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Η ιατρική εν γένει, και η καρδιολογία ειδικά, αποτελεί μια ταχέως εξελισσόμενη επι-
στήμη, γεγονός που αποδίδεται στη σημασία των επιτευγμάτων της για την ανθρωπότη-
τα και στην προσέλκυση σημαντικής επιστημονικής και οικονομικής δραστηριότητας. Στην 
αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής γνώσης και επιστήμης κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έ-
χουν συμβάλει, όχι μόνο οι τεχνολογικές και βιολογικές εξελίξεις, αλλά και οι σημαντικές 
εξελίξεις στον τομέα της πληροφορίας που επέτρεψαν την ευρεία και άμεση διάχυση των 
επιστημονικών επιτευγμάτων στην ιατρική κοινότητα, κυρίως μέσω του διαδικτύου.1 Ση-
μαντικός, επίσης, είναι ο ρόλος της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ιστότοπου της ιατρικής 
εθνικής βιβλιοθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών (γνωστής ως “PubMed”), όπου φαίνεται 
ότι από το 1986 υπάρχει μια σημαντική αύξηση των δημοσιεύσεων με ρυθμό 4% ανά έ-
τος, έτσι ώστε σήμερα οι δημοσιεύσεις έχουν ξεπεραστεί τα 24 εκατομμύρια.2

Η καρδιολογική κοινότητα στην ελλάδα με οδηγό την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολο-
γική Κλινική έχει επάξια ακολουθήσει τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της 
καρδιολογίας, ώστε όχι μόνο δεν υστερεί σε κλινικό επίπεδο αλλά είναι σε θέση να αντα-
γωνίζεται σε αριθμό και ποιότητα δημοσιεύσεων ακόμα και μεγάλα ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της ευρώπης. Διαχρονικά μία 
σειρά από πειραματικές, κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες έχουν σχεδιαστεί, οργανω-
θεί, πραγματοποιηθεί και δημοσιευτεί από την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 
με σημαντική ερευνητική και κλινική σημασία. 

ως αποτέλεσμα της εντατικής αυτής ερευνητικής προσπάθειας, το πρώτο εξάμηνο του 
2017 οι δημοσιεύσεις της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στα πλέον έγκριτα 
επιστημονικά περιοδικά έχουν ξεπεράσει τις 90 σε αριθμό γεγονός που κατατάσσει την Α’ 
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική πρώτη σε ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην 
ελλάδα και τουλάχιστον ισότιμη ερευνητικά με τα πλέον έγκριτα πανεπιστήμια και ερευ-
νητικά κέντρα διεθνώς. 

Καθώς, όμως, ο ρυθμός των εξελίξεων συχνά ξεπερνάει την ικανότητα των καρδιολό-
γων να τις παρακολουθήσουν, από τη θέση ευθύνης του προέδρου του Ιδρύματος Καρ-
διαγγειακής Έρευνας και επιμόρφωσης (ΚΑΡΔΙΑ) και του Διευθυντή της Α’ Πανεπιστημια-
κής Καρδιολογικής Κλινικής, νιώθω την υποχρέωση για την περιοδική έκδοση της «Σύγ-
χρονης Καρδιολογίας» μίας καρδιολογικής επιθεώρησης υπό την αιγίδα της κλινικής που 
έχει διεθνώς αναγνωριστεί για το επιστημονικό της έργο.

Σκοπός, λοιπόν, της «Σύγχρονης Καρδιολογίας» είναι η δημοσίευση έγκριτων μελε-
τών κλινικής σημασίας από τον ελληνικό κυρίως χώρο, που αφορούν στο καρδιαγγειακό 
σύστημα. επίσης, στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης των καρδιολόγων (αλλά και 
ιατρών λοιπών ειδικοτήτων) σε ενδιαφέροντα θέματα, θα δημοσιεύονται άρθρα ανασκό-
πησης, παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών και σύντομες αναφορές που θα περι-
γράφουν την εφαρμογή και χρήση νέων τεχνικών στον καρδιαγγειακό χώρο. τέλος, ευ-
πρόσδεκτα είναι άρθρα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, τις προ-
κλήσεις στην εκπαίδευση των νέων καρδιολόγων και την κλινική εφαρμογή των κατευ-
θυντήριων οδηγιών.

