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Το 4ο Ετήσιο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Παγκόσμιου Ελληνικού Ιατρικού και Βιοεπιστημονικού 

Δικτύου πραγματοποιήθηκε στο Lenox Hill Hospital στη Νέα Υόρκη πρόσφατα και στέφθηκε 

με μεγάλη επιτυχία όσο αφορά στη δικτύωση των Ελλήνων Ιατρών και Βιοεπιστημόνων, 

προσφέροντάς τους συνεχή ιατρική εκπαίδευση.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Ιατρικών Εταιρειών Βόρειας 
Αμερικής υποστήριξε και διοργάνωσε το Παγκόσμιο 
Ελληνικό Συνέδριο Ιατρικής και Βιοεπιστημών στη Νέα 
Υόρκη.

Το 4o Ετήσιο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Παγκόσμιου 
Ελληνικού Ιατρικού και Βιοεπιστημονικού Δικτύου, το ο-
ποίο υποστηρίχτηκε από την Ομοσπονδία των Ελληνικών 
Ιατρικών Εταιρειών της Βόρειας Αμερικής, πραγματοποι-
ήθηκε στο Lenox Hill Hospital στη Νέα Υόρκη πρόσφατα 
και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία όσο αφορά στη δικτύωση 
των Ελλήνων Ιατρών και Βιοεπιστημόνων, προσφέροντάς 
τους συνεχή ιατρική εκπαίδευση (8 AMA Category 1 
CME credits από το νοσοκομείο St. Francis στο Roslyn, 
Νέα Υόρκη). Προώθησε την επικοινωνία με τους Έλληνες 
ιατρούς και βιοεπιστήμονες και έγινε πρότυπο οργάνωσης 
για τα υπόλοιπα Ελληνικά Δίκτυα Επαγγελματιών. Πάνω από 
150 ιατροί και βιοεπιστήμονες εγγράφηκαν στο Συνέδριο 

για να μάθουν από τις 30, υψηλής ποιότητας, παρουσιάσεις και από τις εξαιρετικές 
συζητήσεις (στρογγυλά τραπέζια). Η παραχώρηση των συνεδριακών εγκαταστά-
σεων ήταν μία ευγενική χειρονομία του Νοσοκομείου Lenox Hill/Northshore/LIJ 
Healthcare System.

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, η Κοινότητα Προβολής και Προώθησης της 

Σπυρος Γ.Ε. Μεζίτης, MD, PhD
Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ελληνικού Δικτύου Ιατρικής και Βιοεπιστημών

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ιατρικών Εταιρειών της Νέας Υόρκης

Παγκόσμιο Ελληνικό Συνέδριο
Ιατρικής και Βιοεπιστημών στη Νέα Υόρκη
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Υγείας της Αστόρια και η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία του 
Queens με επικεφαλή τον Δρ. Πάνο Μανωλά προσέφε-
ραν νέες ευκαιρίες όσο αφορά στον έλεγχο των ασθενών 
με Διαβήτη από τον Δρ. Σπύρο Μεζίτη, των ασθενών με 
υπέρταση από τον Δρ. Ηλία Ηλιάδη και με γυναικολογικά 
προβλήματα από τη Δρ. Ντία Χριστοδουλίδου.

Το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ εκπροσωπήθηκε από 
τη Σύμβουλο για Θέματα Υγείας του Υπουργείου, Δρ. 
Αικατερίνη Μάλλιου, η οποία έδωσε συγχαρητήρια 
στην Ομοσπονδία των Ελληνικών Ιατρικών Εταιρειών 
της Βόρειας Αμερικής και στο Παγκόσμιο Ελληνικό 
Ιατρικό και Βιοεπιστημονικό Δίκτυο για το θέμα του 
Συνεδρίου «Νέα Δεδομένα στην Ιατρική και Κοινότητα 
της Υγείας». Η Έλληνο-αμερικανική ηγεσία ήταν πα-
ρούσα στην Επίσημη τελετή έναρξης. Ο μακαριότα-
τος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος τόνισε την 
ξεχωριστή θέση που κατέχουν οι Έλληνες επιστήμονες 
στο σύγχρονο Ιατρικό στερέωμα και την άνοδο του 
Ελληνισμού με τη διεξαγωγή συνεδρίων τόσο υψηλής 
ποιότητας όσο και αξίας.

Ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ελληνικού Δικτύου Ιατρών 
και Βιοεπιστημόνων και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
των Ελληνικών Ιατρικών Εταιρειών Βορείου Αμερικής, 
Δρ. Σπύρος Μεζίτης αναφέρθηκε στην ιστορία και την 
αποστολή του Δικτύου. Η δικτύωση, η συνεχής ιατρική 
εκπαίδευση, η προβολή και η ενημέρωση της κοινό-
τητας για θέματα υγείας, η αναβάθμιση των Εθνικών 
Συστημάτων Υγείας στην Ελλάδα και την Κύπρο και 
η καθοδήγηση των ιατρών και των βιοεπιστημόνων 
από την Ελλάδα και την Κύπρο είναι προτεραιότη-
τες των οργανώσεών μας, όπως τονίζεται και με τη 
Διακήρυξη της Κω το 2007. Τα προηγούμενα συνέδρια 
υποστηρίχθηκαν από τις κυβερνήσεις της Ελλάδος και 
της Κύπρου και έλαβαν χώρα στην Κω στην Ελλάδα 
το 2007, στην Πάφο της Κύπρου το 2008 και στο 
Λαγονήσι, κοντά στην Αθήνα το 2009 με πάνω από 
300 συμμετέχοντες από 22 διαφορετικές χώρες. Το 4ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο υποστηρίχθηκε αποκλειστικά από 
τη βιομηχανία της υγείας μέσω της Ομοσπονδίας των 
Ελληνικών Εταιρειών Ιατρικής της Βορείου Αμερικής, 
ενός κερδοσκοπικού οργανισμού που περιλαμβάνει 
της Ελληνικές Ιατρικές Εταιρείες της Νέας Υόρκης, της 
Φιλαδέλφεια, της Βοστόνης/ Νέα Αγγλία, του Σικάγο/
Ιλλινόι, της Νότιας Καλιφόρνια, του Μόντρεαλ/ Κεμπέκ 
και του Τορόντο και Οντάριο, και εκπροσωπεί τουλά-
χιστον 5 χιλιάδες ιατρούς.

Το Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη με εκπρό-
σωπο την αξιότιμη κ. Αγνή Μπάλτα, εγκωμίασε την αφο-
σίωση του Παγκόσμιου Ελληνικού Δίκτυου Βιοεπιστημών 
για την προώθηση της ιατρικής συνεργασίας.

Το Προξενείο της Δημοκρατίας της Κύπρου με εκπρό-
σωπο την αξίοτιμη κ. Κούλα Σογιανού, τόνισε τις άνευ 
όρων υπηρεσίες που προσφέρει το Παγκόσμιο Ελληνικό 
Δίκτυο Ιατρικής και Βιοεπιστήμης, στις κοινότητες που 
δραστηριοποιείται και απέναντι στην ανθρωπότητα. 
Επίσης υπενθύμισε στο κοινό τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των Κυπρίων, τα οποία ακόμα καταπατούνται από την 
Τουρκική κατοχή που ξεκίνησε το 1974.

Ο πρόεδρος του Έλληνο-Αμερικανικού Εθνικού Συμ-
βουλίου και εκδότης της εφημερίδος “Hellenic Times 
of America” κ. Παύλος Κοτρότσιος, ευχαρίστησε την 
Ομοσπονδία για τη στήριξή της στο Εθνικό Συμβούλιο 
και την προσφορά της στην κοινωνία.

