) 

Φάση 2a
Aναστολή της ηπατικής angiopoietin-like protein 

3 (ANGPTL3) αποτελεί έναν από τους πολλούς στό-
χους μείωσης των τριγλυκεριδίων και nonHDL. H 
Vupanorsen είναι μια πρωτεΐνη που αναστέλλει 
τις λιπάσες (και τη λιποπρωτεϊνική). Στη μελέτη η 
vupanorsen μείωσε ακόμη περισσότερο τις παραπά-
νω λιπιδικές παραμέτρους σε ασθενείς υπό στατίνη. 

Circulation 2022 ;145:1377-86.

.  

Garcia S, Dehghani P, Stanberry L, et al. Trends in clinical characteristics, 
management strategies and outcomes of STEMI patients with COVID-19. J 
Am Coll Cardiol. 2022; Epub ahead of print 

Does Timing of VT Ablation Affect Prognosis in Patients 
With an Implantable Cardioverter-Defibrillator?(PARTITA)  
Φάση 2 
Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν κατάλυση σ ασθενείς με δομική 
καρδιοπάθεια που χρειάσθηκε παρεμβάσεις από τον  ICD αλλά δεν 
διευκρινίζουν τον χρόνο. 516 ασθενείς με ισχαιμική και μη ισχαιμική 
μυοκαρδιοπάθεια H έγκαιρη κατάλυση(<2 μήνες) της  κοιλιακής 
ταχυκαρδίας σ ασθενείς με πρώτη παρέμβαση ICD σε σύγκριση με 
συνεχιζόμενη standard Θεραπεία. Τα τελικά καταληκτικά σημεία ήταν 
συνολική θνητότητα ή νοσηλεία για επιδεινούμενη ΚΑ στα δύο χρόνια 
παρακολούθηση( 4.3% vs 41.7%). Λόγω του μικρού αριθμού 
ασθενών τα ευρήματα αυτά χρήζουν επιβεβαίωσης από 
μεγαλύτερες μελέτες.   P.D Bella  et al. Does Timing of Ventricular 
Tachycardia Ablation Affect Prognosis in Patients With an Implantable 
Cardioverter Defibrillator? Results From the Multicenter Randomized 
PARTITA Trial  Circulation 2022  ahead of print 

Targeting ANGPTL3 with an Antisense Oligonucleotide in 
Adults with Dyslipidemia–TIMI(ΤRANSLATE TIMI 70). Φάση 
2a 
Aναστολή της ηπατικής angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) 
αποτελεί ένα απο του πολλούς στόχους μείωσης των 
τριγλυκεριδίων και nonHDL. H Vupanorsen είναι μια πρωτείνη 
που αναστέλλει τη τις λιπάσες(και την λιποπρωτεινική).  Στη 
μελέτη η vupanorsen μείωσε ακόμη περισσότερο  τις 
παραπάνω λιπιδικες παραμέτρους  σ ασθενείς υπό στατίνη.  
Circulation 2022 epub ahead of print 

Safety of the oral factor XIa inhibitor asundexian 
compared with apixaban in patients with atrial 
fibrillation (PACIFIC AF) Φάση 2  

 
Σε απουσία αντιπηκτικού σχηματίζεται θρόμβος για να 
σταματήσει την αιμορραγία αλλά και παθολογικός θρόμβος 
αλλού. Τα απο τους τόματος αντιπηκτικά χρησιμοποιούνται για 
τη πρόληψη -θεραπεία θρομβώσεων μέσω αναστολής του 
παράγοντα Χα ή της θρομβίνης ή μέσω μείωσης  
συγκεντρώσεων  στο πλάσμα των πρόδρομων μορφών Χ και 
προθρομβίνη. Το κύριο πρόβλημα είναι η πρόκληση σοβαρών 
και ήπιων αιμορραγιών η έρευνα για πιο ασφαλή μόρια είναι 
απαραίτητη.  H ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη αναστέλλουν 
τον παράγοντα Χα,  ο αναστολέας του παράγοντα XIa  
εμποδίζει την ενίσχυση ενεργοποίηση(amplification) της 
θρομβίνης). Στη μελέτη συγκρίθηκε ο  από του στόματος 
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Safety of the oral factor XIa inhibitor asundexian 
compared with apixaban in patients with 
atrial fibrillation (PACIFIC AF) 

Φάση 2 
Σε απουσία αντιπηκτικού σχηματίζεται θρόμβος 

για να σταματήσει την αιμορραγία, αλλά και παθολο-
γικός θρόμβος αλλού. Τα από του στόματος αντιπη-
κτικά χρησιμοποιούνται για την πρόληψη-θεραπεία 
θρομβώσεων, μέσω αναστολής του παράγοντα Χα 
ή της θρομβίνης, ή μέσω μείωσης συγκεντρώσεων 
στο πλάσμα των πρόδρομων μορφών Χ και προ-
θρομβίνης. Το κύριο πρόβλημα είναι η πρόκληση 

σοβαρών και ήπιων αιμορραγιών. Η έρευνα για πιο 
ασφαλή μόρια είναι απαραίτητη. H ριβαροξαμπάνη 
και η απιξαμπάνη αναστέλλουν τον παράγοντα Χα, 
ο αναστολέας του παράγοντα XIa εμποδίζει την 
ενίσχυση ενεργοποίησης, (amplification) της θρομ-
βίνης. Στη μελέτη συγκρίθηκε ο από του στόματος 
αναστολέας του παράγοντα XI  asundexian με την 
απιξαμπάνη, σε 755 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, 
και βρέθηκε ότι προκαλεί λιγότερες αιμορραγίες.

Piccini JP, Caso V, Connolly SJ, Fox KAA, et al. Safety 
of the oral factor Xla inhibitor asundexian compared with 
apixaban in patients with atrial fibrillation (PACIFIC-AF). 
Lancet 2022;399:1383-1390. The Lancet 2022 ;399:1383–1390. ■

Νεκρή Φύση. Κρίνοι, Ίριδα και Μιμόζα   Henri Matisse, 1913



◗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

✒ Γεώργιος Κ. Ανδρικόπουλος

Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής & Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας 
& Βηματοδότησης, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Ας σταθούμε στο πλευρό  
της νοσηλεύτριας στην Πάτρα
Ας σταθούμε στο πλευρό  
του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Καταρχήν επιθυμώ να ξεκαθαρίσω, ότι το περι-
οδικό αυτό και η στήλη μου είναι σε απόλυτη 
συμφωνία με τις επιταγές του ιδρυτή του ΕΛΙΚΑΡ, 

του αείμνηστου Παύλου Τούτουζα. Αναφερόμαστε 
σε θέματα μεγάλης ιατρικής σημασίας, δεν αγαπού-
με την εύπεπτη επικαιρότητα και αποφεύγουμε την 
πολιτικολογία. Όμως, οι δυνητικές επιπτώσεις του 
περιστατικού, με τον άτυχο άντρα που απεβίωσε 
καθ’ οδόν για το εφημερεύον νοσοκομείο, στην 
υγεία πολλών συμπατριωτών μας, καθιστά ανα-
γκαίο να θυμηθούμε τα γεγονότα εκείνα που θα 
έπρεπε να καθορίζουν τη λειτουργεία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας.

Πριν αναφέρω την ιατρική αφορμή, που με έκανε 
να γράψω αυτό το άρθρο, επιθυμώ να τονίσω ότι 
δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά ούτε καν την 
αιτία θανάτου του άτυχου συμπολίτη μας. Γνωρίζω, 
όμως, από τα αποτελέσματα των πολυκεντρικών 
μελετών για το οξύ έμφραγμα, ότι τη χειρότερη πρό-
γνωση την είχαν οι ασθενείς που έκαναν στάση σε 
μη εφημερεύοντα νοσοκομεία ή σε κέντρα υγείας. Οι 
ασθενείς αυτοί είχαν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση 
μέχρι να λάβουν θεραπεία φαρμακευτικής ή επεμ-
βατικής επαναιμάτωσης. Όχι, δεν προεξοφλώ ότι ο 
συγκεκριμένος ασθενής έπασχε από οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου. Δεν γνωρίζω από τι έπασχε. Αλλά οι 
συχνότερες αιτίες, απειλητικής για τη ζωή νόσου, 

που συνοδεύεται από θωρακικό άλγος, είναι το οξύ 
έμφραγμα μυοκαρδίου και οι παθήσεις της αορτής. 
Και αυτές χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση σε εφη-
μερεύον νοσοκομείο, με δυνατότητα πρωτογενούς 
αγγειοπλαστικής ή άμεσης χειρουργικής αντιμετώ-
πισης. Αυτή η δυνατότητα, είναι γνωστό σε όλους, 
ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στα μη εφημερεύοντα νοσοκομεία. 
Ακόμα, είναι γνωστό σε όλους μας, ότι αν διαγνω-
στεί οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου σε μη εφημερεύον 
νοσοκομείο, ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί με 
καρδιολογική μονάδα, συνοδεία καρδιολόγου, στο 
εφημερεύον νοσοκομείο για επεμβατική θεραπεία, 
κάτι που υλοποιείται συνήθως με σημαντική καθυ-
στέρηση. Στη μελέτη HELIOS οι ασθενείς αυτοί είχαν 
τη χειρότερη πρόγνωση, παρά το γεγονός ότι τους 
χορηγήθηκαν οι «πρώτες βοήθειες» στα «ενδιάμεσα» 
του εφημερεύοντος κέντρα.

Ας σταθούμε, λοιπόν, στο πλευρό μιας νοση-
λεύτριας, που ακολουθούσε την πεπατημένη στο 
εθνικό σύστημα υγείας. Οι πράξεις της δεν πρέπει να 
ταυτίζονται με το αποτέλεσμα της υγείας του ασθε-
νούς που απεβίωσε. Υπάρχουν τουλάχιστον 30.000 
ασθενείς με οξύ στεφανιαίο συμβάν κάθε χρόνο 
για τους οποίους έχουμε όλοι ΜΕΓΑΛΗ ευθύνη. Τί 
θα πρέπει να συμβουλεύσουμε τους ασθενείς αυ-
τούς; Να απαιτήσουν τις πρώτες βοήθειες από τα 
μη εφημερεύοντα νοσοκομεία, όπως οι διάφοροι 
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τηλεεισαγγελείς τους προτρέπουν ή να καταφύγουν 
το συντομότερο στο πλησιέστερο εφημερεύον νο-
σοκομείο, αποφεύγοντας περιττές καθυστερήσεις; 
Ποια είναι η θέση των υπευθύνων της πολιτείας; 
Ποια είναι και η δική μας θέση ως καρδιολόγοι; Ποια 
είναι και η θέση της Καρδιολογικής Εταιρείας, που 
έχει την τύχη να προεδρεύει ένας καρδιολόγος με 
σημαντικό κλινικό κι επιστημονικό έργο στο χώρο 
των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων; Ας πάρουμε 
πρώτα θέση όλοι και στη συνέχεια ας ασχοληθούμε 
με την καταδίκη ή την υπεράσπιση μιας νοσηλεύτριας, 
που έκανε ό,τι πολλές άλλες νοσηλεύτριες στη θέση 
της, αλλά ήταν απλά άτυχη. Βρέθηκε στην τραγική 
διαδρομή της απώλειας ζωής ενός νέου ανθρώπου, 
πριν αυτός λάβει τη δέουσα ιατρική αντιμετώπιση.

Τι άλλο μάθαμε από αυτό το περιστατικό; Ότι 
ο Μάρκος Αυρήλιος είχε δίκιο όταν είπε ότι… «Σύ-
ντομα θα τα έχεις ξεχάσει όλα και σύντομα θα σε 
έχουν ξεχάσει όλοι». Αλλά ότι θα ξεχνούσαν τόσο 
σύντομα τους «ήρωες που έδωσαν τη μάχη με την 
πανδημία» οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι δεν 
το περίμενα. Γιατί πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε τις 
κραυγές για τους 70 ιατρούς και τους νοσηλευτές 
που εφημέρευαν στο νοσοκομείο και οι οποίοι δεν 
έκαναν τίποτα για να σώσουν τον ασθενή. Δηλαδή 
τι θα μπορούσαν να κάνουν; Αν ο ασθενής είχε κάτι 
πραγματικά σοβαρό και απειλητικό για τη ζωή, που 
απαιτούσε επεμβατική αντιμετώπιση τι θα μπορούσαν 
να κάνουν σε ένα νοσοκομείο που δεν εφημερεύει; 

Μήπως όλοι όσοι υπερθεματίζουν της αντιμε-
τώπισης των επειγόντων περιστατικών σε όλα τα 
νοσοκομεία έχουν βρει κάποιο βιώσιμο τρόπο να 
εφημερεύουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας, έχοντας 
σε ετοιμότητα αιμοδυναμικά εργαστήρια, χειρουρ-

γεία, αιμοδοσία, βιοπαθολογικά και ακτινολογικά 
εργαστήρια; Αν πάλι δεν έχουν βρει κάποιον μαγικό 
τρόπο να πολλαπλασιαστούν οι υγειονομικοί στη 
χώρα και μαζί τους και οι δαπάνες υγείας, τότε ας 
προχωρήσουν σε μια ηχηρή… σιωπή. Και ας ανα-
λώσουν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση της 
λειτουργίας του υφισταμένου συστήματος υγείας.

Γιατί, εν μέσω της επικριτικής διάθεσης που έχουμε 
όλοι μας, ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι οι Έλλη-
νες έχουν πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών που 
πολλοί άλλοι λαοί, πλουσιότερων χωρών, στερού-
νται. Κι επειδή έχουμε πολλούς συμπατριώτες στις 
πλούσιες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, θα πρέπει 
να θυμηθούμε, ότι εκεί οι ασθενείς ΔΕΝ έχουν εύκολη 
πρόσβαση ούτε σε ειδικούς ιατρούς ούτε σε ειδικές 
εξετάσεις. Τα εξαιρετικά δαπανηρά και αναποτελε-
σματικά συστήματα υγείας εκεί αναλώνονται κυρίως 
στην προσπάθεια να αποκόψουν τους ασθενείς 
από εξειδικευμένες δαπανηρές θεραπείες και από 
τους ειδικούς ιατρούς. Για το σκοπό αυτό μάλιστα 
χρησιμοποιείται κατά κόρον το ευφυολόγημα της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Όσοι έχουμε περάσει 
από τη Μεγάλη Βρετανία πήραμε μια ιδέα πώς μπο-
ρεί ένα σύστημα να δαπανά 15% του ΑΕΠ αλλά να 
μη δύναται ο ασθενής να δει καρδιολόγο όταν τον 
έχει ανάγκη. Όχι στο νοσοκομείο. Γενικά. Γι'αυτόν το 
Δούρειο Ίππο της καρδιαγγειακής υγείας, αλλά και 
της Υγείας των Ελλήνων γενικότερα, που βρίσκε-
ται προ των τειχών και του δικού μας συστήματος 
υγείας, θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες σε προσεχές 
άρθρο. Εν τω μεταξύ… ΑΣ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ. ■

μεταξύ …. ΑΣ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ.  
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Πρόσφατες σημαντικές 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους

Επίπτωση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου 
σε ασυμπτωματική νόσο καρωτίδων 

Συγγραφείς: Chang RW, Tucker LY, Rothenberg KA, et al.
Αναφορά: Incidence of Ischemic Stroke in Patients With Asymptomatic Severe Carotid 
Stenosis Without Surgical Intervention. JAMA 2022;327:1974-1982.

Σύνοψη 
• Δεν είναι βέβαιο, αν η φαρμακευτική αγωγή 

ή η χειρουργική παρέμβαση (ενδαρτηρεκτομή 
ή αγγειοπλαστική) είναι ο καλύτερος τρόπος 
αντιμετώπισης της ασυμπτωματικής σοβαρής 
στένωσης καρωτίδων (70-99%). 

• Η σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή ενδέχεται να 
συμβάλει στη χαμηλότερη επίπτωση ισχαιμικού 
εγκεφαλικού επεισοδίου. 

• Οι ερευνητές της παρούσας αναδρομικής μελέ-
της εξέτασαν τον κίνδυνο επίπτωσης ισχαιμικού 
εγκεφαλικού επεισοδίου σε κοορτή ασθενών με 
ασυμπτωματική σοβαρή στένωση καρωτίδων, 
στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2008 και 2012. 

• Ανάμεσα σε 3.737 ασθενείς με σοβαρή στέ-
νωση σε τουλάχιστον μία καρωτίδα, ο ετήσιος 
κίνδυνος ομόπλευρου ισχαιμικού εγκεφαλικού 
επεισοδίου ήταν χαμηλός, περίπου 1%. 

Ερωτήματα μελέτης
Ποιος είναι ο μακροχρόνιος κίνδυνος σύστοι-

χου ισχαιμικού εγκεφαλικού ανάμεσα σε ασθενείς 

με ασυμπτωματική σοβαρού βαθμού στένωση 
καρωτίδων;

Μέθοδοι
Σε αυτή την αναδρομική μελέτη συμπεριλή-

φθησαν, μεταξύ 2008 και 2012, ασθενείς με 70-99% 
στένωση σε τουλάχιστον μία καρωτίδα αρτηρία, 
χωρίς ιστορικό παροδικού ισχαιμικού εγκεφαλικού 
ή εγκεφαλικού επεισοδίου τους τελευταίους 6 μήνες. 
Αν κάποιος ασθενής παρουσίαζε ασυμπτωματική 
σοβαρή βαθμού στένωση και στις δύο καρωτίδες, 
κάθε αρτηρία αξιολογούταν ανεξάρτητα. Το πρω-
τογενές καταληκτικό σημείο ήταν το οξύ ισχαιμικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο σύστοιχα της βλάβης. 

Αποτελέσματα
Συνολικά, 4.230 αρτηρίες με σοβαρού βαθμού 

στένωση σε 3.737 ασυμπτωματικούς ασθενείς συ-
μπεριλήφθησαν στην τελική ανάλυση: 133 (3.1%) 
ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια συνέβησαν σε 129 
(3.5%) ασθενείς, σε μέση διάρκεια παρακολούθησης 
4.1 έτη. Ο ετήσιος ρυθμός εμφάνισης ισχαιμικού 
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εγκεφαλικού επεισοδίου, σύστοιχα της βλάβης, ήταν 
0.9% (95% διάστημα εμπιστοσύνης, 0.7-1.2%). 

Συμπεράσματα
Στην αναδρομική μελέτη ασυμπτωματικών ασθε-

νών με σοβαρού βαθμού στένωση καρωτίδων, που 
δεν υπεβλήθησαν σε χειρουργική παρέμβαση, ο 
ετήσιος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου, σύστοιχα 
της στένωσης, ήταν περίπου 1%. 

Προοπτική 
Δεν είναι βέβαιο αν η φαρμακευτική αγωγή ή η 

χειρουργική παρέμβαση (ενδαρτηρεκτομή ή αγγειο-
πλαστική) είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης 

ασυμπτωματικών ασθενών με σοβαρού βαθμού 
στένωση καρωτίδων. Στην αναδρομική αυτή μελέτη, 
ο ετήσιος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 
μόνο 1%, συνεπώς ο κίνδυνος επιπλοκών της χει-
ρουργικής παρέμβασης για ασυμπτωματική νόσο 
θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά χαμηλός, προκειμένου 
να είναι ωφέλιμος τρόπος αντιμετώπισης. Η τρέχου-
σα πολυκεντρική μελέτη CREST-2 (NCT02089217), 
όπου ασθενείς με ασυμπτωματική σοβαρή νόσο 
καρωτίδων τυχαιοποιούνται σε φαρμακευτική αγω-
γή έναντι παρέμβασης, θα βοηθήσει στην αποσα-
φήνιση του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης των 
ασθενών αυτών. 

Χειρουργείο καρδιάς κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Πότε είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή;

Συγγραφείς: Van Steenbergen GJ, Tsang QH, van der Heijden OW, et al.
Αναφορά: Timing of Cardiac Surgery During Pregnancy: A Patient-Level Meta-Analysis. Eur 
Heart J 2022;May 13:[Epub ahead of print].

Σύνοψη
• Η εμβρυϊκή θνησιμότητα είναι υψηλή σε περί-

πτωση επείγοντος/υπερεπείγοντος χειρουργείου 
καρδιάς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
ανεξάρτητα του τριμήνου εγκυμοσύνης. 

• Σε αυτή τη μελέτη δεν υπήρξαν στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές στη θνησιμότητα της μητέρας 
και στα 3 τρίμηνα της εγκυμοσύνης. 

Ερωτήματα μελέτης
Πώς ο χρόνος πραγματοποίησης χειρουργείου 

καρδιάς στην εγκυμοσύνη επηρεάζει τις εκβάσεις 
της μητέρας και του εμβρύου;

Μέθοδοι
Πρόκειται για μετα-ανάλυση μελετών, που συ-

μπεριέλαβαν δεδομένα ασθενών που υποβλήθη-
καν σε χειρουργείο καρδιάς στην εγκυμοσύνη. Οι 
ασθενείς που γέννησαν με καισαρική τομή, πριν το 
χειρουργείο καρδιάς, συγκρίθηκαν με τις γυναίκες 
που χειρουργήθηκαν ενώ ήταν έγκυες. Το τρίμηνο 
εγκυμοσύνης, η θνησιμότητα της μητέρας και του 
εμβρύου, καθώς και προβλεπτικοί παράγοντες ανε-

πιθύμητων εκβάσεων εξετάστηκαν, χρησιμοποιώντας 
πολυπαραγοντική ανάλυση. 

