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1. Η αντιμετώπιση της στένωσης της νεφρικής αρτηρίας: μην κάνετε κακό!

Δύο μελέτες σε σχέση με την αντιμετώπιση της αθηρωματικής στένωσης της 
νεφρικής αρτηρίας ολοκληρώθηκαν, με τα αποτελέσματά τους να δημοσιεύονται 
πρόσφατα.

Η μελέτη STAR περιέλαβε 140 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε συντηρητική 
αντιμετώπιση ή συνδυασμό συντηρητικής αγωγής και αγγειοπλαστικής με stent της 
νεφρικής αρτηρίας. Τα κριτήρια επαγωγής στη μελέτη ήταν επηρεασμένη νεφρική 
λειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης >80ml/min), στένωση της νεφρικής αρτηρίας και 
ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση. Περιέργως, ο πρωτογενής στόχος της μελέτης ήταν 
διαφορετικός για τις δύο υποομάδες: ελάττωση >20% της κάθαρσης κρεατινίνης για 
την ομάδα της συντηρητικής αγωγής και η πρωτογενής βατότητα/απουσία επανα-
στένωσης, για την ομάδα της συνδυασμένης αντιμετώπισης. Χωρίς να είναι ισχυρή 
η μελέτη δεν ανέδειξε διαφορές στην πρόοδο της νεφρικής νόσου μεταξύ των δύο 
κατηγοριών. Ωστόσο, η ενδαγγειακή αποκατάσταση συνοδεύτηκε από αξιόλογη 
νοσηρότητα και θνητότητα, καθώς δύο ασθενείς απεβίωσαν εντός 30 ημερών και 
ένας ακόμη ανέπτυξε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ως επιπλοκή συνεπεία 
επιμολυνθέντος βουβωνικού αιματώματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι 12/64 ασθενείς που 
αντιμετωπίσθηκαν ενδαγγειακά είχαν στένωση της νεφρικής αρτηρίας <50%, έτσι η 
ανωτέρω μελέτη δέχθηκε κριτική ως προς την επιλογή «μη κατάλληλων» ασθενών.

Η δεύτερη μελέτη που δημοσιεύθηκε ήταν η μεγαλύτερη ASTRAL, με περισσότερους 
από 800 ασθενείς τυχαιοποιημένους σε συντηρητική αγωγή ή συνδυασμό αυτής με 
επεμβατική επαναγγείωση. Χρησιμοποιήθηκαν παρόμοια κριτήρια εισαγωγής με την 
STAR, για τους ίδιους λόγους: ανθιστάμενη στην φαρμακευτική αγωγή υπέρταση, 
σε συνδυασμό με υψηλόβαθμη στένωση της νεφρικής αρτηρίας θεωρείτο κατάλ-
ληλη για ενδαγγειακή παρέμβαση. Διαφορές πιέσεως κατά μήκος των στενώσεων 
δεν μετρήθηκαν, καθώς δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα κριτήρια κλίσης πίεσης για 
τις νεφρικές αρτηρίες και προς αποφυγή επιπλοκών εμβολισμού ή άλλης κάκωσης 
κατά την προώθηση του καθετήρα δια της στενωτικής βλάβης. Αν και οι διαφορές 
πίεσης δυνατό να κατηγοριοποιηθούν ως > ή <60% με την χρήση έγχρωμου duplex 
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scan, αυτό απαιτεί έναν ιδιαίτερα έμπειρο απεικονιστή 
και αποτυγχάνει σε υψηλό ποσοστό ασθενών, λόγω 
παχυσαρκίας, εντερικής αεροπλήθειας ή άλλων πα-
θήσεων. Συνεπώς, θεωρήθηκε ότι θα υπήρχαν πολλά 
μειονεκτήματα στη χρήση υπερηχογραφικών κριτηρίων 
εισαγωγής ασθενών στη μελέτη.