Η Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου της 
Ελληνικής Διασποράς (SAE), Γραμματέας του Παγκόσμιου 
Ελληνικού Δικτύου Ιατρικής και Βιοεπιστημών και 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής στη Αυστρία, 
κ. Όλγα Σαραντοπούλου, μίλησε στα ελληνικά και 
πρότεινε το Παγκόσμιο Ελληνικό Δίκτυο Ιατρικής ως 
πρότυπο για τους υπόλοιπους διαφόρων επαγγελμάτων 
Ελληνικούς Οργανισμούς.

Ο Δρ. Σπύρος Μεζίτης διάβασε μία συγχαρητήρια 
επιστολή από τον συντονιστή της SAE στις ΗΠΑ κ. 
Θεόδωρο Σπυρόπουλο.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της 
Νέας Υόρκης, Δρ. Γεώργιος Τσιούλιας συνεχάρη τον 
Πρόεδρο Δρ. Μεζίτη Σπύρο για το κουράγιο, το όραμα 
και τη σκληρή δουλειά για να ολοκληρώσει ένα τόσο 
μεγάλο άθλο σχεδόν μόνος του.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της 
Φιλαδέλφειας, κ. Ηλίας Ηλιάδης τόνισε τη δέσμευσή του 
απέναντι στο Παγκόσμιο Ελληνικό Δίκτυο Βιοεπιστημών 
και πως η ομοσπονδία αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα 
της δύναμης της Ελληνο-Αμερικανικής Κοινότητας των 
Επαγγελματιών.

Ο επίτιμος Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ελληνικού 
Δικτύου Ιατρικής και Βιοεπιστημών, Δρ. Γεώργιος Δάγκας, 
επαίνεσε τον Δρ. Μεζίτη Σπύρο για την ικανότητα στην 
προεδρία του Δικτύου και επεξήγησε την ανάπτυξη και 
τη σημαντική αποστολή του Δικτύου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοεπιστημών 
στις ΗΠΑ, Δρ. Θωμάς Θομού, μίλησε για τη σημαντι-
κότητα της ενότητας των Ελλήνων Βιοεπιστημόνων και 
προσέφερε σε βιοεπιστήμονες από την Ελλάδα και την 
Κύπρο, θέσεις για έρευνα σε χώρες του εξωτερικού.

Ο Εκλεγμένος Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ελληνικής 
Ένωσης Βιοεπιστημών, Δρ. Κώστας Δροσάτος προε-
δρεύει της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου μαζί 
με τον Δρ. Μεζίτη Σπύρο.

Τα μέλη της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας 
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της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Δρ. Ζώης Βρεττός και Δρ. 
Δημήτριος Χριστοδόλου ήταν παρόντες στο Παγκόσμιο 
Ελληνικό Συνέδριο Βιοεπιστημών και έλαβαν μέρος 
στις συναντήσεις της διοίκησης και στα κοινωνικά γε-
γονότα.

Ο κ. Δημήτριος Φίλιος, απερχόμενος Πρόεδρος της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας της Αμερικής και ο κ. 
Αντώνιος Διαματάρης, εκδότης της εφημερίδος “National 
Herald” στη Νέα Υόρκη έδωσαν τα συγχαρητήριά τους 
αλλά δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη τελετή 
έναρξης.

Το Παγκόσμιο Ελληνικό Συνέδριο Βιοεπιστημών ορ-
γανώθηκε σε πέντε ενότητες και συμπεριελάμβανε:

•  Τα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών όπου σχολί-
αζαν οι: Δρ. Γεώργιος Βάκρης από το Πανεπιστήμιο 
του Σικάγο, Δρ. Μιχάλης Μιχέλης από το νοσοκομείο 
Lenox Hill, Δρ. Νικόλας Μεζίτης από το Πανεπιστήμιο 
Columbia, Δρ. Σπύρος Μεζίτης από τα νοσοκομεία 
Lenox Hill και New York-Presbyterian, Δρ. Ελένη 
Καρακελίδη από το νοσοκομείο New York-Presbyterian, 
Δρ. Έλλη Κελεπούρη του Πανεπιστημίου του Drexel, 
Δρ. Αλέξανδρος Σπυρόπουλος του πανεπιστημίου 
McMaster στο Οντάριο και ο Δρ. Αρθούρος Κοσμάς 
του πανεπιστημίου του Rhode Island.