Αποτελέσματα
Συνολικά, 179 μελέτες και 386 ασθενείς συμπε-

ριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση (120 γέννησαν με 
καισαρική τομή πριν το χειρουργείο καρδιάς). Η ολική 
μητρική θνησιμότητα ήταν 7.3% χωρίς σημαντικές 
διαφορές, όσον αφορά στο τρίμηνο της εγκυμοσύ-
νης ούτε σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης του 
χειρουργείου (κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή 
μετά τον τοκετό). Η ολική εμβρυϊκή θνησιμότητα ήταν 
26.5%, και ήταν χαμηλότερη (6.7%), όταν ο τοκετός 
με καισαρική τομή προηγούταν του χειρουργείου 
καρδιάς. 

Συμπεράσματα
Το χειρουργείο καρδιάς κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης σχετίστηκε με 7% ολική μητρική θνησι-
μότητα. Δεν παρουσίασε διαφορά στα τρίμηνα της 
εγκυμοσύνης, ούτε και αν πραγματοποιούταν μετά 
τον τοκετό με καισαρική τομή. Λόγω των υψηλών 
ποσοστών εμβρυϊκής θνησιμότητας (26% ολική), οι 
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συγγραφείς προτείνουν να προηγείται ο τοκετός με 
καισαρική τομή του χειρουργείου καρδιάς, εφόσον 
αυτό είναι δυνατό. 

Προοπτική 
Το χειρουργείο καρδιάς κατά την εγκυμοσύ-

νη αυξάνει τον κίνδυνο τόσο για τη μητέρα όσο 
και για το έμβρυο. Όταν, ωστόσο, είναι αναγκαίο, 
συστήνεται να πραγματοποείται κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου τριμήνου (μεταξύ 13ης και 28ης εβδο-
μάδας κύησης). Η μελέτη αυτή δεν έδειξε διαφορά 
στη θνησιμότητα της μητέρας ή του εμβρύου όσον 
αφορά στο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Υψηλότερο 
ποσοστό επιβίωσης του εμβρύου παρατηρήθηκε, 
όταν ο τοκετός με καισαρική τομή προηγούταν του 
χειρουργείου καρδιάς. Ωστόσο, μπορεί να μην υπάρχει 

δυνατότητα αναμονής και, συγκεκριμένα, 95% των 
ασθενών στη μελέτη αυτή χρειάστηκαν επείγον ή 
υπερεπείγον χειρουργείο. Η εμβρυϊκή θνησιμότητα 
σχετίζεται περισσότερο με την πάθηση της μητέρας 
(π.χ. σοβαρή βαλβιδοπάθεια, ενδοκαρδίτιδα, αορ-
τικός διαχωρισμός) παρά με το αποτέλεσμα του 
χειρουργείου. Η καθυστέρηση ενός επείγοντος χει-
ρουργείου καρδιάς μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο 
της μητέρας και του εμβρύου, ωστόσο κάτι τέτοιο 
δεν εξετάστηκε στη μελέτη αυτή. Διεπιστημονική 
ομάδα φροντίδας της επιτόκου είναι απαραίτητη 
και, ιδανικά, οι γονείς με γνωστή καρδιαγγειακή 
νόσο θα πρέπει να υποβάλονται σε προγεννητική 
συμβουλευτική και αξιολόγηση κινδύνου. 

Φυλετικές διαφορές στο σύνδρομοTakotsubo
Συγγραφείς: Arcari L, Núñez Gil IJ, Stiermaier T, et al.
Αναφορά: Gender Differences in Takotsubo Syndrome. J Am Coll Cardiol 2022;79:2085-2093.

Σύνοψη: 
• Στη διεθνή αυτή πολυκεντρική καταγραφή ασθε-

νών με μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo, το 10% 
ήταν άνδρες.

• Οι άνδρες με σύνδρομο Takotsubo είχαν περισ-
σότερες συννοσηρότητες, αυξημένη ενδονοσο-
κομειακή θνητότητα, συγκριτικά με τις γυναίκες, 
αλλά δεν παρουσίασαν διαφορά στη θνητότητα 
μακροπρόθεσμα. 

• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, 
άνδρες με σύνδρομο Takotsubo ενδέχεται να 
έχουν χειρότερα αποτελέσματα, σε σχέση με 
τις γυναίκες, χωρίς ωστόσο προφανή εξήγηση. 

Ερωτήματα μελέτης
Ποιες είναι οι διαφορές, όσον αφορά στο φύλο, 

ανάμεσα σε ασθενείς με σύνδρομο Takotsubo;

Μέθοδοι
Στην πολυκεντρική αυτή μελέτη (GEIST, GErman 

Italian Spanish Takotsubo) καταγράφηκαν ασθενείς 
με σύνδρομο Takotsubo και πραγματοποιήθηκαν 
συγκρίσεις, χρησιμοποιώντας μέθοδο αντιστοίχισης 
τάσης βαθμολογίας (propensity-score matching) 

ανάλογα με την ηλικία, τις συννοσηρότητες και τον 
εκλυτικό παράγοντα.

Αποτελέσματα
Συνολικά 286 (11%) από τους 2.492 ασθενείς 

ήταν άνδρες, οι οποίοι ήταν νεότεροι (69 ± 13 έτη 
έναντι 71 ± 11 έτη; p = 0.005), με περισσότερες συν-
νοσηρότητες (σακχαρώδης διαβήτης 25% έναντι 
19%; p = 0.01; πνευμονοπάθεια 21% έναντι 15%; p 
= 0.006; κακοήθεια 25% έναντι 13%; p < 0.001, και 
σωματικός εκλυτικός παράγοντας 55 έναντι 32%; p< 
0.01). Με τη μέθοδο αντιστοίχισης τάσης βαθμολο-
γίας (propensity-score matching) προέκυψαν 207 
ασθενείς σε κάθε ομάδα. Μετά από αντιστοίχιση 
1:1, οι άνδρες ασθενείς είχαν υψηλότερα ποσοστά 
καρδιογενούς καταπληξίας και ενδονοσοκομειακής 
θνητότητας (16% έναντι 6% και 8% έναντι 3%, αντί-
στοιχα, p < 0.05). Η θνητότητα μακροπρόθεσμα ήταν 
4.3% ανά έτος ασθενή (άνδρες 10%, γυναίκες 3.8%). 
Η ανάλυση επιβίωσης έδειξε υψηλότερη θνητότητα 
στους άνδρες κατά την οξεία φάση και στις δύο 
κοορτές (συνολικός πληθυσμός: p < 0.001; ομάδα 
σύγκρισης: p = 0.001), η θνητότητα στις 60 ημέρες 
ήταν υψηλότερη στους άνδρες στο συνολικό πλη-
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θυσμό (p = 0.002), αλλά όχι στην ομάδα σύγκρισης 
(p = 0.541). Στο συνολικό πληθυσμό, το άρρεν φύλο 
παρουσίασε ανεξάρτητη συσχέτιση τόσο με την 
ενδονοσοκομειακή (λόγος σχετικών πιθανοτήτων, 
2.26; 95% διάστημα εμπιστοσύνης [ΔΙ], 1.16-4.40) 
όσο και με τη μακροπρόθεσμη θνητότητα (λόγος 
κινδύνου, 1.83; 95% ΔΙ, 1.32-2.52).

Συμπεράσματα
Οι άνδρες με σύνδρομο Takotsubo είναι υψηλού 

κινδύνου ασθενείς και χρήζουν στενής ενδονοσοκο-
μειακής, αλλά και μακροχρόνιας παρακολούθησης. 

Προοπτική
Πρόκειται για πολυκεντρική διεθνή καταγραφή 

ασθενών με σύνδρομο Takotsubo, που έχει στόχο 

την εντόπιση διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα. 
Το 10% του συνολικού πληθυσμού ήταν άνδρες και 
είχαν περισσότερες συννοσηρότητες. Ακόμη, είχαν 
σημαντικά υψηλότερη ενδονοσοκομειακή θνητότητα, 
ωστόσο η μακροχρόνια θνητότητα ήταν παρόμοια 
στα δύο φύλα. Παρόλο που πρόκειται για αναδρο-
μικά σχεδιασμένη μελέτη, φαίνεται ότι άνδρες με 
μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo ενδέχεται να έχουν 
χειρότερη έκβαση, συγκριτικά με τις γυναίκες. Οι 
μηχανισμοί, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις 
φυλετικές αυτές διαφορές, παραμένουν άγνωστοι 
και χρήζουν περαιτέρω μελέτης. 

Γενετική παραλλαγή και κίνδυνος υπερτροφικής 
μυοκαρδιοπάθειας

Συγγραφείς: Biddinger KJ, Jurgens SJ, Maamari D, et al.
Αναφορά: Rare and Common Genetic Variation Underlying the Risk of Hypertrophic 
Cardiomyopathy in a National Biobank. JAMA Cardiol 2022;May 18:[Epub ahead of print].

Σύνοψη
• Η χρήση γενετικών παραγόντων, μέσω δύο με-

γάλων βιοτραπεζών, πέρα από τους κλασικούς 
παράγοντες κινδύνου, βελτιώνουν την πρόβλεψη 
της υπερτροφικής μυοκαρδοπάθειας (HCM).

• Παθολογική παραλλαγή, που βρέθηκε σε 14 
βασικά γονίδια, σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο 
για HCM κατά 55 φορές, ενώ στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις HCM παρατηρήθηκαν σπάνιες 
παραλλαγές στο MYBPC3 και MYH7. 

• Πολυγονιδιακό σκορ κινδύνου εξηγούσε το με-
γαλύτερο ποσοστό ευπάθειας σε HCM.

Ερωτήματα μελέτης 
Ποια είναι η συνεισφορά των σπάνιων και κοινών 

γενετικών παραλλαγών στην εκτίμηση του κινδύ-
νου υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας στο γενικό 
πληθυσμό;

Μέθοδοι 
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από δύο μεγάλες 

βιοτράπεζες, τη UK Biobank και τη Mass General 

Brigham Biobank. Οι ασθενείς με HCM ταυτοποιή-
θηκαν, χρησιμοποιώντας κωδικούς ICD-10 και μέσω 
ανασκόπησης ιατρικών διαγραμμάτων. Παρατη-
ρήθηκαν σπάνιες, μη μιτοχονδριακές παθολογικές 
παραλλαγές σε 51 γονίδια, που περιλαμβάνονται 
στον έλεγχο της HCM, που κατηγοριοποιήθηκαν 
ως υψηλού κινδύνου ή ως μη υψηλού κινδύνου. 
Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ένα πολυγονιδιακό 
σκορ κινδύνου (Polygenic Risk Score, PRS), χρησι-
μοποιώντας δεδομένα από μια πρόσφατη μελέτη 
συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος στην HCM. 
Χρησιμοποιώντας το PRS, υπολογίστηκε η πιθανότητα 
για HCM χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου, 
που αναγνωρίστηκαν σε φορείς σπάνιων παραλ-
λαγών και σε μη φορείς. Δημιουργήθηκαν μοντέλα 
κινδύνου παρουσίας HCM για όλη τη διάρκεια της 
ζωής και αθροιστικού κινδύνου σε ηλικία 80 ετών. 

Αποτελέσματα
Στη UK Biobank, η μέση ηλικία ήταν τα 56 έτη, 

το 45% ήταν άνδρες και 204 (0.11%) συμμετέχοντες 
είχαν HCM. Στη Mass General Brigham Biobank, η 
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μέση ηλικία ήταν τα 57 έτη, το 45% ήταν άνδρες και 
292 (0.95%) είχαν HCM. Η παρουσία μιας σπάνιας 
παραλλαγής υψηλού κινδύνου σχετίστηκε με 55 φορές 
αυξημένη πιθανότητα για HCM, αλλά οι παραλλαγές 
μη υψηλού κινδύνου δεν σχετίστηκαν με τον κίνδυ-
νο HCM. Οι σπάνιες παραλλαγές στο MYBPC3 και 
MYH7 ήταν πιο διαδεδομένες. Η αύξηση ανά τυπική 
απόκλιση στο PRS σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο 
για HCM και στις δύο βιοτράπεζες. Ο κίνδυνος HCM 
κατά τη διάρκεια της ζωής σε χαμηλό, ενδιάμεσο και 
υψηλό PRS ήταν 0.09%, 0.14% και 0.43%, αντίστοιχα. 
Μια σπάνια παραλλαγή υψηλού κινδύνου ήταν ο 
ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για την 
ανάπτυξη HCM, λαμβάνοντας υπόψιν άλλους κλινι-
κούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν την κολπική 
μαρμαρυγή καθώς και την υψηλή βαθμολογία PRS, 
που εξηγούσε το μεγαλύτερο ποσοστό ευπάθειας 
σε HCM.

Συμπεράσματα
Σε αυτή τη μελέτη δύο μεγάλων βιοτραπεζών, 

οι γενετικοί παράγοντες βελτίωσαν την πρόγνω-
ση κινδύνου για υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, 
πέρα από αυτή που επιτυγχάνεται με τους συμβα-
τικούς κλινικούς παράγοντες. Σημαντικοί κλινικοί 
παράγοντες κινδύνου περιελάμβαναν την κολπική 
μαρμαρυγή, τη στεφανιαία νόσο, την παχυσαρκία 
και την υπέρταση.

Προοπτική 
Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες 

οδηγίες προτείνεται μια ολοκληρωμένη αξιολόγη-
ση του κινδύνου για τη βελτίωση της διάγνωσης, 
της πρόγνωσης και της διαχείρισης των ασθενών 
με HCM. Ο γενετικός έλεγχος και τα νέα φάρμακα 
προσφέρουν έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, αλ-
λάζοντας την κλινική πορεία της νόσου. Στη μελέτη 
αυτή, η παρουσία μιας σπάνιας παραλλαγής σε 14 
βασικά γονίδια ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας 
κινδύνου για ανάπτυξη HCM, λαμβάνοντας υπόψιν 
τους κλασικούς κλινικούς παράγοντες, αναγνωρί-
ζοντας έτσι τα άτομα υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, 
αυτή η μελέτη επικυρώνει το πολυγονιδιακό σκορ 
κινδύνου (PRS) σε δύο μεγάλες βιοτράπεζες. Το υψηλό 
PRS εξήγησε το μεγαλύτερο ποσοστό ευαισθησίας 
σε HCM. Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει, επίσης, άλ-
λους κλινικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη 
HCM, όπως η υπέρταση και η παχυσαρκία, αλλά 
και η κολπική μαρμαρυγή και η στεφανιαία νόσος, 
που δεν έχουν περιγραφεί προηγουμένως. Καθώς 
ο επιπολασμός της HCM είναι χαμηλός, εγείρονται 
ερωτήματα σχετικά με τη σχέση κόστους-αποτε-
λεσματικότητας μιας στρατηγικής προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου βάσει πληθυσμού. Επιπλέον, και οι 
δύο κοόρτες αποτελούνταν από άτομα ευρωπαϊκής 
καταγωγής.
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Aσκησιογενείς μεταβολές της καρδιακής τροπονίνης (cTn): μηχανισμοί και κλινική αξία  
 
Kων/νος Aθ. Βόλακλης, Κλινικός Εργοφυσιολόγος  
Kλινική Πρόληψης & Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Μονάχου 
Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης 7FIT-CardioClinic, Άουγκσμπουργκ 
Ινστιτούτο Επιδημιολογίας, Ερευνητικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας, Μόναχο   
 
Aengevaeren V, Baggish AL, Chung EH, et al. Exercise-induced cardiac troponin elevations: 
from underlying mechanisms to clinical relevance. Circulation 2021; 144: 1955-1972.    
 
Η τροπονίνη (cTn) ή σύμπλεγμα τροπονίνης αποτελεί ρυθμιστή της καρδιακής συστολής και 
η μέτρηση στον ορό των ειδικών υπομονάδων χρησιμοποιείται τελευταία για τη διάγνωση 
τυχόν μυοκαρδιακής βλάβης. Μελέτες έχουν συνδέσει την αυξημένη συγκέντρωση της cTn 
(χρονίως ή σε οξεία φάση), τόσο σε ασθενείς όσο και στο γενικό πληθυσμό, με την εκδήλωση 
καρδιαγγειακών συμβάντων και μειωμένη πιθανότητα επιβίωσης (1,2).  
 
Η άσκηση από την άλλη μεριά βελτιώνει την καρδιαγγειακή λειτουργία, μειώνει τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακής θνητότητας και συντελεί στη μακροζωία. Ωστόσο, από πρόσφατες εργασίες 
γνωρίζουμε ότι κατά την οξεία άσκηση παρατηρείται υπέρμετρη αύξηση (πέραν των 
φυσιολογικών ορίων) των καρδιακών ενζύμων, συμπεριλαμβανομένης και της cTn και το 
ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο το γεγονός αυτό έχει κλινική αξία και συνδέεται με 
τραυματισμό ή βλάβη του μυοκαρδίου (3-6). Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί μια σύντομη 
ανασκόπηση επί του παρόντος θέματος.  
 
Αρχικά για την αξιολόγηση της μυοκαρδιακής βλάβης και των οξέων καρδιακών συμβάντων 
είχε επικρατήσει, μεταξύ πολλών ενζύμων, η μέτρηση της CK-MB (creatine kinase-
myocardial band). Ωστόσο, η μικρή ευαισθησία της σε ασκούμενους (δεδομένου ότι οι 
αθλητές παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στην ηρεμία) και η εξέλιξη της ανοσομετρίας τη 
δεκαετία του 1990 είχαν ως συνέπεια τη σταδιακή επικράτηση της cTn (και ιδιαίτερα των 
υπομονάδων cTnΙ και cΤnT). Από σχετικές μελέτες γνωρίζουμε ότι τα επίπεδα των cTnI και 
cTnT αυξάνονται πέραν των φυσιολογικών ορίων στους περισσότερους (σε ποσοστό >50%) 
μετά τη λήξη πρωτοκόλλων αερόβιας άσκησης όπως οι αθλοπαιδιές, ο μαραθώνιος δρόμος, η 
ποδηλάτιση και το τρίαθλο, μεταξύ άλλων. Oι μέγιστες τιμές επιτυγχάνονται 2 με 6 ώρες 
μετά τη λήξη και για την πλήρη ομαλοποίηση των τιμών απαιτούνται ως και 72 ώρες (σχήμα 
1).   
 
 

 
 
 
Σχήμα 1. Κινητική των μεταβολών της συγκέντρωσης cTn μετά από μία συνεδρία αερόβιας άσκησης 
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Aσκησιογενείς μεταβολές της 
καρδιακής τροπονίνης (cTn): 
μηχανισμοί και κλινική αξία

◗ ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ

Aengevaeren V, Baggish AL, Chung EH, 
et al. Exercise-induced cardiac troponin 
elevations: from underlying mechanisms 
to clinical relevance. Circulation 2021; 144: 
1955-1972.  

Η τροπονίνη (cTn), ή σύμπλεγμα τροπονίνης, 
αποτελεί ρυθμιστή της καρδιακής συστολής και η 
μέτρηση στον ορό των ειδικών υπομονάδων χρησι-
μοποιείται τελευταία για τη διάγνωση τυχόν μυοκαρ-
διακής βλάβης. Μελέτες έχουν συνδέσει την αυξημένη 
συγκέντρωση της cTn (χρονίως ή σε οξεία φάση) 
τόσο σε ασθενείς όσο και στο γενικό πληθυσμό 
με την εκδήλωση καρδιαγγειακών συμβάντων και 
μειωμένη πιθανότητα επιβίωσης1,2. 

Η άσκηση, από την άλλη μεριά, βελτιώνει την καρδι-
αγγειακή λειτουργία, μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής 
θνητότητας και συντελεί στη μακροζωία. Ωστόσο, 
από πρόσφατες εργασίες γνωρίζουμε, ότι κατά την 
οξεία άσκηση παρατηρείται υπέρμετρη αύξηση (πέραν 
των φυσιολογικών ορίων) των καρδιακών ενζύμων, 
συμπεριλαμβανομένης και της cTn, και το ερώτημα 
που ανακύπτει είναι κατά πόσο το γεγονός αυτό έχει 
κλινική αξία και συνδέεται με τραυματισμό ή βλάβη 
του μυοκαρδίου3-6. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί 
μια σύντομη ανασκόπηση επί του παρόντος θέματος. 

Αρχικά, για την αξιολόγηση της μυοκαρδιακής 
βλάβης και των οξέων καρδιακών συμβάντων είχε 
επικρατήσει, μεταξύ πολλών ενζύμων, η μέτρηση της 

CK-MB (creatine kinase-myocardial band). Ωστόσο, 
η μικρή ευαισθησία της σε ασκούμενους (δεδο-
μένου ότι οι αθλητές παρουσιάζουν υψηλότερες 
τιμές στην ηρεμία) και η εξέλιξη της ανοσομετρίας 
τη δεκαετία του 1990 είχαν ως συνέπεια τη σταδιακή 
επικράτηση της cTn (και ιδιαίτερα των υπομονάδων 
cTnΙ και cΤnT). Από σχετικές μελέτες γνωρίζουμε, ότι 
τα επίπεδα των cTnI και cTnT αυξάνονται πέραν των 
φυσιολογικών ορίων στους περισσότερους (σε πο-
σοστό >50%) μετά τη λήξη πρωτοκόλλων αερόβιας 
άσκησης όπως οι αθλοπαιδιές, ο μαραθώνιος δρό-
μος, η ποδηλάτηση και το τρίαθλο, μεταξύ άλλων. 
Oι μέγιστες τιμές επιτυγχάνονται 2 με 6 ώρες μετά 
τη λήξη και για την πλήρη ομαλοποίηση των τιμών 
απαιτούνται έως και 72 ώρες (Σχήμα 1).  