Κατόπιν παρακολούθησης 3 ετών κατά μέσο όρο, 
δεν αναδείχθηκαν διαφορές στις δύο ομάδες ασθενών 
σε ό,τι αφορά τόσο τη νεφρική λειτουργία (μέτρηση 
επιπέδων κρεατινίνης ορού), όσο και τη συχνότητα νε-
φρικών και καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η μελέτη αυτή 
δέχθηκε επίσης κριτική, λόγω μη επιλογής κατάλληλου 
«υλικού» και σχετικών αποκλίσεων από το πρωτόκολλο 
(μόνο 359/403 ασθενείς που είχαν προγραμματισθεί για 
αγγειοπλαστική υπεβλήθησαν τελικώς, 95% με χρήση 
ενδοαυλικού νάρθηκα και 24/403 ασθενείς προγραμ-
ματισμένοι προς συντηρητική αγωγή υπεβλήθησαν 
σε ενδαγγειακή αντιμετώπιση). Ωστόσο ούτε η ανά 
πρωτόκολλο ανάλυση παρείχε ενδείξεις υπεροχής της 
ενδαγγειακής θεραπείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, κατά την α-
νάλυση της μελέτης, ο αριθμός των επεμβάσεων που 
συνοδεύτηκαν από επιπλοκές, τουλάχιστον 19 μείζονα 
συμβάματα σε 17 ασθενείς (4,7%) και η αυξημένη 
χρήση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειοτενσίνης (ΑΜΕΑ) στην ομάδα της ενδαγγειακής 
αντιμετώπισης. Επιπλοκές αφορούσαν σε έμφραγμα 
μυοκαρδίου, πνευμονικό οίδημα, ψευδοανεύρυσμα 
της μηριαίας αρτηρίας, νεφραγγειακό εμβολισμό με 
έκπτωση νεφρικής λειτουργίας, περιφερικά έμβολα και 
επιμολυσμένα αιματώματα στις θέσεις παρακέντησης, 
με παράταση της νοσηλείας. Η στένωση της νεφρικής 
αρτηρίας θεωρείται συχνά ως αντένδειξη της χορήγησης 
ΑΜΕΑ, βαριά ωστόσο έκπτωση της νεφρικής λειτουρ-
γίας απειλείται μόνο επί παρουσίας αμφοτερόπλευρων 
στενώσεων. Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι ΑΜΕΑ 
θεωρείται ότι έχουν πλειοτροπικές δράσεις ελάττωσης 
της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας ωστό-
σο χωρίς να διαπιστωθεί ότι βοήθησαν τους ασθενείς 
στους οποίους διενεργήθηκε αγγειοπλαστική στη μελέτη 
ASTRAL.

Η μελέτη CORAL (stent revascularization for the preven-
tion of cardiovascular and renal events among patients 
with renal artery stenosis and systolic hypertension) 
αναμένεται να δώσει τα δικά της αποτελέσματα έως το 
2011. Το κριτήριο εισαγωγής στη μελέτη αυτή είναι ο 
βαθμός στένωσης της νεφρικής αρτηρίας. Θα είναι τα 
αποτελέσματα της πιο κοντά στην τάση των περισσότερο 
«επιθετικών» επεμβατικών ιατρών; Ουσιαστικά οι τελευ-
ταίοι παραθέτουν τις ελπίδες τους για καλά αποτελέσματα 

της ενδαγγειακής θεραπείας στη μελέτη αυτή.
Έχοντας υπ’ όψιν μας το Ιπποκράτειο απόφθεγμα, 

οι ενδείξεις που έχουμε προς το παρόν υποδηλώνουν: 
«μην κάνετε κακό»! Οι κίνδυνοι από την αγγειοπλαστική 
της αθηρωματικής νεφραγγειακής στένωσης φαίνεται 
να υπερέχουν του οφέλους.

Janet Powell, Imperial College, London, UK

2.Είναι το μέλλον των DES στις αρτηρίες κάτωθεν 
της ιγνυακής;

Τα αρχικά αποτελέσματα εξαμήνου της μελέτης 
DESTINY αναδεικνύουν υπεροχή των στεντ με αποδε-
σμευόμενες ουσίες (drug-eluting stents, DES), για την 
αντιμετώπιση μικρού μήκους αποφρακτικών αλλοιώσεων 
στις αρτηρίες κάτωθεν του επιπέδου της ιγνυακής. Ο Marc 
Bosiers, Dendermonde, Belgium που παρουσίασε τα 
αρχικά αποτελέσματα της μελέτης στο VEITH Symposium 
ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές αναμένουν τα τελικά αποτε-
λέσματα της αγγειογραφικής βατότητας στους 12 μήνες. 
Ωστόσο, στους 6 μήνες, κατά τον έλεγχο με έγχρωμο 
duplex scan, αναδείχθηκε πρωτογενής βατότητα 92,4% 
για τα DES, έναντι 78,1% για τα συμβατικά στεντ (bare 
metal stent). Σχολίασε βέβαια ότι αυτή η διαφορά πρέπει 
να είναι υψηλότερη, ώστε να δικαιολογήσει τη χρήση 
των υψηλότερου κόστους DES.