•  Διαλέξεις για τον καρκίνο δόθηκαν από τους: Δρ. 
Κων/νο Αρναουτάκη από το Πανεπιστήμιο Ιατρικής 
του Arkansas, Δρ. Ελένη Τουσίμη από το Νοσοκομείο 
New York-Presbyterian, Δρ. Δημήτριος Ηλιόπουλος 
από το Πανεπιστήμιο του Harvard και ο Δρ. Γεώργιος 
Τσιούλας από το Ιατρικό Κέντρο της Νέας Υόρκης 
Mt Sinai.

•  Στα στρογγυλά τραπέζια της Καρδιαγγειακής 
Παθολογίας και Χειρουργικής συμμετείχαν οι: Δρ. 
Ηλίας Ηλιάδης από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Cooper στο Camden, New Jersey, Δρ. Στυλιανός 
Παπαδάκος και Δρ. Ιωάννης Σταθόπουλος από το 
Νοσοκομείο Lenox Hill, Δρ. Νικόλας Σκιπιτάρης από 
το Ιατρικό Κέντρο Mt Sinai της Νέας Υόρκης και ο Δρ. 
Κων/νος Πλέστης, Συντονιστής στο Aortic Wellness 
Center του Νοσοκομείου Lenox Hill.

•  Στο στρογγυλό τραπέζι της Νευροψυχιατρικής προ-
ήδρευσαν οι: Δρ. Γεώργιος Αλεξόπουλος από το 
Ιατρικό Κέντρο Weill Cornell και ο Δρ. Νικόλαος 
Ρομπάκης από το Ιατρικό Κέντρο του Mt Sinai της Νέας 
Υόρκης. Συμμετείχαν οι: Δρ. Άγγελος Στεργίου από 
τη Φαρμακευτική Avanex, Δρ. Διομήδης Λογοθετίδης 
από την Ιατρική Σχολή του Virginia Commonwealth 

και ο Δρ. Παύλος Κυμίσης από το Ιατρικό Κολλέγιο 
της Νέας Υόρκης.

•  Στο στρογγυλό τραπέζι των Βασικών Επιστημών/
Λοιμώξεων και Γαστρεντερολογίας προήδρευσαν οι: 
Δρ. Χαράλαμπος Ποθουλάκης από το Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνια του Los Angeles και ο Δρ. Θεμιστοκλής 
Δασόπουλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Washington. Ο Δρ. Γρηγόριος Λεοντιάδης από 
το Πανεπιστήμιο του McMaster στο Οντάριο του 
Καναδά έκλεισε το συνέδριο με σημαντικά επιστη-
μονικά άρθρα.

•  Στην ενότητα της Ελληνικής Βιοιατρικής, η κ. Ελένη 
Webster από τα Χανιά της Κρήτης περιέγραψε τη μη 
κερδοσκοπική οργάνωση «Ορίζοντας» στην Κρήτη, 
η οποία προσφέρει φροντίδα σε παιδιά και ενήλικες 
που πάσχουν από καρκίνο στην Ελλάδα. Η Ομάδα 
Αιγαίου, η οποία βοηθάει απομονωμένα νησιά του 
Αιγαίου κέρδισε την προσοχή του κοινού και τι-
μήθηκε για την προσφορά της. Τέλος, o φιλέλλη-
νας κ. Alain Touwaida, Διευθυντής Διατήρησης της 
Αρχαίας Ιατρικής στο Ινστιτούτο Smithsonian στην 
Ουάσινγκτον, τόνισε τη σημαντικότητα του Όρκου του 
Ιπποκράτη στη σημερινή ιατρική και της ψηφιοποίη-
σης των Αρχαίων Ελληνικών και Βυζαντινών ιατρικών 
ελέγχων. Ο Δρ. Άγγελος Στεργίου της Avanex και ο Δρ. 
Γεράσιμος Πετράτος της φαρμακευτικής Roche συμ-
μετείχαν στη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Παγκόσμιου Ελληνικού Δικτύου Ιατρικής και 
Βιοεπιστημών, το οποίο κατέδειξε την αφοσίωση 
των μελών του στην αποστολή του δικτύου και την 
υποστήριξη αυτών στο Ετήσιο Ελληνικό Συνέδριο 
Βιοεπιστημών, είτε αυτό λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ, 
είτε στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο οραματίζεται την 
αύξηση των εγγραφών στο συνέδριο και την αύξηση 
της οικονομικής υποστήριξης από τη βιομηχανία της 
υγείας, την αναβάθμιση των συστημάτων υγείας της 
Ελλάδος και της Κύπρου, με τις οποίες έχουν αποκα-
τασταθεί οι δίοδοι επικοινωνίας.
Ο Ελληνισμός είναι δυνατός και αυτό το παγκόσμιο 