Σχήμα 1. Κινητική των μεταβολών της συγκέντρωσης cTn μετά 
από μία συνεδρία αερόβιας άσκησης.
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Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα 
της cTn 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις ασκησιογε-
νείς μεταβολές της cTn, μεταξύ των οποίων η ηλικία 
και λοιπά χαρακτηριστικά του ασκούμενου (BMI, 
αρτηριακή πίεση), το προπονητικό επίπεδο, το είδος 
και τα χαρακτηριστικά της άσκησης καθώς και περι-
βαλλοντικοί παράγοντες3,6. Eξ αυτών, τη μεγαλύτερη 
επίδραση φαίνεται να έχουν η ένταση και η διάρκεια 
της άσκησης, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυντικός είναι ο 
συνδυασμός υψηλής έντασης και παρατεταμένης 
διάρκειας, όπως, π.χ. σε αγωνίσματα υπερμαραθω-
νίου ή τρίαθλου7. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι 
υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις ατομικές ανταπο-
κρίσεις μετά την άσκηση8, ενώ φαίνεται, επίσης, ότι 
οι προπονημένοι έχουν χαμηλότερες ανταποκρίσες 
σε σχέση με τους αγύμναστους9.

Ως προς την ερμηνεία των αυξημένων τιμών 
της cTn έχουν προταθεί τρεις διαφορετικές αιτίες: i) 
αναστρέψιμη βλάβη λόγω μικροτραυματισμού του 
κυττάρου (επικρατέστερη ερμηνεία για την άσκη-
ση), ii) τραυματισμός λόγω απόπτωσης και iii) μη 
αναστρέψιμη βλάβη λόγω μυοκαρδιακής νέκρωσης 
(Σχήμα 2). Η συστηματική άσκηση φαίνεται επίσης 
να μειώνει το ρυθμό απόπτωσης και να ευνοεί τον 
κυτταρικό πολλαπλασιαμό και την ανάπτυξη των 
καρδιομυοκυττάρων10,11.

Aπεναντίας, η νέκρωση του μυοκαρδίου αποτελεί 
τη συχνότερη, μη σχετιζόμενη με την άσκηση, αιτία 
αύξησης των τιμών της cTn. Ακόμα και μετά από 
εξαντλητική άσκηση μερικών ωρών (π.χ. μαραθώνιος 
δρόμος) και με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας 
δεν βρέθηκαν εστίες οιδήματος ή ουλώδους ιστού, 
γεγονός που συνηγορεί, ότι μάλλον είναι αδύνα-
τον να συμβούν επεισόδια οξείας μυοκαρδιακής 
νέκρωσης οφειλόμενα στην άσκηση12,13. Πρέπει, 
επίσης, να επισημανθεί, ότι μετά από άσκηση η 
αύξηση που παρατηρείται στην cTn είναι μικρότερης 
έκτασης, κορυφώνεται νωρίτερα και ομαλοποιείται 
γρηγορότερα, συγκριτικά με την αντίστοιχη που πα-
ρατηρείται μετά από εκδήλωση οξέος εμφράγματος 
του μυοκαρδίου14. Ωστόσο, έχει υποτεθεί, ότι επανα-
λαμβανόμενες συνεδρίες παρατεταμένης άσκησης 
δύναται να προκαλέσουν μικρές εστίες νέκρωσης 
ιδιαίτερα σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και με 
βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. Για την αποσαφήνι-
ση του ερωτήματος αυτού απαιτείται περαιτέρω 
διερεύνηση.  

Μη καρδιακοί μηχανισμοί έχουν επίσης προταθεί 
για την ερμηνεία των ασκησιογενών μεταβολών της 
cTn. Η συμπύκνωση του αίματος (ως συνέπεια της 
απώλειας υγρών λόγω εφίδρωσης) έχει προταθεί 
ως πιθανή αιτία των αυξημένων τιμών cTn μετά από 
άσκηση, όπως, επίσης, και η παροδική επιβάρυνση 

Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα της cTn  
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις ασκησιογενείς μεταβολές της cTn μεταξύ των οποίων η 
ηλικία και λοιπά χαρακτηριστικά του ασκούμενου (BMI, αρτηριακή πίεση), το προπονητικό 
επίπεδο, το είδος και τα χαρακτηριστικά της άσκησης καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες 
(3,6). Eξ αυτών, τη μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να έχουν η ένταση και η διάρκεια της 
άσκησης, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυντικός είναι ο συνδυασμός υψηλής έντασης και 
παρατεταμένης διάρκειας όπως π.χ. σε αγωνίσματα υπερμαραθωνίου ή τρίαθλου (7). Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις ατομικές ανταποκρίσεις μετά την 
άσκηση (8), ενώ φαίνεται επίσης ότι οι προπονημένοι έχουν χαμηλότερες ανταποκρίσες σε 
σχέση με τους αγύμναστους (9). 
 
 

 
 
 
Σχήμα 2. Βασικοί μηχανισμοί που ερμηνεύουν τις ασκησιογενείς μεταβολές της cTn. H ύπαρξη κυτταρικών 
βλαβών διαταρράσει τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης με επακόλουθο την αύξηση της cTn 
(φυσιολογική προσαρμογή). Αντιθέτως, αυξημένος βαθμός απόπτωσης ή και νέκρωσης του καρδιομυοκυττάρου 
αποτελεί μια παθολογική αντίδραση στην άσκηση που δύναται να έχει αρνητικές μελλοντικές συνέπειες στην 
υγεία. 
 
Ως προς την ερμηνεία των αυξημένων τιμών της cTn έχουν προταθεί τρεις διαφορετικές 
αιτίες: i) αναστρέψιμη βλάβη λόγω μικροτραυματισμού του κυττάρου (επικρατέστερη 
ερμηνεία για την άσκηση), ii) τραυματισμός λόγω απόπτωσης και iii) μη αναστρέψιμη βλάβη 
λόγω μυοκαρδιακής νέκρωσης (σχήμα 2). Η συστηματική άσκηση φαίνεται επίσης να 
μειώνει το ρυθμό απόπτωσης και να ευνοεί τον κυτταρικό πολλαπλασιαμό και την ανάπτυξη 
των καρδιομυοκυττάρων (10, 11). 
 
Aπεναντίας, η νέκρωση του μυοκαρδίου αποτελεί τη συχνότερη, μη σχετιζόμενη με την 
άσκηση, αιτία αύξησης των τιμών της cTn. Ακόμα και μετά από εξαντλητική άσκηση 
μερικών ωρών (π.χ. μαραθώνιος δρόμος) και με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας δεν 
βρέθηκαν εστίες οιδήματος ή ουλώδους ιστού γεγονός που συνηγορεί ότι μάλλον είναι 
αδύνατον να συμβούν επεισόδια οξείας μυοκαρδιακής νέκρωσης οφειλόμενα στην άσκηση 
(12,13). Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι μετά από άσκηση η αύξηση που παρατηρείται 
στην cTn είναι μικρότερης έκτασης, κορυφώνεται νωρίτερα και ομαλοποιείται γρηγορότερα 
συγκριτικά με την αντίστοιχη που παρατηρείται μετά από εκδήλωση οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου (14). Ωστόσο, έχει υποτεθεί ότι επαναλαμβανομενες συνεδρίες παρατεταμένης 
άσκησης δύναται να προκαλέσουν μικρές εστίες νέκρωσης ιδιαίτερα σε ασθενείς 
μεγαλύτερης ηλικίας και με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Για την αποσαφήνιση του 
ερωτήματος αυτού απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.   

Σχήμα 2. Βασικοί μηχανισμοί που ερμηνεύ-
ουν τις ασκησιογενείς μεταβολές της cTn. H 
ύπαρξη κυτταρικών βλαβών διαταρράσει 
τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβρά-
νης, με επακόλουθο την αύξηση της cTn 
(φυσιολογική προσαρμογή). Αντιθέτως, 
αυξημένος βαθμός απόπτωσης ή και νέ-
κρωσης του καρδιομυοκυττάρου αποτελεί 
μια παθολογική αντίδραση στην άσκηση, 
που δύναται να έχει αρνητικές μελλοντικές 
συνέπειες στην υγεία.
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της νεφρικής λειτουργίας που λαμβάνει χώρα με τη 
λήξη της άσκησης (έχοντας ως συνέπεια την επιβρά-
δυνση του ρυθμού κάθαρσης της cTn). Ωστόσο, η 
επίδραση των μηχανισμών αυτών κρίνεται ως χαμη-
λή, δεδομένου ότι τόσο η ισορροπία υγρών (λόγω 
ενυδάτωσης του ασκούμενου) όσο και η αποκατά-
σταση της νεφρικής λειτουργίας λαμβάνουν χώρα 
σχετικά γρήγορα στη φάση της αποκατάστασης, 
ενώ τα επίπεδα της cTn παραμένουν αυξημένα για 
αρκετές ώρες μετά τη λήξη της άσκησης15.   

Κλινική αξία και σύνοψη
Οι μεταβολές της cTn, που λαμβάνουν χώρα 

μετά την άσκηση, χρήζουν προσεκτικής ερμηνείας. 
Σε υγιείς δεν φαίνεται να σχετίζονται με καρδιακά συ-
μπτώματα και αποτελούν μέρος της φυσιολογικής 
προσαρμογής του μυοκαρδίου στην άσκηση. Ωστό-
σο, από επιδημιολογικές μελέτες γνωρίζουμε, ότι οι 
αυξημένες τιμές της cTn στην ηρεμία σχετίζονται με την 

ύπαρξη καρδιακών συμβάντων και καρδιαγγειακής 
θνητότητας και γεννάται εύλογα το ερώτημα, κατά 
πόσο η υπερβολική καταπόνηση μέσω άσκησης, 
σε άτομα με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, μπορεί 
να αποτελέσει προαγωγό κατάσταση μελλοντικών 
καρδιαγγειακών επεισοδίων. Σχετικές μελέτες, πράγ-
ματι, επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπόθεση1,2,16, 
χωρίς, ωστόσο, να παρατηρείται απόλυτη συμφω-
νία μεταξύ των ερευνητών. Το αν ο τραυματισμός 
του μυοκαρδίου προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των 
οποίων τα χαρακτηριστικά της άσκησης (ένταση 
και διάρκεια), η ηλικία και το καρδιαγγειακό προφίλ 
του ασθενούς. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες 
μεταξύ ατόμων με διαφορετικό βαθμό στεφανιαίας 
απόφραξης, δεδομένου ότι η επίδραση της στεφανι-
αίας ροής αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα, που 
δύναται να επηρεάσει τη συγκέντρωση της cTn. ■
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◗ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

✒ Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Απλές σκέψεις και συστάσεις  
για την ασφάλεια των ασθενών

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου 
στάθηκε η κακή κατάληξη ασθενούς, ο οποίος 
προσήλθε σε νοσοκομείο, ζητώντας ιατρική 

βοήθεια, λόγω έντονου άλγους στη μεσοπλάτιο χώρα 
και το άνω άκρο. Η εκ των υστέρων κριτική είναι εύκο-
λη για όλους. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αγνοούμε 
βασικές γνώσεις της Ιατρικής επιστήμης, προκειμένου 
να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αντιμετώπιση των 
ασθενών, και καλό θα είναι να θυμόμαστε πάντοτε 
ορισμένες βασικές αρχές, για να κάνουμε συγκεκρι-
μένες ενέργειες κατά την προσέγγισή μας.

Οι νεότεροι συνάδελφοι, όλων των ειδικοτήτων, 
θα πρέπει πάντοτε να έχουν κατά νου τα εξής: 

Το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε ένα ποσοστό 
περίπου 20% έχει ως πρώτη και μοναδική του εκδήλω-
ση τον αιφνίδιο θάνατο. Εάν το καταλάβουμε αυτό, 
δηλαδή ότι η νόσος σκοτώνει, θα πρέπει να έχουμε 
ιδιαίτερα αυξημένη την προσοχή μας για την έγκαιρη 
αναγνώριση και διάγνωση του συνδρόμου. Το οξύ 
στεφανιαίο σύνδρομο οδηγεί στον αιφνίδιο θάνατο 
λόγω αρρυθμίας, ανεξάρτητα από την έκταση ή 
τη διάρκεια της νόσου. Μικρές βλάβες ή βραχεία 
διάρκεια συμπτωμάτων μπορεί να προκαλέσουν 
αιφνίδιο θάνατο.  

 Με τον όρο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο περι-
λαμβάνουμε, εκτός από τον αιφνίδιο θάνατο, το οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, τη στηθάγχη ηρεμίας και 
την επιδεινούμενη ή πρωτοεμφανιζόμενη στηθάγχη. 

Είναι απαραίτητη η λήψη λεπτομερούς ιστορικού. 
Το στηθαγχικό άλγος μπορεί να είναι οπισθοστερνικό, 
στη μεσοπλάτιο χώρα, στον τράχηλο, στα άνω άκρα 
(αριστερό ή δεξιό), στο επιγάστριο, την κάτω γνάθο ή 

τη γλώσσα. Ο ιατρός οφείλει να εστιάσει στη συμπτω-
ματολογία του ασθενούς, ανεξαρτήτως της ηλικίας 
του, στο χαρακτήρα του άλγους, στο προηγούμενο 
ιστορικό του και θα πρέπει να επανέρχεται συχνά με 
ερωτήσεις από τις οποίες μπορεί να πάρει πολύ χρή-
σιμες συμπληρωματικές πληροφορίες που θέτουν τη 
διάγνωση. Οι πληροφορίες αυτές είναι πιθανόν να 
μην αναφέρονται αρχικά από τον ασθενή, είτε λόγω 
άγχους και αγωνίας, αφού βρίσκεται σε ένα άγνωστο 
για αυτόν περιβάλλον, είτε γιατί θέλει να υποβαθμίσει 
κάποια συμπτώματά του λόγω φόβου, είτε γιατί ο 
ίδιος ο ασθενής δεν τα είχε αξιολογήσει και ο ιατρός 
αναδεικνύει προηγούμενη συμπτωματολογία, η οποία 
σχετίζεται με την προσέλευσή του.  

Το θωρακικό άλγος εκδηλώνεται σε μια σειρά 
πολύ σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων παθή-
σεων, όπως το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ο οξύς 
διαχωρισμός της αορτής, η πνευμονική εμβολή, 
ο πνευμοθώραξ και η μυο-περικαρδίτις, τις οποίες 
οφείλουμε να διαγνώσουμε ή να αποκλείσουμε. Υπάρ-
χουν, επίσης, αρκετές παθήσεις του αναπνευστικού, 
του πεπτικού και του μυοσκελετικού συστήματος, 
τις οποίες οφείλουμε να διαφοροδιαγνώσουμε. 

Σήμερα υπάρχει πληθώρα βιοχημικών και απεικο-
νιστικών εξετάσεων, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο 
εξειδικευμένες, που θέτουν με μεγάλη προσέγγιση 
τη διάγνωση της νόσου. 

Καλό θα είναι, να έχουμε πάντοτε κατά νου, και 
ιδιαίτερα οι νεότεροι συνάδελφοι όλων των ειδικο-
τήτων, τα ακόλουθα: 
1.  Θωρακικό άλγος με αντανάκλαση στα άνω άκρα 

ή αιμωδία, ίσον οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Δεν 
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είναι άτυπο σύμπτωμα το βάρος στους ώμους, 
τα αντιβράχια, τους καρπούς, το επιγάστριο ή 
τα δόντια.

2.  Αξιολογούμε το άλγος και τους χαρακτήρες 
του, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο του 
ασθενούς. Ούτε οι νεότεροι ασθενείς απαλλάσ-
σονται από δυνητικά θανητηφόρες παθήσεις 
ούτε οι ηλικιωμένοι αισθάνονται άλγος μόνο 
λόγω υπάρξεως μυοσκελετικών προβλημάτων.

3.  Πραγματοποιούμε όλες τις βασικές διαγνωστικές 
εξετάσεις (ηλεκτροκαρδογράφημα, βιοδείκτες, 
ακτινογραφία θώρακος, υπερηχογράφημα 
καρδιάς) και ζητούμε τη γνώμη εμπειροτέρων 
συναδέλφων. 

4.  Αξιολογούμε, αλλά δεν εμπιστευόμαστε a priori, 
την αρχική διάγνωση άλλου ιατρού σε πρωτο-
εμφανιζόμενο σύμπτωμα ασθενούς. Μεγάλη 
προσοχή χρειάζεται, όταν ο ασθενής (επαν)
έρχεται, διότι δεν υποχώρησε το αρχικό του σύ-
μπτωμα, για το οποίο ζήτησε ιατρική βοήθεια. 

5.  Ουδείς ασθενής προσέρχεται βράδυ στο νοσο-
κομείο χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο. Θα πρέπει 
να αποκλείσουμε κάθε σκέψη, ότι ο ασθενής 
ζητάει βράδυ ιατρική βοήθεια για άτυπα ενο-
χλήματα οφειλόμενα σε άγχος.

6.  Σε όλες τις σοβαρές παθήσεις, ο ασθενής δι-
ακομίζεται στο κατάλληλο νοσοκομείο, αφού 
γίνουν όλες οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις, 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και συνο-
δεύεται από ιατρό ή εξειδικευμένο νοσηλευτή. 

Θα τελειώσω με μια σύντομη εξιστόρηση, από 
έγγραφη καταγγελία συζύγου ασθενούς, ο οποίος 
προσήλθε πριν από αρκετά χρόνια σε μεγάλο νο-
σοκομείο του κέντρου, και ο οποίος είχε δυστυχώς 

κακή κατάληξη. «Ο σύζυγός μου πήγε στο νοσοκο-
μείο με δυσφορία, πόνο στο στήθος που πήγαινε 
στο λαιμό του και το σαγόνι και με μούδιασμα στα 
χέρια». Ο πρώτος ιατρός υποδοχής τον παρέπεμψε σε 
Ορθοπεδικό, ο οποίος (ορθά) δεν διεγνωσε δικό του 
πρόβλημα και τον παρέπεμψε σε Ωτορινολαρυγγο-
λόγο, ο οποίος επίσης (ορθά) δεν διέγνωσε δικό του 
πρόβλημα και τον παρέπεμψε, λόγω της αιμωδίας, 
σε Νευρολόγο, ο οποίος διέγνωσε μόνο άγχος και 
τον έστειλε στο σπίτι του με σύσταση για λήψη αγχο-
λυτικού. Δυστυχώς, ο ασθενής, πατέρας τεσσάρων 
παιδιών, με αυτό το ιστορικό κατέληξε κάθιδρος και 
άσφυγμος στο σπίτι του, λίγες ώρες αργότερα. Το 
εύλογο ερώτημα της συζύγου του ήταν «πώς, σε ένα 
μεγάλο νοσοκομείο, δεν έγινε η ορθή διάγνωση, δεν 
τον εξέτασε ούτε Πνευμονολόγος ούτε Καρδιολόγος και 
τον έστειλαν σπίτι του». Αναφέρω το περιστατικό για 
να πω πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε όλοι, 
ακόμη και όταν υπάρχουν πολλοί ιατροί σε ημέρα 
γενικής εφημερίας. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και δεν 
μπορούν να μηδενιστούν. Ας φροντίσουμε όμως όλοι 
μας να τα ελαχιστοποιήσουμε, κρατώντας κάποια 
από τα στοιχεία που προανέφερα. 

Ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός και δάσκαλος πολλών 
εξ ημών Νίκος Ματσανιώτης έλεγε: «Είναι καλύτερα 
να αρρωστήσεις ημέρα παρά νύχτα, καθημερινή 
παρά αργία, να πας σε μεγάλο νοσοκομείο που 
έχει πολλές δυνατότητες παρά σε μικρό, να είσαι 
σε μεγάλη πόλη παρά σε μικρή». 

Όλα αυτά είναι αυτονόητα, όπως αυτονόητο 
είναι για όλους μας να γνωρίζουμε καλά τις βασι-
κές γνώσεις της κλινικής ιατρικής, οι παλαιότεροι 
να μεταφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας 
στους νεοτέρους και να μην αναλισκόμεθα μόνο σε 
συγγραφή ενδιαφερόντων επιστημονικών άρθρων 
ή στην παθητική παρακολούθηση συνεδρίων. ■
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Άτμισμα (e -τσιγάρο) 
στους εφήβους!!!
Προειδοποιήσεις από την 
American Heart Association

✒ Κωνσταντίνος Π. Τούτουζας

Καθηγητής Καρδιολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, “Ιπποκράτειο” Γ.Ν.Α.

◗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΓΝΩΜΗ

Πρόσφατα, σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά 
της Καρδιολογίας, το Circulation Research, 
δημοσιεύθηκαν οι θέσεις της American Heart 

Association για το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Τα κυριότερα σημεία είναι:

1. Δεν είναι εγκεκριμένα από το FDA.
2. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη σύσταση αυτών 

των e-τσιγάρων.
3. Αυξάνεται η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή 

συχνότητα.
4. Αυξάνεται ο κίνδυνος λοιμώξεων.

Πιο αναλυτικά:

●  Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των 
ΗΠΑ (FDA) δεν έχει εγκρίνει τα ηλεκτρονικά τσι-
γάρα ως βοήθημα διακοπής του καπνίσματος.

●  Φαίνεται, πως σημαντικό ποσοστό νέων ξεκινά 
το άτμισμα, χωρίς να έχει οποιοδήποτε ιστορικό 
καπνίσματος στο παρελθόν.

●  Δεν υπάρχουν μελέτες σε νεότερους χρήστες 
ή σε χρήστες που δεν κάπνιζαν στο παρελθόν.

●  Αδιευκρίνιστη η ακριβής σύσταση και συγκέντρωση 
των ουσιών του διαλύματος που προστίθεται, 
καθώς στο μεγαλύτερο ποσοστό κατασκευά-
ζονται από τους ίδιους τους – όχι απαραίτητα 
έμπειρους ή εκπαιδευμένους – χρήστες.