Σε αυτό το τεύχος, η «Σύγχρονη Καρδιολογία» φιλοξενεί τέσσερα ενδιαφέροντα άρ-
θρα με κλινικό προσανατολισμό. ειδικότερα, αναλύεται το φαινόμενο της αυξημένης  
Lp(a) που οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες και μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερική αρτηριακή νόσο. Έπειτα, παρατίθεται 
η τεχνική της κερκιδικής προσπέλασης για τη διενέργεια των καρδιακών καθετηριασμών, 
καθώς προτιμάται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια τόσο από τους επεμβατικούς 
καρδιολόγους, όσο και από τους ασθενείς. Σε έτερο άρθρο ανασκόπησης τονίζεται ο ρό-
λος της διαφοροδιάγνωσης της πρώιμης περικαρδίτιδας μετά έμφραγμα μυοκαρδίου, κα-
θώς η ακριβής διάγνωση είναι ουσιαστική για την περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς. 
τέλος, γίνεται λόγος για τη θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου (PAD) που στο-
χεύει στη μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σε αυτό το τεύχος 
παρατίθενται, επίσης, τρία κλινικά περιστατικά, υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, καρδια-
κού επιπωματισμού και ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας. 

τα θέματα των προηγούμενων εξετάσεων ειδικότητας καρδιολογίας πιστεύουμε ό-
τι θα αποτελέσουν ένα υλικό γνώσης και προβληματισμού για τους νέους κυρίως καρ-
διολόγους. 

Δημήτριος Τούσουλης
MD, PhD, FESC, FACC, Καθ.Καρδιολογίας Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική Κλινική
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Βιβλιογραφία
1  Tousoulis D, Stefanadis C. How can we assess scientific quality? Citation index only 

for original research and/or for authorship in the guidelines? Hellenic J Cardiol 2014; 
55:353-354.

2  Lu Z. PubMed and beyond: a survey of web tools for searching biomedical literature. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣIδιοκτήτης: 
Ίδρυμα 
Καρδιαγγειακής Έρευνας 
και επιμόρφωσης 
«Καρδιά»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση 
πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορ-
φή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word 
και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή α-
νάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό 
χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kafkas@otenet.gr με την ένδειξη: «Για τo περιοδι-
κό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ». το κείμενο που 
αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής 
στοιχεία: α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτ-
λο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυ-
μο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), 
β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια 
(σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των 
εικόνων. O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το 
περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποι-
ούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρί-
νει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύ-
λης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς 
και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD 
που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επι-
στρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσί-
ευση στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΠPOΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ευάγγελος Οικονόμου
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
τηλ: +30-210-7782446, φαξ: +30-210-7784590
Email: boikono@hotmail.com

διευθυντής Σύνταξης: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ 
MD, PhD, FESC, FACC, Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική 
Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Μέλη
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑζΑΡΟΣ
Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

μεΣΟΓεΙωΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚεΥΗ 
τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

ETAIΡεΙΑ εΠΙΚΟΙΝωΝΙΑΣ



Καρδιαγγειακής Ιατρικής

Oργάνωση:

Σε συνεργασία με:

Yπό την αιγίδα:

w
w

w
.c

ar
di

oa
th

en
a2

0
1
8
.g

r

Συνέδριο

2-3 Μαρτίου 2018

ΑΤΗΕΝΑ
2018C

A
R
D
IO  Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Ίδρυμα Καρδιαγγειακής  
Έρευνας & Επιμόρφωσης «ΚΑΡΔΙΑ» 

A΄ Καρδιολογική Κλινική  
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ιατρική Σχολή του  
Πανεπιστημίου Αθηνών

Οργάνωση - Γραμματεία 
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
T:  210 6827405, 210 6839690-1 | 30 210 6827409 | E: mbriki@tmg.gr | W: www.tmg.gr