συνέδριο Βιοεπιστημών το αποδεικνύει!

Website:

•  Παγκόσμιο Ελληνικό Δίκτυο Ιατρικής και Βιοεπιστημών, 
www.ghmbn.weebly.com

•  Ομοσπονδία Ιατρικών Εταιρειών της Νέας Υόρκης, 
www.fedmed.weebly.com
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ΠΕΡΙληψΕΙΣ ΑΠΟ τΟ ΠΑΓκΟΣμΙΟ ΕλληΝΙκΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑτΡΙκηΣ κΑΙ ΒΙΟΕΠΙΣτημωΝ  
Στη ΝΕΑ ΥΟΡκη

Περιφερική Αγγειακή Νόσος 2010:  
Επίδραση του κοινωνικό-οικονομικού  
Προφίλ και της Φυλής στη Βαρύτητα της Νόσου 
και στην Αντιμετώπισή της  
Βρέθηκε ο χαμένος παράδεισος ή όχι;

Ελίας Α. Ηλιάδης1

1MD, FACC, FSCAI, RPVI, Director of Peripheral Vascular 

Intervention Programm, Asspciate Director of Cardiac 

Catheterization Laboratory, Cooper University Hospital, 

Camden New Jersey, Assistant Proffesor of Medicine, 

UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School, President of 

the Helleniv Medical Society of Philadelphia

Εισαγωγή

Η περιφερική Αγγειακή Νόσος (PVD) παραμένει ση-
μαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. 
Η διάγνωση και η αντιμετώπιση της PVD έχει δείξει ότι 
βελτιώνουν την έκβαση της νόσου και την ποιότητα 
ζωής των ασθενών. Παρόλα αυτά η επίπτωση του κοι-
νωνικο-οικονομικού προφίλ και της φυλής των ασθενών 
στη διάγνωση και αντιμετώπιση της PVD παραμένει 
απροσδιόριστη.

Σκοπός

Η περιγραφή και ο προσδιορισμός της επίπτωσης 
των κοινωνικο-οικονομικών και φυλετικών διαφορών 
στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών με περι-
φερική αγγειακή νόσο σε περιφερειακές τριτοβάθμιες 
εγκαταστάσεις υγείας.

Μέθοδοι

Έγινε ανάλυση της βάσης Δεδομένων των ασθε-
νών με PVD, είτε αυτοί εξετάστηκαν κλινικά, είτε τους 
έγινε κάποια επέμβαση, από το 2005 έως και σήμερα 
με τις ακόλουθες μεταβλητές: φυλή (Καυκάσια (CC), 
Αφροαμερικανική (ΑΑ), Ισπανική (ΗS), Άλλες (Ο)), 
προφίλ υγειονομικής περίθαλψής (ο ίδιος πληρώνει 
για υγειονομική περίθαλψη S, υγειονομική περίθαλψη 
MA, κρατική υγειονομική περίθαλψη MC ή από τρίτο 
μέρος TP). Έγιναν συγκρίσεις δημογραφικώς, σύμφωνα 
με την κλινική εικόνα από την ταξινόμηση Rutherford, 

σύμφωνα με τη διαγνωστική διαδικασία και σύμφωνα 
με τη θεραπευτική στρατηγική. 