●  Κάποια από τα συστατικά τους είναι στην ασφαλή 
(Generally Regarded as Safe - GRAS) λίστα του 
FDA. Αυτά, όμως, προορίζονται για συστατικά 
τροφίμων και δεν έχει ελεγχθεί η τοξικολογία 
εισπνοής τους, ενώ και η επίδρασή τους στο 
αναπνευστικό σύστημα είναι άγνωστη.

●  Από μελέτες, σχετικά με τις επιπτώσεις του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου σε νεαρούς ενήλικες, 
υπάρχουν ενδείξεις για πολλαπλές οξείες αι-
μοδυναμικές αλλαγές, όπως υψηλότερη αρτη-
ριακή σκληρία, εξασθενημένη λειτουργία του 
ενδοθηλίου και αύξηση της αρτηριακής πίεσης 
και της καρδιακής συχνότητας1-5.

●  Η μακροχρόνια χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου 
σχετίζεται επίσης με υψηλότερη αρτηριακή ακαμ-
ψία και αύξηση του τόνου του συμπαθητικού6,7.

●  Ακόμη, οι καρδιακές επιδράσεις περιλαμβάνουν 
μειωμένη ροή του αίματος του μυοκαρδίου με 
την άσκηση8,9.

●  Η βραχυπρόθεσμη χρήση ηλεκτρονικού τσι-
γάρου αυξάνει τα επίπεδα των βιοδεικτών του 
οξειδωτικού στρες2.

●  Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου αύξησε τα 
επίπεδα αρκετών, δυνητικά επιβλαβών, πτητικών 
οργανικών ενώσεων σε εφήβους10.

●  Δυστυχώς, έως τώρα, καμία υπάρχουσα μελέτη 
δεν έχει εξετάσει άμεσα την καρδιαγγειακή υγεία 
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σε εφήβους <18 ετών, οι οποίοι μπορεί να είναι 
πιο ευαίσθητοι στις οξείες τοξικότητες.

●  Μέχρι τώρα, τα συνολικά στοιχεία δείχνουν, ότι 
οι οξείες καρδιαγγειακές επιδράσεις των ηλε-
κτρονικών τσιγάρων μπορεί να αυξηθούν με 
την πάροδο του χρόνου με την παρατεταμένη 
χρήση, οδηγώντας σε καρδιαγγειακή νόσο στους 
μακροχρόνιους χρήστες αυτών (Πίνακας 1).

●  Αλλαγές στη φλεγμονή, αποδιδόμενες στη χρή-
ση ηλεκτρονικού τσιγάρου, μπορεί να βοηθή-
σουν στην πρόβλεψη του μακροπρόθεσμου 
καρδιαγγειακού κινδύνου. Σε μια μελέτη νεα-
ρών μη-χρηστών, η βραχυπρόθεσμη χρήση 
ηλεκτρονικών τσιγάρων χωρίς νικοτίνη αύξησε 
τα επίπεδα της CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη) και 
των μορίων ενδοκυτταρικής προσκόλλησης11. 
Επιπλέον, η μακροχρόνια χρήση ηλεκτρονικού 
τσιγάρου σχετίσθηκε με ενισχυμένη έκφραση 
συστημικών βιοδεικτών φλεγμονής, σε ορισμέ-
νες μελέτες5,12. Σε μια μελέτη φοιτητών κολεγίου, 
ηλικίας 18 έως 25 ετών, που χρησιμοποιούσαν 
pod-based ηλεκτρονικά τσιγάρα (δηλαδή μι-
κρότερου μεγέθους), τα επίπεδα κυτοκινών 
του σάλιου ήταν αυξημένα, σε σύγκριση με 
τα επίπεδα σε μη χρήστες13. Σε αρκετές μελέτες 
παρατηρήθηκαν τροποποιημένες ανοσοαπο-
κρίσεις, που μπορεί να σχετίζονται με επιρρέ-
πεια σε ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις 
στους χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων14,15. Η 
μακροχρόνια χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου 
αυξάνει τα επίπεδα προφλεγμονωδών λευκών 
αιμοσφαιρίων, καθώς και τα επίπεδα οξειδω-
τικού στρες σε νεαρούς ενήλικες16. Συνεπώς, η 
χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων από μόνη της 
είναι πιθανό να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίν-
δυνο σε εφήβους χρήστες, αλλά είναι αναγκαία 
η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών.

● Αν και το κάπνισμα συμβατικού καπνού στους 
εφήβους μπορεί να οδηγήσει σε αθηροσκλή-
ρωση, καρδιακές παθήσεις και αγγειακό εγκε-
φαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) κατά την ενήλικη ζωή, 
δεν υπάρχουν συγκρίσιμα μακροπρόθεσμα 
δεδομένα για τη χρήση του ηλεκτρονικού τσι-
γάρου. Ωστόσο, ορισμένα αποτελέσματα θα 
μπορούσαν να προβλεφθούν, συγκρίνοντας τα 
αποτελέσματα που παρατηρούνται σε ατμιστές 

με αυτά που παρατηρούνται στους καπνιστές. 
Ειδικότερα, ενδείξεις συστηματικής φλεγμονής 
και ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας (μειωμένη 
παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου) παρόμοια 
με αυτή που παρατηρείται στους καπνιστές υπο-
δηλώνουν πιθανή αυξημένη επίπτωση καρδι-
αγγειακής νόσου στους ατμιστές6,17. Επιπλέον, 
αλλαγές στην αγγειακή δυσκαμψία,4,6,17,18 την 
ΑΠ και την HR18-20 υποστηρίζουν την πιθανότητα 
αυξημένης επίπτωσης καρδιαγγειακής νόσου, 
όταν οι έφηβοι ατμιστές γίνουν μεσήλικες ή και 
αργότερα. Δεδομένα από ζωικά μοντέλα μακρο-
χρόνιας εισπνοής αερολύματος ηλεκτρονικού 
τσιγάρου υποστηρίζουν πρωτίστως τα ευρήματα 
των δεδομένων από τη βραχυπρόθεσμη χρήση 
σε ανθρώπους, με τα ποντίκια να αναπτύσσουν 
καρδιακή ίνωση,21 μειωμένο κλάσμα εξώθησης 
και αθηροσκλήρωση22.  Έτσι, αν και οι έφηβοι 
μπορεί να αισθάνονται ότι το άτμισμα δεν τους 
επηρεάζει αυτή τη στιγμή, είναι όλο και πιο σαφές, 
ότι οι χημικές ουσίες που περιέχονται στο αερό-
λυμα των ηλεκτρονικών τσιγάρων βλάπτουν τα 
ενδαγγειακά και τα μυοκαρδιακά τους κύτταρα, 
οδηγώντας σε αλλαγές που προαναγγέλλουν 
την ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου με την 
πάροδο του χρόνου.

● Οι νεαροί χρήστες αναφέρουν, ότι οι γεύσεις είναι 
ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο χρησιμο-
ποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα23 και ότι οι γεύσεις 
αυξάνουν την ελκυστικότητα24. Επιπλέον, οι γεύ-
σεις καλύπτουν τις αποκρουστικές αισθητικές 
επιδράσεις της νικοτίνης,25,26 διευκολύνοντας τη 
συνεχή χρήση και εξάρτησή της 27.
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Κατάσταση Βιοδείκτης Μεταβολή Ηλικία, έτη Μέγεθος 
δείγματος

Οξεία χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, Κλινικές Μελέτες

Επιδράσεις στο 
Συμπαθητικό

HR
Αύξηση με: p<0.05,2

p=0.013,4

p<0.001,20,29,30

p=0.001,28

22.9 ± 3.5,2 23.0 ± 0.4,4

31.6 ± 10.5,30 35.0 ±
13.0,29 38.0 ± 2.0,20

38.7 ± 10.7728

15,2 20,29-30 23,28

25,4 3020

ΣΑΠ 
Αύξηση με: p<0.05,2 

p<0.0001,4

p<0.001,20,29

p<0.0528

22.9 ± 3.5,2 23.0 ± 0.4,4

35.0 ± 13.0,29 38.0 ±
2.0,20 38.7 ± 10.7728

15,2 20,29 23,28

25,4 3020

ΔΑΠ
Αύξηση με: p<0.05,2

p<0.0001,4

p<0.05,28 p<0.00129

23.0 ± 0.4,4 38.7 ±
10.77,28 35.0 ± 13.029

20,29 23,28 254

Τόνος ΑΝΣ
Αύξηση
Συμπαθητικού,5

μείωση
πνευμονογαστρικού5

26.3±0.95 335

HRV Μείωση32 29.4±6.032 532

Αγγειακή ακαμψία PWV, Aix
Αύξηση με:
p<0.05,2,31

P<0.00014

22.9 ± 3.5,2 23.0 ± 0.4,4

48.0 ± 5.031

15,2 25,4 7031

Ενδοθηλιακή 
λειτουργία

Καμία βιοδιαθε-
σιμότητα

Αύξηση1,29 με
p<0.001

35.0 ± 13.0,29 28.0 ±
5.31

20,29 401

FMD Μείωση1,3,29 με
p<0.001

24.3 ± 4.3,3 28.0 ± 5.3,1

35.0 ± 13.029

20,29 31,3 401

Ενδοθηλιακή
βλάβη

EPCs Αύξηση33 με
p<0.038

27.0 ± 5.033 1633

Ενδοθηλιακά 
microvesicles

Αύξηση17 26.0 ± 3.017 1717

Οξειδωτικό stress

MPO Αύξηση4 με p=0.005 23.0 ± 0.44 254

H2O2 Αύξηση29 με p<0.01 35.0 ± 13.029 2029

sNOX2-dp Αύξηση με p=0.004,29 
p=0.0011

28.0 ± 5.3,1 35.0 ±
13.029

20,29 401

8-iso-PGF2α Αύξηση με
p=0.004,29 p=0.0461

28.0 ± 5.3,1 35.0 ±
13.029

20,29 401

MDA Αύξηση31 με p<0.05 48.0 ± 5.031 7031

Θρομβωτικές 
επιδράσεις

Συσσώρευση 
Αιμοπεταλίων

Αύξηση34 με p≤0.01 28.0 ± 5.334 4034

sP-selectin Αύξηση με p<0.01,29

p≤0.0134

28.0 ± 5.3,34 35.0 ±
13.029

20,29 4034

Πίνακας 1: Επιδράσεις της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου στο καρδιαγγειακό σύστημα.
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Όπου: ΑΠ: αρτηριακή πίεση, ΣΑΠ: συστολική αρτηρια-
κή πίεση, ΔΑΠ: διαστολική αρτηριακή πίεση, HR: heart rate, 
Aix: Augmentation Index, EPC: endothelial progenitor cell 
(ενδοθηλιακό προγονικό κύτταρο), FMD: flow-mediated 
dilation (διάταση μεσολαβούμενη από ροή), HOI: high-density 
lipoprotein antioxidant index (αντιοξειδωτικός δείκτης λιπο-
πρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας), HRV: heart rate variability 
(μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού), LDL-Ox: low-density 
lipoprotein oxidation (οξείδωση λιποπρωτεϊνών χαμηλής 
πυκνότητας), MDA: malondialdehyde (μηλονοδιαλδεΰδη), 

1.  Carnevale R, Sciarretta S, Violi F, Nocella C, Loffredo L, Perri L, 
Peruzzi M, Marullo AG, De Falco E, Chimenti I, et al. Acute impact 
of tobacco vs elec-tronic cigarette smoking on oxidative stress 
and vascular function. Chest.2016;150:606–612. doi: 10.1016/j.
chest.2016.04.012

2.  Franzen KF, Willig J, Cayo Talavera S, Meusel M, Sayk F, Reppel M, 
Dalhoff K, Mortensen K, Droemann D. E-cigarettes and cigarettes 
worsen peripheral and central hemodynamics as well as arterial 
stiffness: a ran-domized, doubleblinded pilot study. Vasc Med. 
2018;23:419–425. doi: 10.1177/1358863X18779694

3.  Caporale A, Langham MC, Guo W, Johncola A, Chatterjee S, 
Wehrli FW. Acute effects of electronic cigarette aerosol inhalation 
on vascular func-tion detected at quantitative MRI. Radiology. 
2019;293:97–106. doi: 10.1148/radiol.2019190562

sCD40L Αύξηση με
p=0.047,29 p≤0.0134

28.0 ± 5.3,34 35.0 ±
13.029

20,29 4034

Plateletderived
microvesicles

Αύξηση με
p<0.001,30

p=0.00117

26.0 ± 3.0,17 31.6 ±
10.530

17,17 2030

Μελέτες Παρατήρησης
Κατάσταση Βιοδείκτης Μεταβολή Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων

Επιδράσεις στο
Συμπαθητικό

Τόνος ΑΝΣ Αύξηση
Συμπαθητικού,7

μείωση
πνευμονογαστρικού7

Συνήθης χρήστη ηλεκτρονικών τσιγάρων
(>1 έτος, n=16) έναντι ομάδας ελέγχου
μη-χρηστών (n=18)

Αγγειακή
ακαμψία

Aix Αύξηση Χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων (n=36),
καπνιστές τσιγάρων (και οι δύο >4
ημέρες/εβδομάδα, n=285) έναντι ομάδας
ελέγχου μη-χρηστών (n=94)

Οξειδωτικό
stress

LDL-Ox Αύξηση Συνήθεις χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων
(>1 έτος, n=16) έναντι ομάδας ελέγχου
μη-χρηστών (n=18)

MPO: myeloperoxidase (μυελοϋπεροξειδάση), NO: nitric oxide, 
PGF2α: prostaglandin F2α, PON1: paraoxonase 1, PWV: pulse 
wave velocity (ταχύτητα παλμικού κύματος), sCD-40 L: soluble 
CD-40 ligand (διαλυτός συνδέτης CD-40), sNOX2-dp: soluble 
NOX2-derived peptide (διαλυτό πεπτίδιο που προέρχεται από 
NOX2), sP-selectin: soluble P-selectin (διαλυτή Ρ-σελεκτίνη).

Οι ομάδες αναφοράς για όλες τις μελέτες ήταν είτε 
μετρήσεις αναφοράς είτε έλεγχος ψευδούς ατμίσματος/
ελέγχου καπνίσματος. (Επιμέλεια κ. Οδυσσέα Κατσαρού, 
Ιατρού). ■

4.  Chaumont M, de Becker B, Zaher W, Culié A, Deprez G, Mélot C, 
Reyé F, Van Antwerpen P, Delporte C, Debbas N, et al. Differential 
effects of ecigarette on microvascular endothelial function, 
arterial stiffness and oxidative stress: a randomized crossover 
trial. Sci Rep. 2018;8:10378. doi: 10.1038/s41598-018-28723-0

5.  Moheimani RS, Bhetraratana M, Peters KM, Yang BK, Yin F, Gornbein 
J, Araujo JA, Middlekauff HR. Sympathomimetic effects of acute 
e-cigarette use: role of nicotine and non-nicotine constituents. 
J Am Heart Assoc.2017;6:e006579. doi: 10.1161/JAHA.117.006579

6.  Fetterman JL, Keith RJ, Palmisano JN, McGlasson KL, Weisbrod 
RM, Majid S, Bastin R, Stathos MM, Stokes AC, Robertson RM, 
et al. Alterations in vascular function associated with the use 
of combustible and electronic cigarettes. J Am Heart Assoc. 
2020;9:e014570. doi: 10.1161/JAHA.119.014570

› ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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7.  Moheimani RS, Bhetraratana M, Yin F, Peters KM, Gornbein J, Araujo 
JA, Middlekauff HR. Increased cardiac sympathetic activity and 
oxidative stress in habitual electronic cigarette users: implications 
for cardiovas-cular risk. JAMA Cardiol. 2017;2:278–284. doi: 10.1001/
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Γιγαντιαίο ανεύρυσμα  
αριστερής κοιλίας σε ασθενή  
με τελικού σταδίου καρδιακή 
ανεπάρκεια:
στρατηγικές αντιμετώπισης

Παρουσίαση περιστατικού 
Ασθενής άρρεν, 60 ετών, με ιστορικό ισχαιμικής 

καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ), που παρακολουθεί-
ται στο εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο, με συχνές 
νοσηλείες λόγω απορρύθμισης ΚΑ, εισάγεται στην 
καρδιολογική κλινική εξαιτίας προοδευτικής μετάπτω-
σης της ΚΑ από στάδιο κατά NYHA ΙΙΙ σε NYHA IV.

Το ατομικό ιστορικό του περιλαμβάνει καρδιακή 
ανεπάρκεια, με μη διατηρημένο κλάσμα εξώθησης 
(EF:25%), οφειλόμενη σε στεφανιαία νόσο μετά από 
εκτεταμένο έμφραγμα του προσθίου τοιχώματος 
προ 10 ετών (CABGχ3: LAD:80-90%, LCx:50-60%, 
RCA:100%, το 2011). Ο ασθενής εμφανίζει ένα με-
γάλων διαστάσεων ανεύρυσμα αριστερής κοιλίας 
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(LVA), με ύπαρξη θρόμβου εντός αυτού, και φέρει 
εμφυτεύσιμο απινιδωτή (ICD) από 5ετίας (Εικόνα 2). 
Επιχειρήθηκε η ταυτόχρονη τοποθέτηση συσκευής 
επανασυγχρονισμού (CRT), χωρίς επιτυχία, λόγω ηλε-
κτρικής θύελλας με συνοδό αιμοδυναμική αστάθεια. 

Η φαρμακευτική του αγωγή αποτελείται από καρ-
βεδιλόλη, σακουμπιτρίλη-βαλσαρτάνη, επλερενόνη, 
φουροσεμίδη, νταπαγκλιφοζίνη, ιβαμπραδίνη, αμι-
ωδαρόνη, ατορβαστατίνη και αντιπηκτική αγωγή 
με ασεκουμαρόλη.

 Κατά την τελευταία του εισαγωγή, διαπιστώνεται 
περιφερική συμφόρηση, ταχύπνοια ακόμα και στην 
ηρεμία και διατεταμένες σφαγίτιδες. Ακροαστικά ο 
ασθενής εμφανίζει τρίζοντες και μείωση αναπνευ-
στικού ψιθυρίσματος στις βάσεις, ενώ οι καρδια-
κοί τόνοι είναι άρρυθμοι, με ύπαρξη συστολικού 
φυσήματος εντονότερο στη θέση ακρόασης της 
μιτροειδούς βαλβίδας και ήπια ακρόαση τρίτου καρ-
διακού τόνου. Η ακτινογραφία θώρακα απεικονίζει 
πνευμονική συμφόρηση, αμφοτερόπλευρες πλευ-
ριτικές συλλογές και μεγάλου μεγέθους καρδιακή 
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ΕΙΚΟΝΑ 1: ΗΚΓ του ασθενούς  πριν την ανάταξη, με βηματοδοτικό ρυθμό, κολπική 
μαρμαρυγή και εύρος QRS: 160ms 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2: Γιγαντιαίο ανεύρυσμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος της  
αριστερής κοιλίας, με λέπτυνση, ακινησία  και επασβέστωση του τοιχώματος και 
συνοδός αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας ,με σοβαρή διάταση και επιμήκυνση 
τόσο του οριζόντιου όσο και του επιμήκους άξονα αυτής. 

ΕΙΚΟΝΑ 2: Γιγαντιαίο ανεύρυσμα του μεσοκοιλιακού διαφράγ-
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σβέστωση του τοιχώματος και συνοδός αναδιαμόρφωση 
της αριστερής κοιλίας, με σοβαρή διάταση και επιμήκυνση 
τόσο του οριζόντιου όσο και του επιμήκους άξονα αυτής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3: Δευτεροπαθής ανεπάρκεια μιτροειδούς μετρίου προς σοβαρού 
βαθμού, συνέπεια διάτασης μιτροειδικού δακτυλίου και tethering των γλωχίνων της 
μιτροειδούς στο πλαίσιο της σοβαρής διάτασης της αριστερής κοιλιάς. 

ΕΙΚΟΝΑ 3: Δευτεροπαθής ανεπάρκεια μιτροειδούς, μετρίου 
προς σοβαρού βαθμού, συνέπεια διάτασης μιτροειδικού 
δακτυλίου και tethering των γλωχίνων της μιτροειδούς στο 
πλαίσιο της σοβαρής διάτασης της αριστερής κοιλίας.

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΗΚΓ του ασθενούς πριν την ανάταξη, με βηματοδοτικό ρυθμό, κολπική μαρμαρυγή και εύρος QRS: 160 ms.

3. Dor V, Di Donato M, Sabatier M, Montiglio F, Civaia F; RESTORE Group. 
Left ventricular reconstruction by endoventricular circular patch plasty 
repair: a 17 year experience. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2001;13:435– 
47.  

4. Williams J, Conte J. Ventricular assist device placement following surgical 
ventricular restoration. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2006;5:90 –1.  

5. Osaki S, Edwards NM, Kohmoto T. Strategies for left ventricular assist 
device insertion after the Dor procedure. J Heart Lung Transplant 
2009;28:520 –2 

6. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 
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ΕΙΚΟΝΑ 1: ΗΚΓ του ασθενούς  πριν την ανάταξη, με βηματοδοτικό ρυθμό, κολπική 
μαρμαρυγή και εύρος QRS: 160ms 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2: Γιγαντιαίο ανεύρυσμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος της  
αριστερής κοιλίας, με λέπτυνση, ακινησία  και επασβέστωση του τοιχώματος και 
συνοδός αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας ,με σοβαρή διάταση και επιμήκυνση 
τόσο του οριζόντιου όσο και του επιμήκους άξονα αυτής. 

σιλουέτα. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα απεικονίζει 
κολπική μαρμαρυγή με ευρέα συμπλέγματα QRS 
(περίπου 160 ms) (Εικόνα 1).