1958 - 2018

60
χρόνια

Α
΄ Π

ανεπιστημιακή Καρδιολ
ογ

ικ
ή 

Κ
λι

νι
κή



 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  |  9 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η λιποπρωτεΐνη α [Lp(a)] που περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1963 από τον Berg 
αποτελείται από ένα τμήμα όμοιο με τη λιποπρωτεΐνη LDL, στην apo B 100 του οποίου 
είναι ενωμένη με δισουλφιδικό δεσμό μια μεγάλη και υδρόφιλη γλυκοπρωτεΐνη, η 
απολιποπρωτεΐνη (α) [apo (a)]. Η αυξημένη Lp(a) παρατηρείται περίπου στο 25% του 
πληθυσμού, τα επίπεδα καθορίζονται γενετικά και μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερική αρτηριακή νόσο. Μέχρι πρότινος υπήρχε 
η άποψη ότι σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα Lp(a) η διόρθωση των επιπέδων της LDL 
χοληστερόλης μειώνει και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. 

Κουτάγιαρ Ιωσήφ, Σκούμας Ιωάννης, Βλαχόπουλος Χαράλαμπος, Τούσουλης Δημήτρης
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Lp(a): Αποτελεί νέο στόχο 
μείωσης του καρδιαγγειακού 
κινδύνου;

Lipoprotein (a): Can be used as a new treatment target 
for cardiovascular risk reduction?
Koutagiar I, Skoumas J, Vlachopoulos C, Tousoulis D
1st Department of Cardiology, ‘Hippokration’ Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, Athens, Greece

Νεότερα όμως δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι υ-
πάρχει υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος λόγω 
των υψηλών επιπέδων Lp(a). Τα επίπεδα της Lp(a) πρέ-

πει να μετρούνται σε άτομα με πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο, οι-
κογενή υπερχοληστερολαιμία, οικογενειακό ιστορικό πρώιμης 
καρδιαγγειακής νόσου και/ή αυξημένης Lp(a), υποτροπιάζουσας 
καρδιαγγειακής νόσου παρά τη βέλτιστη υπολιπιδαιμική αγω-
γή και με ≥5% 10-ετή κίνδυνο για θανατηφόρο καρδιαγγειακό 
σύμβαμα σύμφωνα με το SCORE risk. Όσον αφορά την φαρ-
μακευτική μείωση της Lp(a) ,οι αναστολείς πρωτεϊνών μεταφο-
ράς των εστέρων χοληστερόλης (CETP), τα μονοκλωνικά αντι-
σώματα κατά PCSK 9, και το mipomersen την μειώνουν μέχρι 

20-30% χωρίς όμως να μειώνουν την apo(a). Η νέα φαρμακευ-
τική προσέγγιση με τα ASO(antisense oligonucleotides) κατά της 
apo (a) μειώνουν δραστικά την apo(a) και ως εκ τούτου και την 
Lp(a) >80%-99%. Αναμένεται στο μέλλον να αποσαφηνιστεί αν 
τέτοιες θεραπείες μπορούν να μειώσουν τον σημαντικά τον καρ-
διαγγειακό κίνδυνο. 

Abstract
The lipoprotein α [Lp(a)] first described in 1963 by Berg consists 

of a portion similar to lipoprotein LDL, the apo B 100 in which is 
connected a large and hydrophilic glycoprotein, apolipoprotein 
(a) [apo(a)]. Elevated Lp(a) levels is found in about 25% of the 
population, and this is genetically determined. Lp(a) can cause 
myocardial infarction, strokes and peripheral arterial disease. The 
correction of LDL cholesterol levels in patients with high Lp(a) 
levels reduces cardiovascular risk. The most recent data supports 
the view that there is a residual cardiovascular risk due to high 
levels of Lp(a). Lp(a) levels should be measured in people with 

Διεύθυνση επικοινωνίας: 
Ιωσήφ Κουτάγιαρ 
Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Αθήνα, Τηλ: +30-210-7782446, Φαξ: +30-210-7784590
Email: pepescutajar@hotmail.com
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early cardiovascular disease, familial hypercholesterolaemia, fa-
milial history of early cardiovascular disease and / or increased 
Lp(a), recurrent cardiovascular disease despite best hypolipidemic 
therapy and ≥5% 10-year risk of cardiovascular death according 
to SCORE risk. With regard to the pharmaceutical reduction of 
Lp(a), cholesteryl ester transfer protein inhibitors, and monoclo-
nal antibodies against PCSK 9, reduces its levels almost 20-30%, 
but without reducing apo(a). The new pharmaceutical approach 
of antisense oligonucleotides against apo(a) drastically reduces 
apo(a) and hence Lp(a)> 80% -99%. It is to be clarified whether 
these treatments can significantly reduce cardiovascular risk.