Η ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας τις συνήθεις στα-
τιστικές μεθόδους.

Αποτελέσματα

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι HS ασθενείς ήταν γηραι-
ότεροι (p=0,05), είχαν μεγαλύτερη συχνότητα διαβήτη 
(P=0,05), περισσότερες καρδιακές νόσους (p=0,05) και 
πιο προχωρημένη κλινική εικόνα από ότι οι AA ή οι CC 
(P<0,05). Οι ΑΑ ασθενείς είχαν μεγαλύτερη συχνότη-
τα υπέρτασης (P=0,10), υπερλιπιδαιμίας (p=0,010), 
χωλότητας (p=0,11) και χειρουργεία Bypass (P=0,05) 
από ότι οι CC ή οι HS ασθενείς (P=0,05). Περισσότεροι 
ασθενείς από την ισπανική φυλή αντιμετωπίστηκαν 
φαρμακευτικά από ότι αφροαμερικανοί ή ασθενείς 
της καυκάσιας φυλής (p=0,05), ενώ σε όλες οι ομάδες 
υπήρχαν συγκρίσιμα ποσοστά από επεμβάσεις περι-
φερικά (p=ns).

Εκτιμώντας το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ, οι S και 
ΜΑ ασθενείς είχαν υψηλότερο ποσοστό καρδιακών νό-
σων και καπνού από τους MC (p=0,07). Όσον αφορά 
στην κλινική εικόνα στην ταξινόμηση κατά Rutherford, 
οι ομάδες TP και MC είχαν χαμηλότερη ταξινόμηση 
συμπτωμάτων ατην έναρξη από τις ομάδες S και MA 
(p=0,12). Οι ασθενείς που άνηκαν στις ομάδες S, ΜΑ 
και MC είχαν παρόμοια ποσοστά ιατρικής θεραπείας 
(p=ns), ενώ οι ασθενείς που άνηκαν στους TP και MC 
είχαν υψηλότερα ποσοστά σε αγγειοχειρουργικές ε-
πεμβάσεις (p=0,1).

Συζήτηση

Όσο αφορά στην περιφερική αγγειακή νόσο, οι ασθε-
νείς που άνηκαν στη καυκάσια ή αφροαμερικανική φυλή 
παρουσίαζαν περισσότερο εξελισσόμενη νόσο και για 
αυτό το λόγο οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμέ-
νες. Υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο οδηγεί σε 
πρωιμότερη διάγνωση και περισσότερες θεραπευτικές 
επιλογές, με αποτέλεσμα καλύτερα αποτελέσματα και 
βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Περισσότερες μέθοδοι αξι-
ολόγησης της πρώιμης διάγνωσης, της παραπομπής των 
ατόμων υψηλού κινδύνου όπως είναι οι Αφροαμερικανοί 
και οι Ισπανικής καταγωγής και των ασθενών με χα-
μηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο συγκριτικά με την 
αγγειολογική εκτίμηση, ίσως βελτιώσουν τη φροντίδα 
του ασθενούς.
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Στεφανιαία stents: Παρόν και μέλλον