Από τον υπέρηχο καρδιάς προκύπτει σημαντι-
κά μειωμένη συστολική απόδοση της αριστερής 
κοιλίας, με ήπια έκκεντρη υπερτροφία και κλάσμα 
εξωθήσεως 20-25%. Παρατηρείται αύξηση των δια-
στάσεων αριστερής κοιλίας, με εγκάρσια διάμετρο 
80 mm και επιμήκη διάσταση 90 mm, συνέπεια του 
γιγαντιαίου ανευρύσματος, το οποίο εμφανίζει λεπτά 
τοιχώματα (IVS: 4 mm), είναι διαυγάζων, λόγω της 
έντονης επασβέστωσής του, ακινητικό σε όλη του την 
έκταση, εκτός μέρους της βασικής μοίρας του IVS. 
Ο κορυφαίος θρόμβος, που έχει απεικονιστεί κατά 
το παρελθόν, δεν είναι εμφανής ακόμα και μετά την 
έκχυση σκιαγραφικού. Επιπλέον συνυπάρχει ήπια 
προς μέτρια δευτεροπαθής ανεπάρκεια μιτροειδούς 
βαλβίδας (RegVol 25 ml, EROA=0,23 cm2 ), (Εικόνα 3).
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O ασθενής εμφανίζει πολύ πτωχή ανταπόκριση 
στη χορηγούμενη διουρητική (φουροσεμίδη) και ινό-
τροπη (λεβοσιμενδάνη, ντοπαμίνη) αγωγή, με μερική 
μόνο ανταπόκριση στη χορήγηση νιτροπρωσικού. 
Πραγματοποιήθηκε ενδοκοιλοτική απινίδωση, προς 
ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής με 30 Joules, 
χρησιμοποιώντας τo καλώδιο του απινιδωτή και 
επαναφορά σε φλεβοκομβικό ρυθμό, ο οποίος 
διατηρήθηκε, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση 
της συμπτωματολογίας του ασθενούς.

Μετά από επικοινωνία με εξιδεικευμένο καρδιο-
χειρουργικό κέντρο, έγινε σύσταση για χειρουργική 
αντιμετώπιση του ανευρύσματος, προκειμένου να 
γίνει εισαγωγή του ασθενούς σε λίστα αναμονής για 
μεταμόσχευση καρδιάς. Ο ασθενής δεν δέχτηκε αυτό 
το πλάνο θεραπείας και προτίμησε να ακολουθήσει 
την υπάρχουσα φαρμακευτική προσέγγιση. Τελικά 
έγινε επιτυχής τοποθέτηση συσκευής CRT, χωρίς 
ωστόσο να καταγραφεί βελτίωση της συστολικής 
απόδοσης. Μετά την ανάταξη σε φλεβοκομβικό 
ρυθμό, δεν έγινε επανεισαγωγή του ασθενούς για 
απορρύθμιση ΚΑ, παρά μόνο για προγραμματι-
σμένη χορήγηση λεβοσιμεντάνης.

Συζήτηση
Η επίπτωση του σχηματισμού ανευρύσματος 

της LV μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου είναι περί-
που 8-15% και εμφανίζεται συνηθέστερα μετά από 
έμφραγμα του προσθίου τοιχώματος. Σε αντίθεση 
με τα ψευδοανευρύσματα, υφίστανται σπανιότερα 
ρήξη, λόγω παχύτερου και ινωτικού τοιχώματος και 
έχουν ευρύτερη βάση.

Η ακτινογραφία θώρακα απεικονίζει αύξηση της 
καρδιακής σιλουέτας και στο ΗΚΓ συχνά υπάρχουν 
εμμένουσες ανασπάσεις του ST διαστήματος στις 
προκάρδιες απαγωγές. Η εξέταση εκλογής για την 
διάγνωση του LVA είναι το υπερηχογράφημα καρ-
διάς, το οποίο αναδεικνύει λέπτυνση, διάταση και 
διαταραχή κινητικότητας της εμφρακτικής περιοχής. 
Πολλές φορές παρατηρούνται θρόμβοι εντός του 
ανευρύσματος.

Το ανεύρυσμα, μέσω της παθητικής διάτασης 
του τοιχώματός του, δαπανά σημαντικό μέρος της 
ενέργειας συστολής της LV, φαινόμενο εντονότερο 
στις οξείες περιπτώσεις, καθώς τα τοιχώματα του 
ανευρύσματος είναι πιο ευένδοτα, με συνέπεια τη 

μείωση της καρδιακής παροχής. Επιπλέον, η αλλοίωση 
της γεωμετρίας της LV οδηγεί σε διάταση-tethering 
του μιτροειδικού δακτυλίου και δευτεροπαθή ανε-
πάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας. 

Η διατήρηση της κολπικής συστολής παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην πλήρωση της LV σε ασθενείς με 
ανευρύσματα αυτής. Η διαστολική δυσλειτουργία 
των ασθενών με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και 
συνοδά ανευρύσματα εμφανίζει διάφορα πρότυπα, 
με πολύ συχνό αυτό της περιοριστικής φυσιολογίας. 
Το περιστατικό μας από προηγούμενες νοσηλείες 
εμφάνισε ψευδο-φυσιολογικό τύπο διαστολικής 
δυσλειτουργίας. Ο λόγος Ε/e είχε καταγραφεί σε 
τιμές περίπου 10 μέχρι 15. Η απώλεια του κολπικού 
λακτίσματος οδήγησε σε δραματική έκπτωση τόσο 
της πλήρωσης της αριστερής κοιλίας όσο και της 
καρδιακής παροχής, καθώς ένα σημαντικό μέρος 
του όγκου πλήρωσης της LV παγιδεύεται εντός του 
ανευρύσματος. Η ηλεκτρική ανάταξη σε φλεβοκομ-
βικό ρυθμό, μετά από ενδοκοιλοτική απινίδωση δια 
του απινιδωτικού καλωδίου, επέφερε πολύ γρήγορη 
και σημαντική βελτίωση της λειτουργικότητας της 
καρδιάς και ύφεση της συμπτωματολογίας. Κατα-
γράφηκαν τιμές λόγου Ε/e κάτω από 15. Η βελτίωση 
της λειτουργικότητας της LV σε ασθενείς με γιγαντιαία 
ανευρύσματα μετά την τοποθέτηση CRT δεν έχει 
μελετηθεί αρκετά, καθώς υπάρχει περιορισμένος 
αριθμός περιστατικών καταγεγραμμένων στη βι-
βλιογραφία. Στο περιστατικό μας δεν καταγράφηκε 
αύξηση του κλάσματος εξώθησης.

Η αντιμετώπιση του LVA είναι εξατομικευμένη. 
Τα μικρά-μέτριου μεγέθους ασυμπτωματικά ανευ-
ρύσματα δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. 
Στα μεγαλύτερου μεγέθους πραγματοποιείται ανευ-
ρυσματεκτομή και αναδιαμόρφωση της αριστερής 
κοιλίας κατά τη διάρκεια συνήθους αορτοστεφα-
νιαίας παράκαμψης (CABG).

Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, με μη διατη-
ρημένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) και LVA θα πρέπει 
να λαμβάνουν τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή 
ΚΑ (b-blocker, ACE/ARNI, MRA, SGLT2i) και την εν-
δεδειγμένη χρήση συσκευών (ICD, CRT).

Επί ΚΑ τελικού σταδίου, παρά τη βέλτιστη φαρ-
μακευτική αγωγή, πρέπει να εξεταστεί αν ο ασθενής 
πληρεί τα κριτήρια για μεταμόσχευση καρδιάς. Ως 
ενδιάμεσο στάδιο προ της μεταμόσχευσης μπορεί να 
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τοποθετηθεί συσκευή υποβοήθησης της αριστερής 
κοιλίας (LVAD). Η τοποθέτηση LVAD σε ασθενή με 
LVA ενέχει τεχνικές δυσκολίες και κινδύνους, όπως 
την εισρόφηση ή τη ρήξη τοιχώματος της LV και 
μεγαλύτερη πιθανότητα θρομβο-εμβολικής επιπλο-
κής. Οι επιπλοκές αυτές μπορούν να αποφευχθούν 
με τη χειρουργική αναδιαμόρφωση της αριστερής 
κοιλίας κατά Dor, πριν την τοποθέτηση της LVAD, 
χωρίς βέβαια να είναι αυτό πάντα αναγκαίο. Η χρήση 
LVAD μπορεί να είναι και η τελική θεραπεία.

Ακρωνύμια
ACE: Angiotensin-Converting Enzyme, ARNI: 

Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibitor, CABG: 

Coronary Artery Bypass graft Surgery, CRT: Cardiac 
Resynchronization Therapy, EROA: Effective Regurgitant 
Orifice Area, HFrEF: Heart Failure with reduced Ejection 
Failure, ICD: Implantable Cardioverter Defibrillator, IVS: 
Interventricular Septum, LAD: Left Anterior Descending 
Artery, LCx: Left Circumflex artery, LV: Left Ventricle, 
LVA: Left Ventricle Aneurysm, LVAD: Left Ventricle 
Assist Device, LVPW: Left Ventricular Posterior Wall, 
MRA: Mineralocorticoid Receptor Antagonist, PCI: 
Percutaneous Coronary Intervention, RCA: Right 
Coronary Artery. ■
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Women’s hurdles:
Οι χρυσοί κανόνες για την αύξηση της φυσικής 
δραστηριότητας στις γυναίκες

Το πρόγραμμα συνεργασίας WOMEN’S HURDLES, 
στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Ελληνικό Ίδρυ-
μα Καρδιολογίας, από τις αρχές του 2021, και 

το οποίο θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 
2023, έχει ως σκοπό να αναπτύξει, εφαρμόσει και 
διαδώσει καινοτόμες πρακτικές, σχετιζόμενες με 
τη φυσική δραστηριότητα, σε ένα πληθυσμό δυ-
νητικά υψηλού κινδύνου και ταυτόχρονα δύσκολα 
προσεγγίσιμο: τις γυναίκες, και ειδικά τις γυναίκες 
αυτές που έχουν οικογένεια και ταυτόχρονα εργά-
ζονται. Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί 
στα πρώτα βήματα αυτού του προγράμματος, 
που στόχο είχαν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση 
κάποιων χρυσών κανόνων. Το πρόβλημα αφορά 
εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη, οι οποίες δεν 
έχουν το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και δεν 
ασκούνται όσο θα ήθελαν ή όσο θα μπορούσαν. 
Και, βέβαια, το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να δι-
ορθωθεί αυτόματα με κάποια μαγική λύση. Αυτό 
που προτείνουμε είναι ένα σύνολο πρακτικών και 
ψυχολογικών παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην 
τροποποίηση της συμπεριφοράς και του τρόπου με 
τον οποίον οι γυναίκες αντιμετωπίζουν το θέμα της 
άσκησης. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να είναι λίγο 
διαφορετικές από χώρα σε χώρα και ανάλογα με 
την ομάδα των γυναικών στην οποία απευθύνονται, 
όμως μοιράζονται τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά. 
Οι άνθρωποι, που είναι υπεύθυνοι στους τομείς 
που αφορούν στην άσκηση και στα σπορ, θα πρέ-
πει να αφουγκραστούν και να προσαρμόσουν τις 

πολιτικές τους σε κάθε μια από τις διαφορετικές 
αυτές ομάδες γυναικών. Η ομάδα του WOMEN’S 
HURDLES ευελπιστεί, ότι οι χρυσοί αυτοί κανόνες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία και 
σημείο αναφοράς στην προσπάθεια αυτή.

 Να λοιπόν οι δέκα χρυσοί κανόνες που προ-
τείνουμε:
1. Συμμετοχή των γυναικών σε όλη την πυραμίδα 

λήψης αποφάσεων. Αν θέλουμε να έχουμε μια 
πραγματική αλλαγή στο θέμα της οργανωμένης 
φυσικής δραστηριότητας και της συμμετοχής 
στα σπορ, θα πρέπει οι γυναίκες να έχουν πε-
ρισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων τόσο στους διάφορους αθλητι-
κούς οργανισμούς όσο και σε διοικητικές θέ-
σεις που σχετίζονται με τα σπορ και τη φυσική 
δραστηριότητα.

2. Η ανάγκη για φυσική δραστηριότητα και συμ-
μετοχή σε σπορ αφορά στις γυναίκες κάθε 
ηλικίας. Ιδιαίτερη προσοχή και παρακολού-
θηση χρειάζεται σε συγκεκριμένες ευαίσθητες 
περιόδους στη ζωή μιας γυναίκας αλλά και σε 
ειδικές κατηγορίες γυναικών.

3. Το πιο σημαντικό είναι η ύπαρξη προσωπικών 
κινήτρων. Οι γυναίκες πρέπει να διευκολυνθούν, 
ώστε να ξεπεράσουν πρακτικούς και προσωπι-
κούς φραγμούς και να αποκτήσουν σταθερά 
προσωπικά κίνητρα για φυσική δραστηριότητα. 
Ο σχηματισμός συγκεκριμένων ομάδων, βασι-
σμένων σε ιδιαίτερες ανάγκες και κίνητρα, θα 
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ευνοήσει το σχηματισμό στενότερων δεσμών 
ανάμεσα στις συμμετέχουσες γυναίκες και άρα 
και τη μακροχρόνια συμμόρφωση στα προγράμ-
ματα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

4. Αρχές επικοινωνίας. Η λέξη «σπορ» και οι πα-
ραδοσιακές εικόνες που την συνοδεύουν μπο-
ρεί να πυροδοτήσουν αρνητικούς συνειρμούς 
σε πολλές γυναίκες. Η σωστή επικοινωνία της 
εμπειρίας της φυσικής δραστηριότητας προς τις 
γυναίκες έχει βασική σημασία. Το «πατρικό-συμ-
βουλευτικό» ύφος καλό είναι να αποφεύγεται, ενώ 
πρέπει να στέλνονται θετικά μηνύματα σχετικά 
με διασκέδαση και ευζωία, και λιγότερο σχετικά 
με υγεία. 

5. Η σημασία των προτύπων. Η φυσική δραστη-
ριότητα και η ενασχόληση με τα σπορ συνδυ-
άζεται με εικόνες ομορφιάς και καλής φυσικής 
κατάστασης, εικόνες που, μερικές φορές, μπορεί 
να δημιουργήσουν αισθήματα προσωπικής 
ανεπάρκειας και υποτίμησης. Είναι πολύ ση-
μαντικό να χρησιμοποιηθούν μοντέλα γυναικών 
από την καθημερινή πραγματική ζωή, που θα 
εμφανίζονται ευτυχισμένα και με εμπιστοσύνη 
στην εικόνα τους. Σχετικές εκστρατείες μέσων 
ενημέρωσης και influencers είναι καλοδεχού-
μενες.

6. Ο ρόλος των συντρόφων. Οι σύντροφοι των 
γυναικών πρέπει να ενθαρρυνθούν να τις υπο-
στηρίξουν με πρακτικούς τρόπους στις δουλειές 
του σπιτιού, όπως είναι, για παράδειγμα, το 
μαγείρεμα και η φροντίδα των παιδιών, με στόχο 
αυτές να βρουν χρόνο για άσκηση και φυσική 
δραστηριότητα. Παράλληλα πρέπει να τις εν-
θαρρύνουν και να τις υποστηρίξουν ψυχικά σε 
αυτήν την προσπάθεια. Σε αντάλλαγμα θα έχουν 
δίπλα τους ευτυχισμένες και υγιείς γυναίκες!

7. Ο ρόλος των παιδιών. Για μια εργαζόμενη γυναίκα 
ο χρόνος που περνάει με τα παιδιά της δεν είναι 
ποτέ αρκετός. Η οργάνωση δραστηριοτήτων 
άθλησης μαζί με τα παιδιά μπορεί να επιτρέ-
ψει την καλύτερη διαχείριση του χρόνου και την 
αποφυγή ενοχικών συναισθημάτων. Επιπλέον, 
οι γυναίκες με τον τρόπο αυτό δίνουν καλύτε-
ρο παράδειγμα στα παιδιά τους και κερδίζουν 
ευκολότερα τη συμπαράσταση της υπόλοιπης 
οικογένειας.

8. Ο ρόλος της εργασίας. Για μια εργαζόμενη 
γυναίκα η σωστή διαχείριση του διαθέσιμου 
χρόνου είναι εξαιρετικά σημαντική. Έτσι, θα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη η ευκαιρία να ασκείται πολύ 
κοντά ή μέσα στον εργασιακό της χώρο. Οι 
εργοδότες πρέπει να ενθαρρυνθούν να προσφέ-
ρουν ευελιξία στο ωράριο και ευκαιρίες άσκησης 
μέσα στον εργασιακό χώρο, με κατάλληλους 
χώρους και γυμναστές. Σε αντάλλαγμα θα πά-
ρουν ευτυχισμένες και υγιείς εργαζόμενες και μια 
εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας.

9. Ο ρόλος της τεχνολογίας. Η τεχνολογία μπορεί 
να προσφέρει στις γυναίκες πολλαπλά πλεονε-
κτήματα, όπως είναι, για παράδειγμα, η άσκηση 
με γυμναστή διαδικτυακά, για αυτές που δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε σε ένα γυμνα-
στήριο. Εξαιρετικά σημαντική, επίσης, είναι η 
προσωποποιημένη επικοινωνία, με αποστολή 
στο κινητό υπενθυμίσεων για προσεχείς συ-
νεδρίες ή μηνυμάτων ενθάρρυνσης μετά από 
χαμένες συνεδρίες.

10. Η σημασία της συμμόρφωσης στο πέρασμα 
του χρόνου. Σε πολλές φάσεις στη ζωή μιας γυ-
ναίκας, η συνεπής συμμετοχή σε προγράμματα 
φυσικής δραστηριότητας μπορεί να μειωθεί ή 
και να σταματήσει εντελώς. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε οι γυναίκες να συνεχίσουν την άσκηση 
σε κάθε περίσταση ή περίοδο της ζωής τους.

Ευαίσθητες περίοδοι και ομάδες που χρειάζο-
νται προσοχή
1. Όψιμη εφηβεία. Η συνήθεια να ασχολούμαστε με 

σπορ και να έχουμε πλούσια φυσική δραστηρι-
ότητα διδάσκεται και αποκτάται κατά τη διάρκεια 
των σχολικών μας χρόνων, αφού κάθε καμπύ-
λη μαθήσεως και απόκτησης νέων ικανοτήτων 
είναι τότε πολύ πιο βατή. Με άλλα λόγια, κάθε 
κορίτσι που ασκείται στη σχολική του ηλικία έχει 
περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει έτσι και 
στην ενήλικη ζωή του. Ωστόσο, πολλές μελέτες 
δείχνουν, ότι πολλά κορίτσια εγκαταλείπουν τα 
σπορ στα εφηβικά τους χρόνια και, επιπλέον, 
αναπτύσσουν αρνητική στάση απέναντί τους, 
μια στάση που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο σε 
όλη τους τη ζωή.
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2. Μετά την εγκυμοσύνη. Χρειάζεται μεγάλη προ-
σπάθεια, προκειμένου οι νέες μητέρες να συ-
νεχίσουν να φροντίζουν το σώμα τους και να 
αμβλύνουν το άγχος και την κατάθλιψη, που 
χαρακτηρίζουν την περίοδο μετά τον τοκετό. 
Ιδιαίτερα, οι δραστηριότητες στις οποίες οι νέες 
μητέρες μπορούν να συμμετάσχουν μαζί με τα 
μωρά τους είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. 

3.  Εμμηνόπαυση. Πολλές γυναίκες δεν είναι προ-
ετοιμασμένες για το πόσο εξουθενωτικά μπορεί 
να είναι τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Η 
άσκηση και η φυσική δραστηριότητα, κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να είναι 
ζωτικής σημασίας, αφού αμβλύνει αυτά τα συ-
μπτώματα, αντιρροπεί κάποιες από τις μεταβο-
λικές διαταραχές που προκαλεί η εμμηνόπαυση, 
όπως και τη συνολική επίδραση που έχει στην 
υγεία της γυναίκας τόσο τη σωματική όσο και 
την ψυχική.

4. Καρκίνος μαστού και άλλοι καρκίνοι/ Χρόνιες 
παθήσεις. Αυτές οι γυναίκες έχουν ανάγκη να 
δεχτούν και να επανασυνδεθούν με το σώμα 
τους, να αποκτήσουν εκ νέου εμπιστοσύνη 
στον εαυτό τους, να μάθουν να εκφράζονται 
και ταυτόχρονα να χειρίζονται τα συναισθήματα 
απομόνωσης, κατάθλιψης, θυμού και φόβου. 
Όλα τα παραπάνω κάνουν την άσκηση και τη 
φυσική δραστηριότητα εξαιρετικής σημασίας 
για τη διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής. 

5. Αναπηρίες. Οι γυναίκες με αναπηρία συχνά 
αποτελούν θύματα διπλής διάκρισης, σε σχέση 
με τα σπορ και την οργανωμένη φυσική δρα-
στηριότητα: τόσο λόγω της αναπηρίας τους 
όσο και για το γεγονός ότι είναι γυναίκες.

6. Γυναίκες με χαμηλό εισόδημα.
7. Μετανάστριες/πρόσφυγες και γυναίκες σε άλλες 

μη προνομιούχες ομάδες. 