Εισαγωγή
Η καρδιαγγειακή νόσος (CVD) είναι η νούμερο ένα αιτία θα-

νάτων από μη μεταδοτικά νοσήματα παγκοσμίως. Η αύξηση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου σχετίζεται αιτιολογικά με αύξηση των 
επιπέδων των λιποπρωτεϊνών που περιέχουν Apo B 100. Οι λι-
ποπρωτεΐνες αυτές είναι η LDL, VLDL, IDL, και Lp(a).

H Lp(a) αναδύεται πάλι στην επικαιρότητα λόγω των καινούρ-
γιων θεραπειών μείωσης αυτής και του ρόλου της στην CVD και 
στην ασβεστωμένη αορτική στένωση. Περιγράφηκε για πρώτη 
φορά το 1963 από τον Berg ένα Νορβηγό γενετιστή.1

H Lp(a) είναι μια λιποπρωτεΐνη με μοναδικά δομικά και λει-
τουργικά χαρακτηριστικά. H Lp(a) αποτελείται από ένα τμήμα ό-
μοιο με τη λιποπρωτεΐνη LDL, στην apo B 100 του οποίου είναι 
ενωμένη με δισουλφιδικό δεσμό μια μεγάλη και υδρόφιλη γλυ-
κοπρωτεΐνη, η απολιποπρωτεΐνη (α) [apo(a)]. Αυξημένη Lp(α) 
παρατηρείται σε περίπου το 25% του γενικού πληθυσμού.2 Στοι-
χεία από επιδημιολογικές μελέτες γενετικής3-8 και μεντελιανής τυ-
χαιοποίησης5,9-11, υποστηρίζουν τη συμμετοχή της Lp(a) στην α-
νάπτυξη της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD) 

και της στένωσης της αορτικής βαλβίδας. Τα επίπεδα Lp(a) καθο-
ρίζονται γενετικά και, ως εκ τούτου, τα άτομα με αυξημένα επίπε-
δα έχουν υψηλή έκθεση χρόνου ζωής στην Lp(a). Παρόλα αυτά, 
ο έλεγχος της Lp(a) δεν συνηθίζεται στην κλινική πράξη, ενώ εί-
ναι περιορισμένη και η ευαισθητοποίηση ιατρών και κοινού σχε-
τικά με το ρόλο της στον επιπολασμό της καρδιαγγειακής νόσου. 
Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση θα συμβάλλουν στη μείω-
ση του κινδύνου που σχετίζεται με αυτόν τον σημαντικό παράγο-
ντα καρδιαγγειακού κινδύνου.

Δομή της Lp(a)
Το όμοιο με την LDL τμήμα της Lp(a) ουσιαστικά δεν διακρίνεται 

από την LDL per se από την άποψη της λιπιδικής σύνθεσης και την 
παρουσία apoB-100. Η apo(a) είναι εξαιρετικά γλυκοζυλιωμένη, 
περιέχοντας πολλούς Ο-συνδεδεμένους ολιγοσακχαρίτες, οι οποί-
οι μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα της apo(a) αυξάνο-
ντας την αντίσταση στην πρωτεολυτική διάσπαση, επηρεάζοντας έ-
τσι τον καταβολισμό της Lp(a) και συμβάλλοντας στην αθηρογέ-
νεση και λειτουργικότητα αυτού του σωματιδίου λιποπρωτεΐνης.12 