Η DESTINY (drug-eluting stents in the critically 
ischaemic lower leg) είναι μία προοπτική, τυχαιοποι-
ημένη, πολυκεντρική μελέτη η οποία συγκρίνει την 
τοποθέτηση ενός DES (Xience V, Abbot Vascular) σε 
σχέση με συμβατικό στεντ (Multi-link Vision, Abbot 
Vascular) στις κνημιαίες αρτηρίες σε ασθενείς με κρί-
σιμη ισχαιμία κάτω άκρου. Η μελέτη σχεδιάσθηκε να 
περιλάβει ασθενείς κατηγορίας 4 ή 5 κατά Rutherford. 
Κριτήρια εισαγωγής ήταν η παρουσία αθηρωματικής 
βλάβης μήκους μικρότερου ή ίσου των 40mm ή δύο 
μικρού μήκους στενώσεις >50% (μέγιστος αριθμός 2 
στεντ/ασθενή). Από τους 140 ασθενείς της μελέτης, 74 
τυχαιοποιήθηκαν στην κατηγορία της αγγειοπλαστικής 
με DES και 66 σε τοποθέτηση απλού στεντ. Ο μέσος 
όρος ηλικίας ήταν παρόμοιος στις δύο ομάδες, ενώ η 
πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες (67% DES, 61% 
ομάδας απλού στεντ).

Η πρωτογενής βατότητα στους 6 μήνες για τις κε-
ντρικότερα εντοπισμένες βλάβες ήταν 92,2% για τους 
ασθενείς με DES και 77,9% για αυτούς με συμβατικά 
στεντ. Οι αντίστοιχες βατότητες για περιφερικότερες 
αλλοιώσεις ήταν 92,9 και 80%. Η διάσωση του σκέλους 
στους 6 μήνες ήταν 100% για την ομάδα DES και 97,8% 
για την δεύτερη ομάδα. Το τελικό σχόλιο του Bosiers 
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ήταν ότι πρέπει να αναμείνουμε τα αποτελέσματα 12 
μηνών με αγγειογραφική μελέτη πριν καταλήξουμε σε 
ασφαλέστερα συμπεράσματα.

3. Ο VEITH υποστηρίζει ότι η ενδοαυλική 
αποκατάσταση υπερέχει της ανοικτής στα ραγέντα 
ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής.

Η ενδοαυλική αποκατάσταση ραγέντων ανευρυσμά-
των κοιλιακής αορτής (EVAR) υπερέχει της ανοικτής 
επέμβασης, σε ασθενείς με κατάλληλη ανατομία και 
σε κέντρα που διαθέτουν αγγειοχειρουργική κάλυ-
ψη, ανακοίνωσε ο Frank Veith (NY University Medical 
Center and Cleveland Clinic Foundation, USA) στο 
Veith Symposium, το 2009. Μεμονωμένες αναφορές 
και ανακοινώσεις κέντρων έχουν υποστηρίξει τη δυ-
νατότητα εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα της 
EVAR στα ραγέντα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, 
ωστόσο ο ρόλος και η αξία της μεθόδου παραμένουν 
ανεπιβεβαίωτα, ανέφερε ο ομιλητής.

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Annals of Surgery, 
Nov. 2009, ο Veith και οι λοιποί ερευνητές ανέλυσαν την 
συσσωρευμένη εμπειρία με τη χρήση EVAR σε ραγέντα 
ανευρύσματα από 49 κέντρα σε Ευρώπη, Καναδά και 
ΗΠΑ. Τα δεδομένα ελήφθησαν με ερωτηματολόγια από 
τα κέντρα αυτά και περιέλαβαν πληροφορίες για 1.037 
ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με EVAR και 763 που 
υπεβλήθησαν σε επείγουσα ανοικτή επέμβαση. 

Η συνολική θνητότητα 30 ημερών μετά από ενδοαυλική 
αντιμετώπιση σε 1.037 ασθενείς ήταν 21,2% (διακύμανση 
από 7 ως 39%). Κέντρα που εφάρμοζαν ενδαγγειακή 
αποκατάσταση κατ’ επιλογή όταν αυτό ήταν δυνατό, 
ακολούθησαν τη μέθοδο αυτή σε 28-79% των ασθενών 
τους (μ.ό. 49,1%), με θνητότητα 30 ημερών 19,7% 
(εύρος 0-32%), επί συνόλου 680 EVAR επεμβάσεων. Η 
διεγχειρητική και πρώιμη μετεγχειρητική θνητότητα για 
την κλασσική ανοικτή επέμβαση σε 763 ασθενείς ήταν 
36,3% (εύρος 8-53%). Υποδιαφραγματικός αποκλεισμός 
με αορτικό μπαλόνι έγινε σε 19,1+/-12% των 680 εν-
δαγγειακών παρεμβάσεων. Σύνδρομο διαμερίσματος 
κοιλίας στην ίδια ομάδα ασθενών εμφανίσθηκε σε 
12,2+/-8,3% των περιπτώσεων και αντιμετωπίσθηκε με 
κάποια μορφή αποσυμπίεσης. Ο Veith ολοκληρώνοντας 
σχολίασε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενδαγγειακή 
αποκατάσταση των ραγέντων ανευρυσμάτων κοιλιακής 
αορτής παρουσιάζει μικρότερη πρώιμη θνητότητα, 
τουλάχιστον σε επιλεγμένους ασθενείς σε σχέση με την 
ανοικτή επέμβαση. Προϋποθέσεις βέβαια υπάρχουν και 
είναι η επιλογή ασθενών με κατάλληλη ανατομία, ικανή 
εμπειρία στις ενδαγγειακές τεχνικές, καλή στρατηγική 

και επαρκής υλικοτεχνική υποδομή.