Πρακτικά και προσωπικά εμπόδια ανάμεσα 
στις γυναίκες και την άσκηση 

 Οι περισσότερες γυναίκες γνωρίζουν ότι τα σπορ 
και η άσκηση είναι κάτι καλό, αλλά για πολλούς 
λόγους δεν νοιώθουν έτοιμες να ασχοληθούν με 
αυτά. Συχνά υπάρχουν κίνητρα, αλλά συγκεκριμένα 
εμπόδια εμφανίζονται στο δρόμο. Έτσι, συχνά, η 
φυσική δραστηριότητα φαίνεται να μην τις αφορά, 

ξεφεύγει από αυτά που θεωρούν σημαντικά στη 
ζωή τους. Πολλές γυναίκες θεωρούν τα σπορ αντα-
γωνιστικά, δύσκολα, επιθετικά και ξένα ως προς τη 
θηλυκή φύση και δεν εμπνέονται από αυτά.
1. Ως βασικό εμπόδιο περιγράφεται η έλλειψη χρό-

νου, ενώ παράλληλα παίζει ρόλο και η έλλειψη 
πληροφόρησης.

2. Η απουσία προσωπικής αδειοδότησης. Αν και 
οι γυναίκες συνειδητοποιούν ότι θα έπρεπε να 
κάνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και 
την υγεία τους, ενδόμυχες κοινωνικές και πολι-
τιστικές πεποιθήσεις τις κάνουν να νοιώθουν 
ότι δεν έχουν την άδεια να το κάνουν: το να 
αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους φαίνεται 
εγωιστικό, μια όχι απαραίτητη πολυτέλεια. Για 
μια μεσήλικη γυναίκα ο εαυτός της είναι πολύ 
κάτω στη λίστα προτεραιοτήτων, σε αντίθεση με 
τη φροντίδα της οικογένειάς της. Ειδικά για τις 
μητέρες, ο χρόνος που σπαταλιέται σε άσκηση 
μπορεί να τις κάνει να νοιώθουν ότι παραμελούν 
τα οικιακά και μητρικά τους καθήκοντα. 

3. Ο φόβος δυσμενών κρίσεων. Η κριτική μπορεί 
να προέλθει από πολλές πλευρές: Από τους 
στενούς φίλους και την οικογένεια, με τις γυ-
ναίκες να φοβούνται ότι δεν ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες τους, από άλλες γυναίκες σε 
σχέση με τα αποδεκτά πρότυπα, αλλά και από 
άντρες με αποδοκιμασία της ικανότητας των 
γυναικών να ασκούνται και να συμμετέχουν σε 
σπορ. 

4. Η ανησυχία για την εμφάνισή τους. Οι γυναίκες 
μπορεί να μην είναι άνετες με την έκθεση του 
σώματός τους όταν ασκούνται, αλλά και με 
τη γενικότερη εμφάνισή τους (χωρίς make-up, 
ιδρωμένες και ατημέλητες).

5. Η απουσία κοινωνικής υποστήριξης. Οι γυναί-
κες συχνά είναι διστακτικές να ξεκινήσουν ένα 
σπορ και γενικότερα άσκηση χωρίς βοήθεια 
και υποστήριξη.

6. Το άγχος της απόδοσης. Κάποιες γυναίκες νοι-
ώθουν ότι τα σπορ δεν τους ταιριάζουν, ενώ 
ακόμη και αυτές που παλιότερα γυμναζόντου-
σαν, συχνά φοβούνται ότι θα αποτύχουν να 
ανταποκριθούν στις υπάρχουσες προσδοκίες.

7. Ο φόβος για τραυματισμούς και κινδύνους από 
προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. ■



Εξετάσεις Ειδικότητας
Μάιος 2022

Θέματα προς ανάπτυξη

1. Α. Κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ορισμός, επιδημιολογία, 
διερεύνηση καρδιακών αιτίων. 

Β. Καρδιαγγειακές επιπτώσεις του συνδρόμου υπνικής άπνοιας. Ο ρόλος 
της CPAP, BiPAP.

2. Α. Διαχείριση του υπερτασικού ασθενούς με δυσκολία στη ρύθμιση της 
πίεσής του.

Β. Διαχείριση των αυξημένων τιμών της Lp(a).
3. Α. Κοιλιακή εκτακτοσυστολική αρρυθμία στην πρόπτωση της μιτροειδούς. 

Αντιμετώπιση.
Β. Απομόνωση πνευμονικών φλεβών στην κολπική μαρμαρυγή. Ενδείξεις, 

αποτελέσματα.
4.  Αναφέρατε τις κυριότερες κατηγορίες ασθενών με ενδείξεις για:

Α. Επέμβαση γι’ αντιμετώπιση της στένωσης της αορτικής βαλβίδας. 
Β. Επέμβαση γι’ αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας.

5.  Αναφέρατε τα κλασικά και τα νεότερα (του Wellens) κριτήρια διάγνωσης 
κοιλιακής ταχυκαρδίας, επί ασθενών που παρουσιάζουν στο ΗΚΓ ρυθμική 
ταχυκαρδία μ’ ευρέα συμπλέγματα. 

6. Ανοικτό ωοειδές τρήμα (PFO). Παθοφυσιολογία – Διάγνωση – Αντιμετώπι-
ση.

7. CT αγγειογραφία στεφανιαίων. Ενδείξεις-Ερμηνεία-Περιορισμοί.

◗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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1.  Γυναίκα, 23 ετών, αθλήτρια στίβου, πλή-
ρως ασυμπτωματική, προσέρχεται για προ-
γραμματισμένο προαγωνιστικό έλεγχο. Το 
ΗΚΓ αναδεικνύει φλεβοκομβικό ρυθμό με 
αρνητικά Τ στις απαγωγές V1-V2, ενώ στο 
διαθωρακικό echo έχουμε φυσιολογική 
ανατομία και λειτουργικότητα αριστερής 
κοιλίας, μικρού βαθμού ανεπάρκεια μιτρο-
ειδούς βαλβίδας και μικρού βαθμού ανε-
πάρκεια πνευμονικής βαλβίδας. Με βάση τα 
ανωτέρω ευρήματα, ποια είναι η σύσταση 
που πρέπει να δοθεί στην ασθενή;
Α. Προσωρινή διακοπή άθλησης και μαγνητική 

τομογραφία καρδιάς.
Β. Υπογραφή κάρτας υγείας αθλητή και συνέχι-

ση αθλητικών δραστηριοτήτων.
Γ. Στεφανιογραφικος έλεγχος για τον αποκλει-

σμό της στεφανιαίας νόσου.
Δ. Μη υπογραφή κάρτας υγείας αθλητή πριν 

τη διενέργεια τεστ κοπώσεως.

 2. Ασθενής, 65 ετών, αναφέρει εύκολη κόπω-
ση και δύσπνοια προσπάθειας το τελευταίο 
6μηνο (στάδιο κατά NYHA III-IV). Από το 
ατομικό ιστορικό του αναφέρεται χρόνια 
κολπική μαρμαρυγή, αρτηριακή υπέρταση, 
καλώς ρυθμιζόμενη υπό βαλσαρτάνη 160 
mg/d και HCT 12.5 mg/d και χειρουργείο 
για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα προ 
έτους. Το ΗΚΓ δείχνει κολπική μαρμαρυγή 
με καλή καρδιακή συχνότητα, φυσιολογι-
κά QRS δυναμικά, χωρίς διαταραχές ST/T. 
Από τον υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο 
διαπιστώνεται μετρίου βαθμού στένωση 
αορτικής βαλβίδας, LVEF 55%, ασύμμετρη 
υπερτροφία της αριστερής κοιλίας (μέγιστο 
πάχος τοιχωμάτων έως 15 χιλιοστά βασι-
κό ΜΚΔ) και εκτιμώμενη συστολική πίεση 
πνευμονικής αρτηρίας 45-50 mmHg. Ποια 
από τις επόμενες εξετάσεις είναι πιθανότε-
ρο να αποκαλύψει την αιτία της καρδιακής 
ανεπάρκειας;
A. Στεφανιογραφία.
B. Stress echo.

Γ. Σπινθηρογράφημα οστών με τεχνήτιο Tc99m 
DPD.

Δ. Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με Tc99m 
sestamibi.

3. Έφηβος, 17 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστο-
ρικό, αναφέρει εύκολη κόπωση στην προ-
σπάθεια, το τελευταίο έτος προοδευτικά 
επιδεινούμενη. ΗΚΓ: φλεβοκομβικός ρυθ-
μός, χωρίς διαταραχές ST/T. Διαθωρακικό 
υπερηχοκαρδιογράφημα: φυσιολογικές δι-
αστάσεις/τοιχώματα αριστερής κοιλίας και 
LVEF στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. Ο 
βιοχημικός έλεγχος δείχνει αυξημένη CPK 
ορού (2000 mg/dL). Η δοκιμασία κοπώ-
σεως επιβεβαιώνει την πτωχή καρδιοανα-
πνευστική ικανότητα του ασθενούς και τη 
διακοπή της εξέτασης στα τέσσερα λεπτά. 
Αποφασίζεται η διενέργεια μαγνητικής το-
μογραφίας καρδιάς, η οποία δείχνει έντονη 
υποεπικαρδιακού τύπου ίνωση στο βασικό 
και μέσο κατώτερο πλάγιο τοίχωμα. Από το 
οικογενειακό του ιστορικό αναφέρεται, πως 
και η μητέρα του (45 ετών) έχει διαγνωσθεί με 
ήπια δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. 
Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα, ποια είναι 
η πιθανότερη κλινική διάγνωση;
Α. Νόσος Anderson Fabry.
Β. Duchenne μυϊκή δυστροφία.
Γ. Xρήση αναβολικών στεροειδών.
Δ. Danon μυοκαρδιοπάθεια.

4.  Άνδρας, 65 ετών, μη διαβητικός, με στηθάγ-
χη σε μέτρια προσπάθεια από μηνών, παρά 
τη λήψη βισοπρολόλης και μονονιτρικού 
ισοσορβίτη, υποβάλλεται σε στεφανιογρα-
φία, όπου διαπιστώνεται νόσος 3 αγγείων 
(μεσότητα LAD στένωση 80%, αμβλύς επι-
χείλιος 60-70% και μεσότητα RCA 60-70%). 
Υποβάλεται σε μέτρηση iFR, που ανέδειξε 
τιμές 0.65, 0.89 και 0.88, στα αντίστοιχα αγ-
γεία. Ακολούθησε μέτρηση FFR στον επιχεί-
λιο και στη δεξιά στεφανιαία, που ανέδειξε 
τιμές 0.88 και 0.72, αντίστοιχα. Ποια είναι η 
κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση;

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
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Α. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG).
B. Αγγειοπλαστική σε πρόσθιο κατιόντα και δε-

ξιά στεφανιαία αρτηρία.
Γ. Αγγειοπλαστική μόνο στον πρόσθιο κατιό-

ντα.
Δ. Προσθήκη τρίτου αντιστηθαγχικού φαρμά-

κου και παρακολούθηση.

5. Διαβητική ασθενής, 67 ετών, υποβάλεται σε 
CABG, λόγω σοβαρής στεφανιαίας νόσου 
3 αγγείων. Δώδεκα ώρες μετά το πέρας της 
επέμβασης, και αφού η ασθενής έχει απο-
σωληνωθεί, εμφανίζει αιφνίδια δύσπνοια, 
και το ΗΚΓ δείχνει ανασπάσεις του ST ~3 
mm στις απαγωγές ΙΙ,ΙΙΙ,AVF. Ποια είναι η 
κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση;
Α. Επείγουσα στεφανιογραφία με προοπτική 

την πρωτογενή αγγειοπλαστική.
Β.  Άμεση θρομβόλυση και συζήτηση για πιθα-

νή στεφανιογραφία στο 1ο 24ωρο.
Γ. Άμεση επανεισαγωγή της ασθενούς στο χει-

ρουργείο για επείγουσα redoCABG.
Δ. Συντηρητική θεραπεία. 

6. Στη διάρκεια στεφανιογραφίας, η είσοδος 
του διαγνωστικού καθετήρα JR4 στη δεξιά 
στεφανιαία αρτηρία (που χρονικά συμπίπτει 
με το βέλος στην παρακάτω εικόνα ταυτό-
χρονης καταγραφής πίεσης από το άκρο 
του καθετήρα) συνοδεύεται με μεταβολή της 
κυματομορφής πίεσης, όπως φαίνεται πα-
ρακάτω. Τί υποδηλώνει η μεταβολή αυτή; 

Γ. Συστροφή (kinking) του καθετήρα.
Δ. Βλάβη στο σύστημα καταγραφής της ενδο-

στεφανιαίας πίεσης.

7. Σε ενήλικες με σοβαρή συμπτωματική στένω-
ση αορτικής βαλβίδας, η βαλβιδοπλαστική 
με μπαλόνι έχει ρόλο: 
Α. Πριν από επείγον μη καρδιακό χειρουργείο.
Β. Ως παρηγορική θεραπεία σε ασθενείς που 

δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική αντικα-
τάσταση βαλβίδας ή TAVI.

Γ.  Θεραπεία γεφύρωσης σε αιμοδυναμικά αστα-
θείς ασθενείς πριν την οριστική θεραπεία με 
χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας ή TAVI.

Δ. Όλα τα ανωτέρω.

8.  Αναφορικά με τη δόση φόρτισης αναστολέ-
ων του υποδοχέα P2Y12, όλα τα παρακάτω 
είναι σωστά, εκτός από:
Α. Πρασουγρέλη 60 mg μπορεί να δοθεί σε 

ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, που 
υποβάλλονται σε PCI.

Β. Κλοπιδογρέλη 600 mg μπορεί να δοθεί σε 
ασθενείς με STEMI, που πρόκειται να λάβουν 
θρομβολυτική θεραπεία.

Γ. Τικαγκρελόρη 180 mg μπορεί να δοθεί σε 
ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

Δ.  Κλοπιδογρέλη 600 mg μπορεί να δοθεί σε 
ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή 
χρόνια στεφανιαία νόσο, που υποβάλονται 
σε PCI.

9.  Γυναίκα, 60 ετών, με ιστορικό καρκίνου 
αριστερού μαστού, με ογκεκτομή, χημει-
οθεραπεία και ακτινοθεραπεία (συνολική 
δόση ακτινοβολίας 40 Gy) προ 10 ετίας, 
προσέρχεται για τακτικό καρδιολογικό 
έλεγχο. Από παράγοντες καρδιαγγειακού 
κινδύνου αναφέρονται το κάπνισμα και η 
αρτηριακή υπέρταση. Η γυναίκα δηλώνει 
ασυμπτωματική εκ του καρδιαγγειακού. Ο 
καρδιολογικός έλεγχος, σύμφωνα με τη 
γνώμη ειδικών, θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Α. Ιστορικό, κλινική εξέταση (μέτρηση ΑΠ), ηλε-

κτροκαρδιογράφημα και υπερηχογράφημα 
καρδιάς.

Β. Ιστορικό, κλινική εξέταση (μέτρηση ΑΠ), ηλε-
κτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα καρ-
διάς και εργαστηριακό έλεγχο με λιπιδαιμικό 
προφίλ.

4 
 

  Δ) Προσθήκη τρίτου αντιστηθαγχικούφαρμάκου και παρακολούθηση 
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  Α. Εξίσωση αορτικής πίεσης με την πίεση ατη αριστερά κοιλία  

  Β. Σημαντική στομιακή στένωση στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία 

  Γ. Συστροφή (kinking) του καθετήρα 

  Δ. Βλάβη στο σύστημα καταγραφής της ενδοστεφανιαίας πίεσης 

Α. Εξίσωση αορτικής πίεσης με την πίεση στην 
αριστερή κοιλία. 

Β. Σημαντική στομιακή στένωση στη δεξιά στε-
φανιαία αρτηρία.
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Γ. Ιστορικό, κλινική εξέταση (μέτρηση ΑΠ), ηλε-
κτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα καρ-
διάς, εργαστηριακό έλεγχο με λιπιδαιμικό 
προφίλ και stress echo/εναλλακτικά αξονική 
στεφανιογραφία).

Δ. Ιστορικό, κλινική εξέταση (μέτρηση ΑΠ), 
ηλεκτροκαρδιογράφημα και εργαστηριακό 
έλεγχο με λιπιδαιμικό προφίλ).

10.Αναφορικά με την PCI σε μη ένοχο αγγείο 
σε ασθενή με STEMI: 
Α. Ενδιάμεσες στενώσεις ~50-70% είναι λογικό 

να εκτιμηθούν με FFR, πριν αποφασισθεί η 
διενέργεια PCI.

Β. Προτιμάται η PCI του μη ένοχου αγγείου στην 
ίδια νοσηλεία.

Γ. Η PCI του μη ένοχου αγγείου μπορεί να γίνει 
στον ίδιο χρόνο με το ένοχο αγγείο (κατά την 
πρωτογενή PCI).

Δ. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά.

11.Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί παρά-
γοντα κινδύνου για σημαντικες διαταραχές 
αγωγιμότητας και ανάγκη για μόνιμο βη-
ματοδότη σε TAVI;
Α. Χρήση αυτοεκπτυσσόμενων βαλβίδων (συ-

γκριτικά με τις βαλβίδες που εκπτύσσονται με 
μπαλόνι).

Β. Σχετικά υψηλή τοποθέτηση της βαλβίδας.
Γ. Προϋπάρχων αποκλεισμός δεξιού σκέλους 

(RBBB).
Δ. Σημαντική ασβέστωση σε αορτικό δακτύλιο 

και χώρο εξόδου αριστερής κοιλίας.

12.Άνδρας, 58 ετών, παχύσαρκος, καπνιστής, 
με υπερλιπιδαιμία υπό αγωγή και άτυπα 
θωρακικά άλγη το τελευταίο τρίμηνο, πα-
ραπέμπεται από το θεράποντα καρδιολόγο 
του για ΗΚΓφική δοκιμασία κοπώσεως σε 
κυλιόμενο τάπητα. Σύμφωνα με τις ευρω-
παϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, η απόφαση 
του καρδιολόγου ήταν: 
Α. Σωστή, αφού με ΗΚΓφική δοκιμασία κοπώσε-

ως σε κυλιόμενο τάπητα μπορεί να εκτιμηθεί 
παράλληλα και η αναπαραγωγή της συ-
μπτωματολογίας του ασθενούς.

Β. Λανθασμένη, αφού απαιτείται επεμβατική 
στεφανιογραφία, λόγω αυξημένης πιθανό-
τητας παρουσίας στεφανιαίας νόσου (PTP- 

pre test propability), ιδίως λόγω των προδι-
αθεσικών παραγόντων.

Γ. Λανθασμένη, αφού, με βάση την PTP του 
ασθενούς, θα πρέπει να επιλεγεί μια λει-
τουργική μη επεμβατική δοκιμασία ισχαιμίας, 
όπως δυναμική ηχοκαρδιογραφία, σπινθη-
ρογράφημα μυοκαρδίου, δυναμική μαγνητι-
κή τομογραφία καρδιάς (stress MRI) ή αξονι-
κή στεφανιογραφία.

Δ. Σωστή, γιατί ο ασθενής δεν θα επιβαρυνθεί 
με μη ιοντίζουσα ακτινοβολία στο στάδιο 
των διαγνωστικών δοκιμασιών.

13.Άνδρας, 75 ετών, με ιστορικό καλώς ρυθ-
μιζομένης υπέρτασης, υπό αγωγή με συν-
δυασμό βαλσαρτάνης/αμλοδιπίνης νοση-
λεύθηκε προ 2μήνου, λόγω ΑΕΕ με δεξιά 
πυραμιδική συνδρομή, χωρίς αξιόλογο 
νευρολογικό υπόλλειμα. Η MRI εγκεφάλου 
ανέδειξε εμβολικό έμφρακτο στην αριστερή 
κροταφοβρεγματική περιοχή. Ο περαιτέρω 
έλεγχος με Duplex αγγείων τραχήλου ανέ-
δειξε μη σημαντική στένωση ~30-40% στη 
δεξιά έσω καρωτίδα, ενώ το Holter 48 ωρών 
ανέδειξε δύο ασυμπτωματικά επεισόδια κολ-
πικής μαρμαρυγής, διάρκειας ~2 min και 
~40 min, αντίστοιχα. Ποιο από τα παρακάτω 
είναι σωστά;
Α. Πρέπει να λάβει μόνιμη αντιπηκτική αγωγή με 

NOAC σε πλήρη δόση ή κουμαρινικά με στό-
χο INR 2-3.

Β. Πρέπει να λάβει συνδυασμό ασπιρίνης και 
χαμηλής δόσης ριβαροξαμπάνη (2,5 mg, δις 
ημερησίως).

Γ. Πρέπει να υποβληθεί σε διοισοφάγειο υπερη-
χογράφημα, και επί τεκμηρίωσης ανοικτού 
ωοειδούς τρήματος (PFO) να υποβληθεί 
άμεσα σε σύγκλιση PFO.

Δ. Πρέπει να γίνει αγγειοχειρουργική εκτίμηση με 
την προοπτική της ενδαρτηρεκτομής καρωτί-
δας. 

14.Aσθενής, 82 ετών, με ιστορικό εμμένου-
σας κολπικής μαρμαρυγής και διατατικής 
μυοκαρδιοπάθειας, με κλάσμα εξώθησης 
αριστερής κοιλίας 35%, φέρει αμφικοιλιακό 
απινιδωτή. Λαμβάνει αγωγή με απιξαμπάνη, 
ARNI, επλερενόνη, SGLT2i, β αποκλειστή στη 
μέγιστη ανεκτή δόση και διγοξίνη. Στο παρελ-
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θόν έχει υποβληθεί δύο φορές σε κατάλυση 
κολπικής μαρμαρυγής και πτερυγισμού. Το 
λειτουργικό του στάδιο, το τελευταίο 6μηνο, 
είναι επιδεινωμένο, ενώ το ποσοστό αμφι-
κοιλιακής βηματοδότησης στον έλεγχο της 
συσκευής είναι 77%.