Η Apo(a) συνδέεται με την apoB-100 στη Lp(a) με ένα μονό 
δισουλφιδικό δεσμό.12 Η κλωνοποίηση ενός cDNA που κωδι-
κοποιεί την apo(a) αποκάλυψε την ομοιότητά του με το πλασμι-
νογόνο.13 Η apo(a) αποτελείται από δέκα τύπους kringle 4 (KIV) 
που ακολουθείται από μια περιοχή τύπου kringle 5 (KV) και μια 
περιοχή που ομοιάζει με πρωτεάση (ανενεργή). Τα Kringles είναι 
μοτίβα πρωτεϊνών που περιέχουν τρεις αμετάβλητους δισουλφι-
δικούς δεσμούς. Υπάρχουν 10 τύποι KIV στην apo(a) με βάση 
την αλληλουχία αμινοξέων. Από αυτά, όλα εκτός από το KIV2 
είναι παρόντα σε ένα μόνο αντίγραφο. Η ποικιλία επαναλήψεων 
του ΚIV2 (από 3 έως >30) δημιουργεί τις ισομορφές της Lp(a) και 
την ετερογένεια στο πληθυσμό.14 

Εικόνα 1. Δομή της Lp(a). H Apo(a) υπάρχει σε διάφορες ισομορφές οι οποίες καθορίζονται από ποικίλο αριθμό αντίγραφων του ομοιάζοντος 
το πλασμινογόνo kringle 4 και ένα αντίτυπο του kringle 5 και της περιοχής της πρωτεάσης. Μια μεγαλύτερη Lp(a) περιέχει Apo(a) με 36 Κ4 
επαναλήψεις, εκ των οποίων οι 26 είναι Κ4, τύπου 2 και μια μικρότερη Lp(a) η οποία περιέχει Αpo(a) με 17 Κ4 επαναλήψεις εκ των οποίων 

οι 8 είναι Κ4, τύπου 2
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Ειδικές λειτουργίες έχουν αποδοθεί σε ορισμένους τομείς KIV 
στην apo(a). Το KIV9 περιέχει την μοναδική μη συζευγμένη κυ-
στεΐνη που συμμετέχει στο δισουλφιδικό δεσμό με την apoB-100 
στη Lp(a).15 Το KIV10 περιέχει μια υψηλής συγγένειας θέση δέ-
σμευσης λυσίνης, αλλά και θέσεις προσκόλλησης οξειδωμένων 
φωσφωλιπιδίων, ενώ τα KIV5-KIV8 περιέχει το καθένα μία ασθε-
νή θέση δέσμευσης λυσίνης (Εικόνα 2).16,17 Η περιοχή KIV10 έ-
χει αναδειχθεί ως βασικός δυνητικός διαμεσολαβητής της παθο-
γονικότητας της Lp(a).

Μεταβολισμός Lp(a)
Τα επίπεδα αίματος της Lp(a) προσδιορίζονται κυρίως από το 

γονίδιο της apo(a) (LPA), χωρίς πρακτικά επίδραση από διαιτητι-
κούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.18 Το γονίδιο που κωδικο-
ποιεί την apo(a) βρίσκεται στο μακρό βραχίονα του χρωματοσώ-
ματος 6(6q2.6-2.7). Η apo(a) συντίθεται σχεδόν αποκλειστικά στο 
ήπαρ, αλλά o τόπος συναρμολόγησης της Lp(a) δεν έχει επιβεβαι-
ωθεί και μπορεί να είναι μέσα στο ηπατοκύτταρο, στον χώρο του 
Disse ή στο πλάσμα.19 Τα βήματα συναρμολόγησης περιλαμβά-
νουν την πρόσδεση ενός μορίου apo(a) στην LDL και το σχηματι-
σμό ενός ομοιοπολικού δισουλφιδικού δεσμού μεταξύ του KIV-9 
της apo(a) και της apoB της LDL. Να σημειωθεί ότι η LDL προέρχε-
ται από νέο-παραγόμενη από το ήπαρ apoB-100, και όχι από προ-
ερχόμενη από τον καταβολισμό της VLDL. Η Lp(a) έχει μεγαλύτε-
ρο χρόνο παραμονής στο πλάσμα από ό,τι η LDL, παραμένει 11 
μέρες ενώ η apo Β της LDL 4 ημέρες, φαίνεται δε ότι παρεμβαίνει 
στην κάθαρση μέσω των LDL υποδοχέων, ενώ καταβολίζεται και 
μέσω άλλων οδών. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η Lp(a) απο-
μακρύνεται από το πλάσμα παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Πιθανώς 
να συμμετέχουν μηχανισμοί κάθαρσης μέσω νεφρών, μέσω των 
υποδοχέων εκκαθάρισης B1 (SR B1), των υποδοχέων πλασμινο-
γόνου αλλά και πρωτεολυτικής κατάλυσης της apo(a).