Στυλιανός Π. Παπαδάκος1

1MD, FACC

Παρόν

Τα τελευταία 15 έτη στη θεραπεία της στεφανιαίας 
νόσου έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα στεφανιαία stents. Η 
παθοφυσιολογία της θρόμβωσης και επαναστένωσης των 
stents είναι αντικείμενο πολλών μελετών. Χρησιμοποιείται 
διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και έκλουση των stents 
με φαρμακευτικά σκευάσματα, για να αντιμετωπιστεί η 
επαναστένωση και στόχος είναι η επανασηραγγοποίηση 
των αγγείων. Πραγματοποιούνται μεγάλες μελέτες μεταξύ 
του Sirolimus Eluting Stent, των μεταλλικών Stents και 
της χειρουργικής παράκαμψης με μόσχευμα. Στις μέρες 
μας ανακαλύφθηκαν νέα αντιαιμοπεταλιακά, οι νέες 
θειενοπυριδίνες, αλλά διαπιστώθηκε και η δημιουργία 
αντοχής στη κλοπιδογρέλη και η όψιμη θρόμβωση των 
stents. Τα stent δεύτερης γενιάς που συνδυάζονται με 
έκλουση φαρμάκων όπως το stent Taxus Liberte, το 
Endeavor zoterolimus eluting stent και το Xience V ή 
Promus everolimus stent είναι πλέον τα νέα stent που 
αντικαθιστούν σταδιακά τα παλαιά stents. Κλινικές μελέτες 
βρίσκονται σε εξέλιξη και συγκρίνουν τα GABGs και τα 
Taxus Stents όσο αφορά στην επανασυραγγοποίηση 
των αγγείων σε στεφανιαία νόσο που έχει πολυαγγειακή 
προσβολή, συμπεριλαμβανομένης και της στένωσης της 
Αριστερής στεφανιαίας.

Μέλλον

Το μέλλον αποτελούν τα μεταλλικά stents με νέα 
τεχνολογία πολυμερών, στα οποία γίνεται και έκλουση 
με φάρμακα (Endeavor resolute). 

Νέοι αντιπολλαπλασιαστικοί παράγοντες θα χρησι-
μοποιηθούν για την έκλουση των stents: Elixir DESyne 
novolimus-eluting stent (NES). Καινούρια μεταλλικά 
stents με διαφορετικά υλικά όπως stent από χρώμιο και 
πλατίνα είναι το μέλλον της χειρουργικής. Νέα stents με 
βιοαποδομήσιμα πολυμερή, τα οποία εκλούουνται με 
φάρμακα (supralimus stent, Excel Stent, Biolimus A9, 
Biomatrix, Nobori, Xtent, Jactax and Synergy Stent), DES 
μη πολυμερικών και πολυμερή stents χωρίς έκλουση 
φαρμάκου είναι ήδη υπό μελέτη. 

Επιπρόσθετα, stents με καινοτόμες επιστρώσεις και 
τέλος βιοαποδομήσιμα stents υπόσχονται πολλά στο 
μέλλον.

Παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Αρτηριακή Νόσο

Ιωάννης Σταθόπουλος1

1MD, Αναπλ. Καθ. Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Weill του 

Πανεπιστημίου του Cornell

Η περιφερειακή αρτηριακή νόσος (PAD) γίνεται ολοένα 
και πιο αναγνωρίσιμη εξαιτίας της υψηλής επίπτωσής 
της στο γενικό πληθυσμό και της κλινικής της σημασίας. 
Η χειρουργική ήταν χρόνια τώρα, ο στυλοβάτης της θε-
ραπείας της επαναγγείωσης για την PAD. Η διαδερμική 
ενδαγγειακή θεραπεία στις μέρες μας προσφέρει στους 
ασθενείς μία λιγότερο επεμβατική και αποτελεσματική 
μέθοδο θεραπείας της αθηρωματικής νόσου για ένα 
ευρύ φάσμα ανατομικών και κλινικών καταστάσεων. 
Οι τεχνικές της ενδαγγειακής θεραπείας και οι επιλογές 
σε αυτού του είδους τη θεραπεία εξελίσσονται ραγδαία 
και επηρεάζουν πολλούς κλάδους της αγγειολογίας. 
Ο κλινικός ιατρός είναι απαραίτητο να είναι καταρτι-
σμένος και ενημερωμένος σχετικά με όλες τις πιθανές 
θεραπευτικές επιλογές έτσι ώστε να προσφέρει στον 
ασθενή την καλύτερη θεραπευτική στρατηγική ανάλογα 
με την περίπτωση.