 Το ΗΚΓ είναι το παρακάτω:

16.Ασθενής, με ιστορικό καρδιακής ανεπάρ-
κειας, ισχαιμικής αιτιολογίας, ο οποίος 
φέρει διπλοεστιακό απινιδωτή, προσήλθε 
στο αρρυθμιολογικό τακτικό ιατρείο, λόγω 
συγκοπτικού επεισοδίου προ ημερών, με 
κάκωση θώρακα. Από τον έλεγχο της συ-
σκευής παρουσιάστηκε η κάτωθι καταγρα-
φή, που ταυτίζεται χρονικά με το επεισόδιο. 
Το πάνω κανάλι αντιστοιχεί στο κολπικό 
ηλεκτρόγραμμα και το κάτω κανάλι στο 
κοιλιακό ηλεκτρόγραμμα. Ποια η πιθανό-
τερη εξήγηση για το συγκεκριμένο συμβάν;

 Ποια η πιθανότερη βέλτιστη αντιμετώπιση:
Α. Προσθήκη διλτιαζέμης.
Β. Προσθήκη ρανολαζίνης.
Γ. Κατάλυση κολποκοιλιακού κόμβου. 
Δ. Ηλεκτρική καρδιομετατροπή.

15.Ασθενής, 78 ετών, με ιστορικό εμφύτευσης 
διπλοεστιακού βηματοδότη, λόγω κολπο-
κοιλιακού αποκλεισμού, προσέρχεται στο 
τμήμα επειγόντων περιστατικών με αδυναμία 
και καταβολή. Το ΗΚΓ που διενεργείται είναι 
το παρακάτω:
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14. Aσθενής 82 ετών με ιστορικό εμμένουσας κολπικής μαρμαρυγής και διατατικής 

μυοκαρδιοπάθειας, με κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας 35%, φέρει 

αμφικοιλιακόαπινιδωτή. Λαμβάνει αγωγή με απιξαμπάνη, ARNI, επλερενόνη, SGLT2i, β 

αποκλειστή στη μέγιστη ανεκτή δόση και διγοξίνη. Στο παρελθόν έχει υποβληθεί δύο 

φορές σε κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής και πτερυγισμού. Το λειτουργικό του στάδιο 

το τελευταίο 6μηνο είναι επιδεινωμένο, ενώ το ποσοστό αμφικοιλιακήςβηματοδότησης 

στον έλεγχο της συσκευής είναι 77%. 

Το ΗΚΓ είναι το παρακάτω: 

 

  

 

Ποια η πιθανότερη βέλτιστη αντιμετώπιση: 

Α) Προσθήκη διλτιαζέμης 

Β) Προσθήκη ρανολαζίνης 

Γ ) Κατάλυση κολποκοιλιακού κόμβου  

Δ ) Ηλεκτρική Καρδιομετατροπή 

 

15.Ασθενής 78 ετών με ιστορικό εμφύτευσης διπλοεστιακού βηματοδότη λόγω 

κολποκοιλιακού αποκλεισμού,  προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με 

αδυναμία και καταβολή . Το ΗΚΓ πουδιενεργείται είναι το παρακάτω: 
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  Ποια η πιθανότερη διάγνωση ως προς την λειτουργία του βηματοδότη 

Α) Διαλείπουσα απώλεια κοιλιακής σύλληψης 

Β) Απώλεια κολπικής σύλληψης 

Γ ) Απώλεια κοιλιακής αίσθησης 

Δ) Απώλεια κοιλιακής και κολπικής σύλληψης 

 

16.Ασθενής με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας ισχαιμικής αιτιολογίας, ο οποίος φέρει 

διπλοεστιακόαπινιδωτή, προσήλθε στο αρρυθμιολογικό τακτικό ιατρείο λόγω 

συγκοπτικού επεισοδίου προ ημερών με κάκωση θώρακα. Από τον έλεγχο της 

συσκευής παρουσιάστηκε η κάτωθι καταγραφή που ταυτίζεται χρονικά με το 

επεισόδιο. Το πάνω κανάλι αντιστοιχεί στο κολπικό ηλεκτρόγραμμα και το κάτω κανάλι 

στο κοιλιακό ηλεκτρόγραμμα. Ποια η πιθανότερη εξήγηση για το συγκεκριμένο συμβάν 

; 

 

 Ποια η πιθανότερη διάγνωση ως προς τη 
λειτουργία του βηματοδότη;
Α. Διαλείπουσα απώλεια κοιλιακής σύλληψης.
Β. Απώλεια κολπικής σύλληψης.
Γ. Απώλεια κοιλιακής αίσθησης.
Δ. Απώλεια κοιλιακής και κολπικής σύλληψης.

Α. Ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής με ταχεία 
κοιλιακή ανταπόκριση με απινίδωση.

Β. Αποτυχημένη προσπάθεια ανάταξης κοιλια-
κής ταχυκαρδίας με απινίδωση.

Γ. Επιτυχής ανάταξη κοιλιακής ταχυκαρδίας με 
απινίδωση. 

Δ. Απρόσφορη ενεργοποίηση του απινιδωτή.

17.Ασθενής, 45 ετών, με γνωστό ιστορικό πα-
ροξυσμικής υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας σε 
έδαφος προδιέγερσης, προγραμματίζεται 
για επέμβαση κατάλυσης. Με βάση τη μορ-
φολογία του κύματος δ, ποια είναι η πιθα-
νότερη εντόπιση του δεματίου;
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Α)Ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση με 

απινίδωση 

Β) Αποτυχημένη προσπάθεια ανάταξης κοιλιακής ταχυκαρδίας με 

απινίδωση 

Γ) Επιτυχής ανάταξη κοιλιακής ταχυκαρδίας με απινίδωση  

Δ) Απρόσφορη ενεργοποίηση του απινιδωτή 

 

17..Ασθενής 45 ετών με γνωστό ιστορικό παροξυσμικήςυπερκοιλιακής 

ταχυκαρδίας σε έδαφος προδιέγερσης προγραμματίζεται για επέμβαση 

κατάλυσης. Με βάση τη μορφολογία του κύματος δ ποια είναι η πιθανότερη 

εντόπιση του δεματίου; 
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Α) Οπίσθιο διαφραγματικό 

Β) Αριστερό προσθιοπλάγιο 

Γ) Αριστερό διαφραγματικό 

Δ) Δεξιό πλάγιο  

 

18.Άνδρας 42 ετών με ιστορικό επεισοδίων συμπτωματικήςπαροξυσμικής κολπικής  

μαρμαρυγής και απουσία εμφανούς δομικής καρδιοπάθειας στην 

υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη, τίθεται από τον θεράποντα καρδιολόγο του σε 

αγωγή με φλεκαϊνίδη 100 mgx 2. Στον επανέλεγχο, μία εβδομάδα μετά την έναρξη 

Α. Οπίσθιο διαφραγματικό.
Β. Αριστερό προσθιοπλάγιο.
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Γ. Αριστερό διαφραγματικό.
Δ. Δεξιό πλάγιο. 

18.Άνδρας, 42 ετών, με ιστορικό επεισοδίων 
συμπτωματικής παροξυσμικής κολπικής 
μαρμαρυγής και απουσία εμφανούς δο-
μικής καρδιοπάθειας στην υπερηχοκαρδι-
ογραφική μελέτη, τίθεται από το θεράποντα 
καρδιολόγο του σε αγωγή με φλεκαϊνίδη 
100 mg x 2. Στον επανέλεγχο, μία εβδομάδα 
μετά την έναρξη της αγωγής, παρουσιάζει 
την παρακάτω εικόνα:

20.Άνδρας, 62 ετών, με ελεύθερο καρδιολογικό 
ιστορικό, αναφέρει αίσθημα παλμών από 
μηνών. Το αίσθημα παλμών χαρακτηρίζεται 
από αιφνίδια έναρξη και ξαφνικό τερματι-
σμό. Σε 24ωρο Holter ρυθμού καταγράφεται 
επεισόδιο ρυθμικής ταχυκαρδίας, διάρκειας 
αρκετών λεπτών. Στο στιγμιότυπο παρου-
σιάζεται η έναρξη και ο τερματισμός του 
επεισοδίου. 
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της αγωγής παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

 

 

 

Ποια από τις παρακάτω ενέργειες είναι η πρώτη ενδεδειγμένη: 

Α. Έλεγχος ισχαιμίας 

Β. Διακοπή φλεκαϊνίδης 

Γ. Μείωση φλεκαϊνίδης σε δόση 50 mgx 2 και επανεκτίμηση με νέο ΗΚΓ 

Δ. Αλλαγή αγωγής σε προπαφαινόνη 

 

19.Ασθενής 38 ετών με ασυμπτωματικήπροδιέγερση στο ΗΚΓ υποβάλλεται σε 

διαστρωμάτωση κινδύνου.  

Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις έχει απόλυτη ένδειξη για κατάλυση; 

Α.  Εξάλειψη προδιέγερσης σε συχνότητες μεγαλύτερες από 110 bpm 

στο Holter 24ωρου 

Β. Ορθόδρομη ανερέθιστη περίοδος δεματίου 270 ms στην 

ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 

Γ. Αντίδρομη ανερέθιστη περίοδος δεματίου 220 ms στην 

ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 

 Ποια από τις παρακάτω ενέργειες είναι η 
πρώτη ενδεδειγμένη:
Α.  Έλεγχος ισχαιμίας.
Β.  Διακοπή φλεκαϊνίδης.
Γ. Μείωση φλεκαϊνίδης σε δόση 50 mg x 2 και 

επανεκτίμηση με νέο ΗΚΓ.
Δ.  Αλλαγή αγωγής σε προπαφαινόνη.

19.Ασθενής, 38 ετών, με ασυμπτωματική προ-
διέγερση στο ΗΚΓ, υποβάλλεται σε διαστρω-
μάτωση κινδύνου. 

 Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις έχει 
απόλυτη ένδειξη για κατάλυση;
Α. Εξάλειψη προδιέγερσης σε συχνότητες μεγα-

λύτερες από 110 bpm στο Holter 24ώρου.
Β. Ορθόδρομη ανερέθιστη περίοδος δεματίου 

270 ms στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.
Γ. Αντίδρομη ανερέθιστη περίοδος δεματίου 

220 ms στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.
Δ. Ελάχιστο προδιεγερμένο RR διάστημα επί 

κολπικής μαρμαρυγής (SPERRI) 210 ms στην 
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

 Με βάση την καταγραφή του Holter, ποια 
από τις παρακάτω είναι η πιθανότερη διά-
γνωση;
Α. Ταχυκαρδία από επανείσοδο στον κολποκοι-

λιακό κόμβο (AVNRT).
Β. Κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου 

(AVRT).
Γ. Κολπικός πτερυγισμός.
Δ. Κολπική ταχυκαρδία.

21.Άνδρας, 67 ετών, με ιστορικό αντικατάστα-
σης της μιτροειδούς βαλβίδας, λόγω ενδο-
καρδίτιδας, με δίφυλλη μεταλλική, προσέρ-
χεται στο ΤΕΠ, λόγω δύσπνοιας, σημαντικής 
αιμολυτικής αναιμίας και υποθεραπευτικού 
χρόνου INR. Από την εικόνα του διαθω-
ρακικού υπερηχοκαρδιογραφήματος που 
παρατίθεται, θεωρείτε ότι υπάρχει ένδειξη 
δυσλειτουργίας της προσθετικής μιτροει-
δούς βαλβίδας και αν ναι, ποια;
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Δ. Ελάχιστο προδιεγερμένοRR διάστημα επί κολπικής μαρμαρυγής 

(SPERRI) 210 ms στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 

 

20-.Άνδρας 62 ετών, με ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό, αναφέρει αίσθημα 

παλμών από μηνών. Το αίσθημα παλμών χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη 

και ξαφνικό τερματισμό. Σε 24ωρο Holter ρυθμού καταγράφεται επεισόδιο 

ρυθμικής ταχυκαρδίας διάρκειας αρκετών λεπτών. Στο στιγμιότυπο 

παρουσιάζεται η έναρξη και ο τερματισμός του επεισοδίου.  

 

 
 

 
 

Με βάση την καταγραφή του Holter, ποια από τις παρακάτω είναι η πιθανότερη 

διάγνωση; 

 

Α. Ταχυκαρδία από επανείσοδο στον κολποκοιλιακό κόμβο (AVNRT) 
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Α. Όχι, η λειτουργία της προσθετικής βαλβίδας 
είναι φυσιολογική.

Β. Ναι, η πιθανότερη αιτία είναι αποκόλληση 
της προσθετικής βαλβίδας. 

Γ. Ναι, η πιθανότερη αιτία είναι ανεπάρκεια της 
προσθετικής βαλβίδας. 

Δ. Δεν μπορώ να πω, χρειάζομαι διοισοφάγεια 
απεικόνιση.

22.Σε γυναίκα ασθενή, 48 ετών, ο κλινικός ια-
τρός, λόγω υψηλής τιμής χοληστερόλης 
LDL, ελέγχει για πιθανή ύπαρξη οικογενούς 
υπερχοληστερολαιμίας. Ποιο από τα παρα-
κάτω κριτήρια δεν συνηγορούν υπέρ της 
συγκεκριμένης διάγνωσης;
Α. Τενόντιο ξάνθωμα στην περιοχή του αγκώνα.
Β. Γεροντότοξο.
Γ. Στένωση 75% της μηριαίας αρτηρίας. 
Δ. Μητέρα με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού 

επεισοδίου σε ηλικία 52 ετών.

23.Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί κριτή-
ριο σοβαρής ανεπάρκειας της μιτροειδούς 
βαλβίδας;
Α. Vena contracta ≥ 5 mm.
Β. Επιφάνεια ανεπαρκούντος στομίου (EROA) ≥ 

40 cm2.
Γ. Συστολική αναστροφή ροής στις πνευμονι-

κές φλέβες.
Δ. Πυκνότητα του σήματος της ανεπάρκειας 

με το συνεχές Doppler ίδια με την πυκνότητα 
του σήματος της προς τα εμπρός ροής πλή-
ρωσης της αριστερής κοιλίας.

24.Νέος άνδρας, 20 ετών, παραπονείται για 
εύκολη κόπωση, ενώ αναφέρει ιστορικό 
προ-συγκοπτικών επεισοδίων με την έναρξη 
ταχυκαρδίας. Βασιζόμενοι στην υπερηχο-
καρδιογραφική εικόνα των 4 κοιλοτήτων 
που παρατίθεται, ποιο είναι το λιγότερο 

πιθανό συνυπάρχον παθολογικό εύρημα 
στον ασθενή;
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Β. Κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου (AVRT) 

Γ. Κολπικός πτερυγισμός 

Δ. Κολπική ταχυκαρδία 

 

21.Άνδρας 67 ετών με ιστορικό αντικατάστασης της μιτροειδούς βαλβίδας λόγω 
ενδοκαρδίτιδας με δίφυλλη μεταλλική, προσέρχεται στο ΤΕΠ λόγω δύσπνοιας, 
σημαντικής αιμολυτικής αναιμίας και υποθεραπευτικού χρόνου INR. Από την εικόνα 
του διαθωρακικούυπερηχοκαρδιογραφήματος που παρατίθεται, θεωρείτε ότι υπάρχει 
ένδειξη δυσλειτουργίας της προσθετικής μιτροειδούς βαλβίδας και αν ναι ποια; 

 
1. Όχι, η λειτουργία της προσθετικής βαλβίδας είναι φυσιολογική. 
2. Ναι, η πιθανότερη αιτία είναι αποκόλληση της προσθετικής βαλβίδας.   
3. Ναι, η πιθανότερη αιτία είναι ανεπάρκεια της προσθετικής βαλβίδας.  
4. Δεν μπορώ να πω, χρειάζομαι διοισοφάγεια απεικόνιση. 

 
 
 
22.Σε μία γυναίκα ασθενή 48 ετών ο κλινικός ιατρός λόγω υψηλής τιμής χοληστερόλης 

LDL ελέγχει για πιθανή ύπαρξη οικογενούςυπερχοληστερολαιμίας. Ποιο από τα 

παρακάτω κριτήρια δεν συνηγορούν υπέρ της συγκεκριμένης διάγνωσης; 

Α) Τενόντιο ξάνθωμα στην περιοχή του αγκώνα 

Β) Γεροντότοξο 

Γ) Στένωση 75% της μηριαίας αρτηρίας  Α. Εικόνα Wolff-Parkinson-White στο ΗΚΓ 12 - 
απαγωγών.

Β. Σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας.
Γ. Κολποποίηση τμήματος της δεξιάς κοιλίας. 
Δ. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία.

25. Όσον  αφορά στην κλασματική εφεδρεία 
ροής (FFR), ποιες από τις παρακάτω ερω-
τήσεις ΔΕΝ είναι σωστή;
Α. Η μέτρηση του FFR παρέχει μια λειτουργική 

αξιολόγηση της στένωσης.
Β.  Το FFR είναι ο λόγος της πίεσης στο υπό εξέ-

ταση στεφανιαίο αγγείο, σε άπω τμήμα από 
τη στένωση προς την πίεση, στην υπό εξέτα-
ση αρτηρία, σε εγγύς τμήμα προ της στενώ-
σεως αυτής σε συνθήκες μέγιστης αγγειοδι-
αστολής.

Γ. Η κλασματική εφεδρεία ροής (FFR) μετριέ-
ται από ένα στεφανιαίο αισθητήρα πίεσης, 
μέσω ενός οδηγού καθετήρα, σε συνθήκες 
ηρεμίας και μέγιστης υπεραιμίας μετά από 
ενδοφλέβια ή ενδοστεφανιαία χορήγηση αδε-
νοσίνης.

Δ. Μια τιμή του FFR μεγαλύτερη του 0,90 είναι 
ενδεικτική σημαντικής αιμοδυναμικής στένω-
σης, η οποία θα ωφελούνταν από επεμβατι-
κή αντιμετώπιση.

26.Σε ποιον από τους παρακάτω ασθενείς δεν 
ενδείκνυται η θρομβόλυση σε Νοσοκομείο 
που δεν έχει Αιμοδυναμικό εργαστήριο;
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Δ) Μητέρα με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ηλικία 52 ετών 

 
23.Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί κριτήριο σοβαρής ανεπάρκειας της 
μιτροειδούς βαλβίδας; 

5. Vena contracta ≥ 5mm. 
6. Επιφάνεια ανεπαρκούντος στομίου (EROA) ≥ 40cm2. 
7. Συστολική αναστροφή ροής στις πνευμονικές φλέβες. 
8. Πυκνότητα του σήματος της ανεπάρκειας με το συνεχές Doppler ίδια με 

την πυκνότητα του σήματος της προς τα εμπρός ροής πλήρωσης της 
αριστερής κοιλίας. 

 
24.Νέος άνδρας 20 ετών παραπονείται για εύκολη κόπωση, ενώ αναφέρει ιστορικό προ-
συγκοπτικών επεισοδίων με την έναρξη ταχυκαρδίας. Βασιζόμενοι στην υπερηχοκαρδιογραφική 
εικόνα των 4 κοιλοτήτων που παρατίθεται, ποιο είναι το λιγότερο πιθανό συνυπάρχον παθολογικό 
εύρημα στον ασθενή; 

 

1. Εικόνα Wolff-Parkinson-White στοΗΚΓ 12-απαγωγών. 
2. Σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας. 
3. Κολποποίηση τμήματος της δεξιάς κοιλίας.  
4. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία. 

 
25. Όσον   αφορά στην κλασματική εφεδρεία ροής (FFR), ποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις ΔΕΝ 

είναι σωστή: 

Α. Η μέτρηση του FFR παρέχει μια λειτουργική αξιολόγηση της στένωσης. 
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Α. Σε 74χρονη γυναίκα, με ΑΠ 170/100 και έμ-
φραγμα κατωτέρου τοιχώματος.

Β. Σε 68χρονο άνδρα, με πρόσθιο έμφραγμα 
μυοκαρδίου και ιστορικό ενδοκράνιας αι-
μορραγίας προ 2ετίας.

Γ. Σε άνδρα 45 ετών με ανάσπαση ST 3 mm στις 
απαγωγές V7-V9 και αναλογία R:S>1 στην 
απαγωγή V1 και καλοήθη ενδοκράνιο όγκο.

Δ. Σε 70χρονο άνδρα, με πρόσθιο έμφραγμα 
μυοκαρδίου και ιστορικό ισχαιμικού εγκεφα-
λικού επεισοδίου προ 5ετίας.

27.Ποιο από τα παρακάτω, που αφορούν σε 
βλάβη διχασμού στεφανιαίας αρτηρίας, 
ΔΕΝ είναι σωστό:
Α. Η τεχνική MiniCrush πραγματοποιείται μόνο 

με οδηγό καθετήρα διαμέτρου 7FR ή και με-
γαλύτερο.

Β. Στην πλειοψηφία τους είναι αναγκαία η τοπο-
θέτηση 2 ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε 
κύριο και δευτερεύοντα κλάδο.

Γ. Η χρήση ενδοστεφανιαίας απεικόνισης δεν 
είναι υποχρεωτική.

Δ. Η ταξινόμησή τους γίνεται κατά Medina.

28.Ασθενής παρουσιάζεται με δύσπνοια προ-
σπαθείας και οι ταυτόχρονες αιμοδυναμικές 
μετρήσεις πίεσης στο Αιμοδυναμικό εργα-
στήριο καταγράφουν πίεση 190/18 mmHg 
τελοδιαστολική πίεση στην κορυφή της 
αριστερής κοιλίας και 120/85 μέση πίεση 
97 mmHg στην ανιούσα αορτή.Ποια από 
τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ είναι σωστή;
A. Η καταγραφόμενη κλίση πίεσης (gradient) 

των 70 mmHg δυνατόν να οφείλεται σε στέ-
νωση της αορτικής βαλβίδας.