4. Η ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδος είναι πιο 
ασφαλής από την ενδοαυλική αντιμετώπιση σε 
ασθενείς με συμπωματική καρωτιδική στένωση

Τα αποτελέσματα της μελέτης ICSS (International 
Carotid Stenting Study) παρέχουν ισχυρή ένδειξη ότι 
η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή (CEA) υπερέχει της 
ενδαγγειακής αποκατάστασης, στην αντιμετώπιση συ-
μπτωματικών ασθενών. Ο Frans Moll, Utrecht, The 
Netherlands, ανέφερε στο VEΙTH Symposium ότι η 
υπομελέτη των ασθενών με μαγνητική τομογραφική 
απεικόνιση επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της κύριας 
μελέτης.

Σύμφωνα με την ICSS, το συνολικό ποσοστό αγγει-
ακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ), θνητότητας και 
περιεγχειρητικού εμφράγματος του μυοκαρδίου ήταν 
5,1% για την ομάδα της ενδαρτηρεκτομής και 8,5% για 
αυτήν της ενδαγγειακής αντιμετώπισης. Ειδικότερα, οι 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδοαυλική αποκατά-
σταση εμφάνισαν διπλάσια συχνότητα ΑΕΕ, σε σχέση 
με αυτούς στους οποίους διενεργήθηκε τυπική ενδαρ-
τηρεκτομή (7% έναντι 3,3%). Ο σκοπός της μελέτης 
ήταν να καθορίσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 
και τους κινδύνους της ενδοαυλικής μεθόδου (CAS) 
έναντι της CEA, σε ασθενείς με συμπτωματική καρωτι-
δική στένωση. Τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη ήταν 
στένωση της εξωκράνιας έσω καρωτίδος >50%, ηλικία 
ασθενούς >40 ετών και προφίλ ασθενών/στενώσεων 
κατάλληλο και για τις δύο μορφές θεραπείας. Το κύριο 
ζητούμενο της μελέτης ήταν η μακροπρόθεσμη έκβαση 
των ασθενών (επιβίωση ελεύθερη σοβαρού ΑΕΕ) και 
αυτό βέβαια απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα παρακο-
λούθησης των ασθενών.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης, στεντ και 
συσκευές εγκεφαλικής προστασίας έπρεπε να έχουν 
λάβει έγκριση, η χρήση εγκεφαλικής προστασίας συστη-
νόταν προς τους ερευνητές χωρίς να είναι υποχρεωτική, 
διπλή αντιαιμοπεταλική αγωγή εχορηγείτο προ της CAS 
(ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη) και η CEA διενεργείτο υπό 
τοπική ή αναισθησία.

Προϋπόθεση για τους ερευνητές ήταν να έχουν λάβει 
εκπαίδευση σε συγκεκριμένα σεμινάρια CAS. Έμπειρα, 
κέντρα χαρακτηρίζονταν όσα είχαν >50 CEA/CAS το έτος. 
Κέντρα με μικρότερο όγκο περιστατικών συμμετείχαν 
υπό την επίβλεψη ενός έμπειρου επεμβατικού ιατρού 
και προβιβάζονταν ως ικανά μετά από 20 περιπτώσεις 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Συμπεριλήφθηκαν 50 
κέντρα, σε 15 χώρες, ξεκινώντας τον Μάιο 2002 και 
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ολοκληρώνοντας τον Οκτώβριο 2008. Συνολικά, 1.710 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για καρωτιδική ενδαρτηρε-
κτομή (857) ή αγγειοπλαστική με στεντ (853).

Σε ό,τι αφορά την ICSS-MRI υπομελέτη, συντονίσθηκε 
από τον Leo Bonati και διεκπεραιώθηκε σε 5 κέντρα 
αναδεικνύοντας στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των δύο μεθόδων με 50 (46,3%) νέες εστίες ισχαιμίας 
στην ομάδα CAS, έναντι 13 (14,1%) στην ομάδα της 
CEA. Η καρωτιδικό ενδαρτηρεκτομή αποτελεί τη μέθοδο 
εκλογής σε ασθενείς αποδεκτού χειρουργικού κίνδυνου 
με πρόσφατα συμπτωματική καρωτιδική στένωση, 
σχολίασε καταλήγοντας ο Μοll.