Εξελίξεις στη Χειρουργική της Αορτής  
τον 21ο Αιώνα

Κων/νος Πλέστης1

1Καρδιοθωρακοχειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής της 

Αορτής Lenox Hill Hospital

Εισαγωγή

Η ανοικτή επέμβαση αποκατάστασης του αορτικού 
τόξου παραμένει μία επέμβαση με τεχνικές προκλήσεις 
κυρίως λόγω της αναγκαιότητας για διακοπή του κυκλο-
φορικού. Σε αυτό το άρθρο γίνεται μία ανασκόπηση της 
εμπειρίας μας στην ολική αντικατάσταση αορτικού τόξου 
με τη χρήση τρισχιδούς μοσχεύματος και ορθόδρομη 
επιλεκτική εγκεφαλική αιμάτωση.

Μέθοδοι

Από το 1999 έως το 2010, 488 ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε θεραπεία αποκατάστασης της ρίζας της αορτής, της 
κατιούσας αορτής και του αορτικού τόξου λόγω ανευρυ-
σμάτων στο ίδρυμά μας. Από τους ασθενείς αυτούς, οι 
48 υπεβλήθησαν σε ολική αντικατάσταση του αορτικού 
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τόξου με τρισχιδή μοσχεύματα. Σε όλους τους ασθενείς 
χρησιμοποιήθηκαν ορθόδρομη επιλεκτική εγκεφαλική 
αιμάτωση και βαθιά υποθερμία του κυκλοφορικού. 
Η επιλεκτική αιμάτωση επιτυγχάνεται μέσω του καθε-
τηριασμού της δεξιάς μασχαλιαίας αρτηρίας και του 
επιλεκτικού καθετηριασμού της αριστερής καρωτίδας 
και της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας με καθετήρα 
τύπου ballon-tipped.

Αποτελέσματα

Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 65±11 έτη. Ο ολικός 
χρόνος αιμάτωσης ήταν 231±61 λεπτά και ο χρόνος 
για να περάσει ο σφιγκτήρας της αορτής ήταν 115±67 
λεπτά. Ένας ασθενής υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο 
(2%), 3 ασθενείς εμφάνισαν επιληπτικές κρίσεις (6%). 
Υπήρξε ένας θάνατος ενδονοσοκομειακά (2%). Νεφρική 
ανεπάρκεια παρατηρήθηκε σε 2 ασθενείς (4%), 4 α-
σθενείς διασωληνώθηκαν ξανά (14%), παρατεταμένη 
διασωλήνωση (>48 ώρες) είχαμε σε 14 ασθενείς (29%), 

5 ασθενείς υπέστησαν μετεγχειρητική αιμορραγία (10%) 
και 6 ασθενείς απεβίωσαν αργότερα. Δεν διενεργήθηκε 
άλλη χειρουργική επέμβαση λόγω της παθολογίας του 
αορτικού τόξου. Σε ποσοστό 91,5% είχαμε 1 χρόνο 
επιβίωση ελεύθερης νόσου, η 3ετής επιβίωση ελεύθερης 
νόσου ήταν 88,9%, η 5ετής επιβίωση ελεύθερης νόσου 
ήταν 86,5% και η 10ετής 60,8%.

Συμπεράσματα

Αν και η χειρουργική επέμβαση της αποκατάστα-
σης αορτικού τόξου έχει πολλές τεχνικές δυσκολίες και 
προκλήσεις, μπορεί να διενεργηθεί έχοντας εξαιρετικά 
αποτελέσματα όσο αφορά στη νοσηρότητα και στη 
θνητότητα των ασθενών, χρησιμοποιώντας τα τρισχιδή 
μοσχεύματα και την επιλεκτική ορθόδρο μη αιμάτωση. 
Η ολική αντικατάσταση του αορτικού τόξου με τρισχιδές 
μόσχευμα μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης νόσων, 
που επηρεάζουν τον ιστό της αορτής και μειώνει τις 
όψιμες επιπλοκές.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. 
(1879-1966) 
«Γλάροι», 1943,
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