Mηχανισμοί μέσω των οποίων η Lp(a) διαμεσολαβεί 
την πρόκληση καρδιαγγειακών συμβαμάτων

Η Lp(a) συμβάλλει στον κίνδυνο CVD μέσω πολλαπλών μη-
χανισμών. Η Lp(a) έχει όλες τις αθηρογόνες ιδιότητες της LDL, 
περιλαμβανομένης και της τάσης της να οξειδούται εισερχόμε-
νη στο αγγειακό τοίχωμα και να μετατρέπεται σε ανοσογόνο και 
προφλεγμονώδη οξειδωμένη LDL.19 

Συγκριτικά με την LDL, επι ίσου αριθμού σωματιδίων είναι πλέ-
ον αθηρογόνος διότι περιέχει και την apo(a) που μέσω επιπρόσθε-
των μηχανισμών: 1) φλεγμονής λόγω των οξειδωμένων φωσφο-
λιπιδίων (Ox PL) που περιέχει, 2) της παρουσίας θέσεων δέσμευ-
σης λυσίνης που επιτρέπει την συσσώρευσή της στο αρτηριακό 
τοίχωμα και 3) της αντιινωδολυτικής δράσης λόγω αναστολής διέ-
γερσης του πλασμινογόνου, προκαλεί επιπλέον βλάβες.

Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος για τους περισσότερους ασθενείς 
(~70-80%) οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα Lp(a) σχε-
τίζεται κυρίως με τα επίπεδα apoB στο πλάσμα. Ωστόσο, καθώς 
τα επίπεδα Lp(a) αυξάνονται σε τιμές >25 έως 30 mg/dl, το οποί-
ο αντιπροσωπεύει το 30% του πληθυσμού, ο σχετιζόμενος με τη 

Lp(a) καρδιαγγειακός κίνδυνος αυξάνεται γραμμικά σύμφωνα με 
την απόλυτη κυκλοφορούσα μάζα Lp(a).18

Τα Ox PL ευρίσκονται συνδεδεμένα με την apo(a) και είναι 
προαθηρογόνα. Αυτό εδείχθη σε κλινικές μελέτες στις οποίες με-
τρήθηκαν τα επίπεδα Ox PL που ευρίσκονται στις λιποπρωτεΐνες 
που περιέχουν Apo B (Ox PL - Apo B) οι οποίες κυρίως αντανα-
κλούν τα Ox PL που περιέχονται στις Lp(a). Επίσης οι apo (a) πε-
ριέχουν θέσεις δέσμευσης της λυσίνης, οι οποίες επιτρέπουν την 
ισχυρή σύνδεση με εκτεθειμένες επιφάνειες όπως το απογυμνω-
μένο ενδοθήλιο και την συγκέντρωσή τους στο αγγειακό τοιχω-
μα, αλλά και τη συσσώρευσή τους στον υπενδοθηλιακό χώρο 
των αορτικών πτυχών, με συνέπεια την ευόδωση της φλεγμονώ-
δους διεργασίας. Τέλος, η αντιινωδολυτική δράση της λόγω α-
ναστολής διέγερσης του πλασμινογόνου ευθύνεται για τη θρομ-
βογόνο δράση της Lp(a).18

Υψηλή Lp(a): Υπάρχουν κλινικές αποδείξεις 
πρόκλησης καρδιαγγειακών συμβαμάτων;

Η αυξημένη Lp(a) προκαλεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκε-
φαλικά επεισόδια και περιφερική αρτηριακή νόσο. Επιδημιολο-
γικές μελέτες, μετα-αναλύσεις, τυχαιοποιημένες Μεντελιανές με-
λέτες και μελέτες συσχέτισης σε επίπεδο γονιδιώματος έχουν δεί-
ξει ότι τα αυξημένα επίπεδα Lp(a) σχετίζονται με υψηλότερο κίν-
δυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων και ιδίως οξέος εμφράγμα-
τος μυοκαρδίου.