B. Η καταγραφόμενη κλίση πίεσης (gradient) 
των 70 mmHg δυνατόν να οφείλεται σε υπο-
αορτική στένωση τύπου μεμβράνης.

Γ. Η καταγραφόμενη κλίση πίεσης (gradient) 
των 70 mmHg δυνατόν να οφείλεται σε απο-
φρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Δ. Η καταγραφόμενη κλίση πίεσης (gradient) 
των 70 mmHg δυνατόν να οφείλεται σε μικτή 
βαλβιδοπάθεια, με σαφώς όμως προεξάρ-
χουσα σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια αορ-
τής. 

29.Ασθενής άνδρας, 58 ετών, με καρδιακή 
ανεπάρκεια ισχαιμικής αιτιολογίας (EF:30%), 
προσέρχεται στο νοσοκομείο λόγω απορ-
ρύθμισης καρδιακής ανεπάρκειας. Μετά την 
αιμοδυναμική σταθεροποίηση του ασθε-
νούς και την αποτελεσματική διούρησή 
του, η αγωγή που λαμβάνει ημερησίως εί-
ναι φουροσεμίδη 60 mg, ραμιπρίλη 10 mg, 
βισοπρολόλη 7,5 mg, επλερενόνη 25 mg 
(ΗΚΓ: φλεβοκομβικός ρυθμός, ΚΣ:65 bpm, 
ΑΠ:110 mmHg, eGFR: 38 mL/min/1.73 cm2). 
Ποιο είναι το άμεσο επόμενο βήμα που θα 
κάνατε, όσον αφορά στη φαρμακευτική 
του αγωγή; 
Α. Αλλαγή της ραμιπρίλης με αναστολέα σα-

κουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης.
Β. Αύξηση της δόσης της βισοπρολόλης. 
Γ. Προσθήκη νταπαγλιφλοζίνης.
Δ. Προσθήκη ιβαμπραδίνης. 

30.Άνδρας ασθενής, 67 ετών, με διατατική 
μυοκαρδιοπάθεια (EF:35%), προσέρχεται 
σε προγραμματισμένο ραντεβού στο ια-
τρείο καρδιακής ανεπάρκειας, αιτιώμενος 
εκ νέου ήπια νυκτερινή δύσπνοια μετά την 
κατάκλιση. Κατά την εξέταση διαπιστώθη-
καν ΗΚΓ: Φλεβοκομβικός ρυθμός, ΚΣ:90 
bpm, ΑΠ:110 mmHg, RVSP (Συστολική πίεση 
πνευμονικής αρτηρίας: 50 mmHg, eGFR:47 
mL/min/1.73 cm2. Ο ασθενής λαμβάνει ημε-
ρησίως αναστολέα της σακουμπιτρίλης/
βαλσαρτάνης 98/102 mg, βισοπρολόλη 10 
mg, επλερενόνη 50 mg, νταπαγλιφλοζίνη 
10 mg, φουροσεμίδη 20 mg. Ποιο είναι το 
άμεσο επόμενο βήμα που θα κάνατε, όσον 
αφορά στη φαρμακευτική του αγωγή;
A. Αύξηση της φουροσεμίδης. 
B. Προσθήκη ιβαμπραδίνης.
Γ. Αύξηση του αναστολέα σακουμπιτρίλης/

βαλσαρτάνης.
Δ. Συνδυασμός Α+Β.

31.Νεαρός άνδρας, 30 ετών, ασυμπτωματικός, 
σε προεγχειρητικό έλεγχο αποκαλύπτεται 
ότι εμφανίζει ΗΚΓφική εικόνα προδιέγερσης. 
Ποιο το επόμενο βήμα;
Α. Ablation του παραπληρωματικού δεματίου.
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Β. Δοκιμασία κοπώσεως ή παρακολούθηση 
για ενδεχόμενη διαλείπουσα εξαφάνιση της 
προδιέγερσης στο ΗΚΓμα ηρεμίας.

Γ. Η Φ μελέτη.
Δ. Β ή Γ.

32.Το ΗΚΓφικό κύμα δ γίνεται πιο εκσεσημα-
σμένο:
Α. Κατά τη διάρκεια πρώιμης έκτακτης κολπικής 

συστολής.
Β. Μετά από πρώιμη έκτακτη κολπική συστολή.
Γ. Κατά τη μάλαξη του καρωτιδικού κόλπου.
Δ. Το Α & Γ.     

33.Σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή, ποιο 
από τα παρακάτω είναι λάθος;
Α. Θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή >3 μήνες 

συνιστάται σε όλους τους ασθενείς με πνευ-
μονική εμβολή.

Β. Το ιστορικό ισχαιμικού ΑΕΕ, εντός του προ-
ηγούμενου 6μήνου, δεν αποτελεί απόλυτη 
αντένδειξη χορήγησης θρομβόλυσης.

Γ. Οι τιμές των D-dimers συχνά είναι αυξημένες 
σε ασθενείς με καρκίνο και κατά την εγκυμο-
σύνη.

Δ. Τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρούνται, 
όταν η θρομβόλυση χορηγηθεί εντός των 
πρώτων 48 ωρών από την έναρξη των συ-
μπτωμάτων.

34. Ασθενής λαμβάνει προφυλακτικά ενοξα-
παρίνη μετά από χειρουργείο. Αποφασίζεται 
η επαναχορήγηση DOAC. Πότε πρέπει να 
διακοπεί η ενοξαπαρίνη;
Α. Αμέσως.
Β. Μετά από 1 ημέρα.
Γ. Μετά από 2 ημέρες.
Δ. Όταν το INR είναι <1,5.

35.Ασθενής διαγνώστηκε με κολπική μαρμα-
ρυγή το Μάρτιο του 2022. Τρεις μήνες πριν 
είχε υποβληθεί σε PCI μετά από NSTEMI. Ποια 
η ενδεικνυόμενη αντιθρομβωτική αγωγή;
Α. Θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή και ένα αντι-

αιμοπεταλιακό.
Β.  Θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή και δύο αντι-

αιμοπεταλιακά.
Γ.  Θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή.
Δ.  Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

36. Άνδρας, ηλικίας 74 ετών, εμφανίζει οξύ 
άλγος, ψυχρότητα και απουσία  σφύξεων 
στο δεξιό κάτω άκρο. Υπερηχογραφικά 
αποκαλύπτεται έμβολο στη δεξιά μηριαία 
αρτηρία. Ποια η πιθανότερη αιτία;
Α. Μαραντική ενδοκαρδίτιδα.
Β. Παράδοξη εμβολή.
Γ. Εκβλαστήσεις ρευματικής ενδοκαρδίτιδας.
Δ. Θρόμβοι από την αθηρωματώδη αορτή.

37.Νεαρός, 21 ετών, με ιστορικό υπερτροφι-
κής μυοκαρδιοπάθειας, εμφανίζει επεισόδια 
ζάλης χωρίς αντίστοιχα αναφερόμενα συ-
γκοπτικά. Ποιο από τα ακόλουθα αποτελεί, 
ενδεχομένως, ένδειξη αυξημένου κινδύνου 
αιφνιδίου θανάτου;
Α. Ασύμμετρη υπερτροφία του μεσοκοιλιακού 

διαφράγματος >21 mm.
B. Πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης 

>20 mmHg κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας 
κόπωσης.

Γ.  Κλίση πίεσης του χώρου εξόδου της αρ. κοι-
λίας 80 mmHg.

Δ. Συστολική πρόσθια κίνηση (SAM) της μιτρο-
ειδούς.

38.Ποιο από τα παρακάτω αντιμικροβιακά συ-
νοδεύεται από την παράταση του QT;
Α.  Γενταμυκίνη.
Β. Ισονιαζίδη.
Γ.  Κεφουροξίμη.
Δ. Αμοξυκιλλίνη και Κλαβουλανικό οξύ.

39.Ευρύς σταθερός διχασμός του 2ου καρ-
διακού τόνου εμφανίζεται σε ποιο από τα 
παρακάτω;
Α. Ανεπίπλεκτο έλλειμα μεσοκολπικού διαφράγ-

ματος (ΑSD).
B. Tετραλογία του Fallot.
Γ. Στένωση αορτής.
Δ. Αποκλεισμό δεξιού σκέλους (RBBB).

40.Χαρακτηριστικό της μαζικής πνευμονικής 
εμβολής είναι:
Α.  Η μείωση των επιπέδων πλάσματος του γα-

λακτικού οξέος.
Β. Η αύξηση των επιπέδων τροπονίνης ορού. 
Γ.  Το PH αρτηριακού αίματος <7,2.
Δ. Η αύξηση του PCO2 των αερίων αίματος 

(στον αέρα).



◗ ΦΛΑΣ στο προφίλ της Καρδιολογίας

Καρδιολόγος - Διευθύντρια ΕΣΥ 
Υπεύθυνη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Γ. Ν. Ελευσίνας "Θριάσιο"

Άννα Δαγρέ

Με καταγωγή από τη Σμύρνη της Μ. Ασίας, 
γεννήθηκε στην Αθήνα το Μάιο του 1971. 
Mέλος 5μελούς οικογένειας, έζησε τα παι-

δικά και μαθητικά της χρόνια στο Περιστέρι Αττικής.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημί-

ου Πατρών το 1997. Η γνωριμία με τον πανεπιστημιακό 
δάσκαλο Α. Βαγενάκη, Καθηγητή Παθολογίας, θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της ιατρικής της ταυτότητας και προσωπικότητας. Με 
την παρότρυνση και υποστήριξή του, άμεσα μετά τη 
λήψη του πτυχίου, ξεκινά ερευνητική δραστηριότητα 
στο Αγγειολογικό Εργαστήριο της Θεραπευτικής Κλι-
νικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών -Δ/ντής καθηγητής Στ. Σταματελόπουλος- με 
αντικείμενο τις ‘’Αγγειακές μεταβολές σε παθήσεις 
των Ενδοκρινών Αδένων’’. 

Μέρος της ερευνητικής αυτής εργασίας αποτέλεσε 
το υλικό της διδακτορικής της διατριβής -Eπιβλέπων 
Καθηγητής Ι. Λεκάκης- την οποία υποστήριξε το 
2006, έτος κατά το οποίο ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ 
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με βαθμό Άριστα.

Η ερευνητική της δραστηριότητα συνεχίστηκε στο 
Ιπποκράτειο Γ.Νοσοκομείο, στην Πανεπιστημιακή 

Καρδιολογική Κλινική, με την ερευνητική ομάδα του 
Καθηγητή Χ. Βλαχόπουλου.

Την τετραετία 2003 – 2007, ολοκληρώνει την εκ-
παίδευσή της στην ειδικότητα της Καρδιολογίας στο 
Καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ. Ταυτό-
χρονα εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, εκπροσω-
πώντας τη βαθμίδα των ειδικευομένων καρδιολόγων. 

Στο ΝΙΜΤΣ, θα αποκτήσει την εξειδίκευση στην 
Επεμβατική Καρδιολογία, εκτιθέμενη σε ένα σημα-
ντικότατο αριθμό ευρέως φάσματος περιστατικών, 
ίσως στο πιο πολυάσχολο εργαστήριο εκείνης της 
εποχής, όπου θα παραμείνει συνολικά για τρία πε-
ρίπου χρόνια, κατά και μετά τη λήψη ειδικότητος 
(2007) (μετεκπαιδευτική άδεια ΚΕΣΥ 2009). 

Ενδιάμεσα, καταλαμβάνει θέση Επικουρικής 
Επιμελήτριας Β’ ΕΣΥ, στην Πανεπιστημιακή Καρ-
διολογική Κλινική του Αττικού Νοσοκομείου, υπό 
τη διεύθυνση του αείμνηστου καθηγητή Δημήτρη 
Κρεμαστινού (2007-2009). Ακολουθεί ο διορισμός 
της ως Ειδικευμένης Καρδιολόγου, Επιμελήτριας Β’ 
ΕΣΥ στο Καρδιολογικό τμήμα του Θριάσιου Γενικού 
Νοσοκομείου (2009).
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 Συμμετείχε ενεργά, σε άριστη συνεργασία με το 
Συντ. Διευθυντή Χρ. Ολύμπιο, στην οργάνωση και 
λειτουργία του νεοσυσταθέντος τότε Αιμοδυναμικού 
Εργαστηρίου, του οποίου είναι υπεύθυνη από το 2013 
έως και σήμερα. Κατά το χρονικό διάστημα 2010 – 2016, 
επισκέπτεται επιλεκτικά και στοχευμένα Αιμοδυναμικά 
εργαστήρια της Ευρώπης (Μεγ. Βρετανία, Γαλλία, 
Ιταλία), με σκοπό τη διεύρυνση της κλινικής εμπειρίας 
και βελτίωση της τεχνικής της στην Επεμβατική Καρ-
διολογία. Παράλληλα παρακολουθεί πολλά εγχώρια 
και διεθνή σεμινάρια και μετεκπαιδευτικά μαθήματα, 
ακολουθώντας τις ταχύρρυθμες εξελίξεις αυτού του 
τομέα. Σήμερα, διαθέτει εμπειρία μεγάλου αριθμού 
αγγειοπλαστικών στεφανιαίων αγγείων, σε όλο το 
φάσμα τόσο των πρωτογενών αγγειοπλαστικών όσο 
και σύμπλοκων βλαβών (νόσος στελέχους, πολυ-
αγγειακή νόσος, διχασμοί, ασβεστωμένες βλάβες, 
ενδοστεφανιαία απεικόνιση), που αποτελούν και το 
ιδιαίτερο επιστημονικό της ενδιαφέρον.

Το 2020, ολοκλήρωσε 2ετές Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
και έλαβε, με βαθμό Άριστα, Τίτλο Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας -MHSA.

Εκλέγεται για δύο συνεχόμενες θητείες μέλος 
του πυρήνα της Ομάδας Eργασίας Αιμοδυναμικής 
και Επεμβατικής Καρδιολογίας (θητεία 2016 – 2018, 
2018-2020). 

Το 2018, εκλέγεται Πρόεδρος της Ομάδας Εργα-
σίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας 
(θητεία 2020 – 2022). Την περίοδο αυτή οργανώνει και 
εκδίδει, με τον Πυρήνα της ΟΕ, Συστάσεις – Οδηγίες 
για την αντιμετώπιση των Στεφανιαίων ασθενών 
και τη λειτουργία των Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων 
υπό συνθήκες πανδημίας Covid-19. Διοργανώνει 
Webinars με ελληνική και διεθνή συμμετοχή, καθώς 
και την 1η ημερίδα Αφιερωμένη στις Eπιπλοκές στο 
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 2021, που σημείωσε με-
γάλη επιτυχία και φιλοδοξεί να παραμείνει εφεξής, 
μία από τις ετήσιες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην 
Επεμβατική Καρδιολογία της Ελληνικής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας.

Συντόνισε, και με δική της πρωτοβουλία εκδόθηκε, 
Επετειακό τεύχος/Αφιέρωμα της Ελληνικής Καρδιο-
λογικής Επιθεώρησης στην Επεμβατική Καρδιολογία, 
με συμμετοχή όλων των Επεμβατικών Καρδιολόγων 
της χώρας. 

Είναι συμπρόεδρος (Co-Chair) του EAPCI Patient 
Advocacy Committee 2022-2024, 17μελής επιτροπή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεμβατικών Καρδιολόγων 
(EAPCI), που σκοπό έχει τον προσδιορισμό ανεκ-
πλήρωτων αναγκών ή/και ανισοτήτων (γεωγραφι-
κών, κοινωνικών, οικονομικών), που αφορούν στην 
πρόσβαση των ασθενών σε επεμβατικές θεραπείες 
και την υποβολή προτάσεων- πρωτοβουλιών για τη 
μείωση αυτών, μέσω της αύξησης της ευαισθητο-
ποίησης (κοινωνική και πολιτική) των Ευρωπαίων 
πολιτών. Επίσης, σκοπό έχει την προώθηση της 
συμμετοχής των πολιτών στις δραστηριότητες του 
EAPCI, σε συνεργασία με το ESC Patient Forum με 
την υποστήριξη της Advocacy & Regulatory Affairs 
Pillar Chair, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής 
των ασθενών στην κλινική έρευνα. 

Έχει 20 δημοσιεύσεις σε peer reviewed επιστη-
μονικά περιοδικά αναφοράς στο PubMed.

Μέλος συντακτικής επιτροπής κατευθυντήριων 
οδηγιών (guidelines) της Ελλάδας για Α) τη διαχείριση 
της Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, 2019 και 
Β) Αντιμετώπιση της Υπερλιπιδαιμίας, 2021. 

Είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε 4 βιβλία Καρδιο-
λογίας (Επίτομη Κλινική Καρδιολογία, Δημ. Κρεμαστι-
νός, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, ISBN 960-399-251-8, 
Eπεμβατική Καρδιολογία, Τούτουζας Κ., Eλευθεριάδης 
Η., Λάτσιος Γ. κ.α. ZHTA ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2016, 1st 
Edition, Συνοπτική Καρδιολογία, Κρανίδης Αθ., Εκδό-
σεις Νεόν, 2020, ISBN:978-618-84478-8-2, Eπεμβατική 
Καρδιολογία, Τούτουζας Κ., Δαγρέ Α., Ζιακάς Α.κ.α. 
ZHTA ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2020, 2nd Edition)

Είναι επικεφαλής της συντακτικής και συγγρα-
φικής ομάδας στο τελευταίο βιβλίο Επεμβατικής 
Καρδιολογίας που εκδόθηκε στην Ελλάδα. 

 Είναι συγγραφέας 6 επιστημονικών άρθρων 
μετά από επίσημη πρόσκληση σε ελληνικά επιστη-
μονικά περιοδικά.

Αποτέλεσε μέλος της 16μελούς οργανωτικής και 
συντακτικής επιτροπής της μοναδικής καταγραφής 
Οξέων Στεφανιαίων Συνδρομών που έχει γίνει στην 
Χώρα (Μελέτη ILIAKTIS), υπό το σχεδιασμό, την ορ-
γάνωση και την επίβλεψη του προέδρου της ΕΚΕ κ. 
Ι. Κανακάκη.

Συμμετέχει σε εκπαιδευτικό webinar του EAPCI 
(IC Core Curriculum #4), το οποίο απευθύνεται σε 
νέους Επεμβατικούς Καρδιολόγους, που επιθυμούν 

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΦΛΑΣ στο προφίλ της Καρδιολογίας
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να λάβουν το Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επεμβατικής 
Καρδιολογίας.

To 2022, είχε την τιμή να λάβει προσωπική πρό-
σκληση συμμετοχής (invited faculty) στο μεγαλύτε-
ρο παγκόσμιο συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας 
TCT, Boston 2022. 

Συμμετέχει ως ομιλήτρια, σχολιάστρια ή μέλος 
οργανωτικών επιτροπών σε πολυάριθμες ημερίδες, 
σεμινάρια, συνέδρια, μαθήματα και webinars με αντι-
κείμενο την Επεμβατική Καρδιολογία στην Ελλάδα . 

Είναι μέλος-Fellow της Ευρωπαϊκής Καρδιολογι-
κής Εταιρείας και της Αμερικανικής Εταιρείας Καρ-
διαγγειακών Επεμβάσεων και Αγγειογραφίας- SCAI 
(FSCAI), και μέλος-Member της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Επεμβατικής Καρδιολογίας (EAPCI). Επιπλέον, είναι 

μέλος του Working Group on Aorta and Peripheral 
Vascular Diseases της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 
Εταιρείας (ESC). 

Σήμερα, εξακολουθεί να εργάζεται ως Υπεύθυνη 
του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Θριάσιου Γε-
νικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, στο οποίο, το 2022, 
ξεκίνησαν προγράμματα Χρονίων Ολικών Αποφρά-
ξεων και Δομικών Καρδιοπαθειών. 

Είναι παντρεμένη και μητέρα 2 κοριτσιών 20 και 
14 ετών.

Συνεχίζει να παρακολουθεί τις επιστημονικές 
εξελίξεις και να οραματίζεται συνέργιες, συνεργα-
σίες και παρεμβάσεις, με στόχο την ανάπτυξη της 
Kαρδιολογίας στη χώρα μας, προς όφελος των 
Ελλήνων ασθενών.  ■

Αγριοτριαντάφυλλο   Mikhail Vrubel, 1884



M
AT

-G
R-

22
00

24
1 

v 
1.

0 
(0

5/
20

22
)

Sanofi-aventis A.E.B.E. Αθήνα: Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Ά , 176 74 Καλλιθέα, Tηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα  
πιο ασφαλή και  Αναφέρετε  ΟΛΕΣ

 τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
για  ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας 

 την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρία στο τηλ. 210 9001600 ή στο medicalinformation.
greece@sanofi.com. Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών παρακαλούμε επικοινωνήστε με: ΙΑΤΡΙΚΗ & 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, Τηλ. 210 9001 600, medicalinformation.greece@sanofi.com. 
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

300 mg/25 mg

300 mg/12,5 mg150 mg/12,5 mg

300 mg

75 mg 150 mg

(ιρβεσαρτάνη) (ιρβεσαρτάνη / υδροχλωροθειαζίδη)

Συσκευασία Λιανική Τιμή

APROVEL F.C. TABS 75 MG/TAB BT x 28 6,83

APROVEL F.C.TABS 150 MG/TAB BT x 28 7,17 

APROVEL F.C.TABS 300 MG/TAB BT x 28 9,46

CO APROVEL F.C.TABS (150+12,5) MG/TAB BT x 28 7,35

CO APROVEL F.C.TABS (300+12,5) MG/TAB BT x 28 8,73

CO APROVEL F.C.TABS (300+25) MG/TAB BT x 28 9,00