Σε μελέτη συσχέτισης σε επίπεδο γονιδιώματος, από την ανά-
λυση μεμονωμένων γονιδιακών παραλλαγών, διαπιστώθηκε ό-
τι η θέση του γονιδίου της apo(a) (LPA) παρουσίασε ισχυρή γενε-
τική συσχέτιση με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, που ήταν ι-
σχυρότερη από της LDL, και του PCSK9. 

Αυτή η παρατήρηση ότι το γονίδιο LPA είναι ένας από τα ισχυ-
ρότερους (αν όχι ο ισχυρότερος) παράγοντες μονογονιδιακού 
κινδύνου για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της θεραπευτικής στόχευσης του περιορισμού των επι-

Εικόνα 2. Δομή της Lp(a)

Προαθηρογόνο μόριο

LDL ομοιάζον 

Apo(a)

Ετερογένεια μεγέθους 
ισομορφής

Χαμηλής συγγένειας 
θέσεις πρόσδεσης

Υψηλής συγγένειας θέσεις 
πρόσδεσης και σημείο προσθήκης 

οξειδωμένων φωσφολιπιδίων
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πέδων Lp(a) για τη μείωση του κινδύνου CVD.20

Μια σημαντική μετα-ανάλυση 36 προδρομικών μελετών σε σύ-
νολο 126634 ασθενών, με 22076 πρωτοεμφανιζόμενα θανατη-
φόρα και μη αγγειακά επεισόδια ή μη αγγειακούς θανάτους, εκ 
των οποίων, 9336 στεφανιαία συμβάματα, 1903 ισχαιμικά αγγει-
ακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), 338 αιμορραγικά ΑΕΕ, 751 ατα-
ξινόμητα ΑΕΕ, 1091 αγγειακοί θάνατοι, 8114 μη αγγειακοί θάνα-
τοι και 242 θάνατοι αγνώστου αιτιολογίας, η αναλογία κινδύνου 
(risk ratio) για υψηλότερες τιμές Lp(a) ήταν 1.16 για στεφανιαία νό-
σο, 1.1 για ισχαιμικά ΑΕΕ, 1.01 για μη αγγειακούς θανάτους, 1 για 
κακοήθεια και 1 για μη αγγειακούς θανάτους.21 Αναδεικνύεται έτσι 
μία συνεχής, ανεξάρτητη και μέτρια σχέση μεταξύ Lp(a) και κινδύ-
νου στεφανιαίων συμβαμάτων και ΑΕΕ. Η σχέση μεταξύ καρδιαγ-
γειακού κινδύνου και τιμών Lp(a) ήταν καμπυλόγραμμος και άρχι-
ζε μετά τα 24 mg/dl. Πρέπει να τονισθεί όμως ότι στις γενετικές με-
λέτες φαίνεται μια ισχυρότερη και γραμμική συσχέτιση.

Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα άτομα έχουν αλληλό-
μορφα γονίδια που δεν εκφράζουν apo(a). Ως εκ τούτου, έχο-
ντας πολύ χαμηλά ή μηδενικά κυκλοφορούντα επίπεδα Lp(a), έ-
χουν μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αλλά δεν 
διατρέχουν και αυξημένο κίνδυνο μη καρδιαγγειακής νόσου, γε-

γονός που συνάδει με την αιτιώδη συνάφεια της Lp(a) και αγγει-
ακής νόσου. 

Σημασία των επιπέδων Lp(a) στις οικογενείς 
δυσλιπιδαιμίες

Λίγα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με την προγνωστική σημα-
σία των επιπέδων Lp(a), σε ασθενείς με οικογενείς δυσλιπιδαιμί-
ες. Σε μια πρόσφατη μελέτη 8050 ασθενείς υπεβλήθησαν σε στε-
φανιαιογραφικό έλεγχο. Το 30% είχαν υψηλά επίπεδα Lp(a), ενώ 
το 70% χαμηλά. Οι 281 είχαν βέβαιη ή πιθανή οικογενή υπερχο-
ληστερολαιμία (FH), οι 1519 είχαν δυνητική, ενώ οι 6250 δεν εί-
χαν οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Όσοι είχαν υψηλά επίπεδα 
Lp(a) παρουσίαζαν έναν ανεξάρτητο κίνδυνο 2.37 φορές υψηλό-
τερο (95%CI, 1.78-3.17) για βεβαία-πιθανή FH σε σχέση με αυ-
τούς χωρίς. Ασθενείς με φαινότυπο FH είχαν υψηλότερα επίπεδα 
Lp(a) από τους μη FH και δεν υπήρχαν διαφορές στους FH με δια-
φορετικές μεταλλάξεις. Μαλιστα, τα επίπεδα Lp(a) και ο φαινότυ-
πος FH παρουσίασαν συνεργιστικό ρόλο στην πρόβλεψη της πρώ-
ιμης έναρξης και της σοβαρότητας της στεφανιαίας νόσου.22

Επιπλέον σε μια άλλη μελέτη τα επίπεδα Lp(a) συσχετίστηκαν 
με αυξημένη παρουσία ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες α-

Εικόνα 3. Παθογενετικοί μηχανισμοί Lp(a). H αθηρογόνος δράση της Lp(a) μπορεί να ταξινομηθεί σε 3 κατηγορίες: προαθηρογόνος, 
προφλεγμονώδης, και εν δυνάμει αντιινωδολυτική. Απεικονίζεται ο κατά περίπτωση μηχανισμός κάθε κατηγορίας. EC: ενδοθηλιακό κύτταρο; 

IL: ιντερλευκίνη; MCP: χημειοτακτική πρωτεΐνη μονοκυττάρων; PAI: αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου; SMC : λεία μυικά κύτταρα; TFPI: 
αναστολέας μονοπατιού ιστικού παράγοντα
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Lp(a): Αποτελεί νέο στόχο μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου;

συμπτωματικών ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία υ-
πό υπολιπιδαιμική αγωγή.23

Αυξημένη Lp(a) και σχέση με ασβεστωμένη 
στένωση αορτικής βαλβίδας (CAVS): Υπάρχουν 
κλινικές αποδείξεις;

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι από την ανάλυση >2.500.000 
πολυμορφισμούς ενός νουκλεοτιδίου (SNPs), ο πολυμορφισμός 
LPA SNP rs10455872, ο οποίος σχετίζεται με σημαντικά αυξημέ-
να επίπεδα Lp(a), ήταν ο μόνος μονογονιδιακός παράγοντας κιν-
δύνου για ασβέστωση αορτικής βαλβίδας και ασβεστοποιό στέ-
νωση αορτικής βαλβίδας σε διάφορες φυλετικές ομάδες.24

Ωστόσο, οι γενετικές αναγνώσεις είναι συχνά δυαδικές (δηλ. 
κίνδυνος νόσου, ναι/όχι) και πρόσθετες ενδείξεις σε φυσική ιστο-
ρία θα ήταν χρήσιμες για τους κλινικούς ιατρούς που διαχειρίζο-
νται αυτούς τους ασθενείς με την πάροδο του χρόνου. Πρόσφα-
τα δεδομένα από τη δοκιμή ASTRONOMER (Aortic Stenosis Pro-
gression Observation: Measuring Effects of Rosuvastatin) έδει-
ξαν ότι οι ασθενείς με προϋπάρχοντα ήπια έως μέτρια στένωση 
της αορτής βαλβίδος και αυξημένα επίπεδα Lp(a) και OxPL-apoB 
(τρίτο τριτημόριο >58,5 mg/dl ,κ >55nM αντίστοιχα), παρουσι-
άζουν γρηγορότερη επιδείνωση και ετήσια αύξηση της ταχύτη-
τας ροής (0,26 ±0,26 m/sec ετησίως vs 0,17 ±0,21 m/sec ετησί-
ως) μεταξύ υψηλοτέρου και χαμηλοτέρου τριτημορίου, και ανά-
γκη για αντικατάσταση της αορτικης βαλβιδος. Επιπρόσθετα, δεν 
υπήρχε διαφορά μεταξύ δίπτυχης και τρίπτυχης βαλβίδος.25,26

Πρόσφατα αναγνωρίσθηκε ο σημαντικός ρόλος του ενζύμου 
autotaxin στην CAVS.27 Η λυσοφωσφατιδοχολίνη που προέρχε-
ται από την οξείδωση των φωσφολιπιδίων είναι παρούσα σε α-
σβεστωμένες αορτικές βαλβίδες. Η autotaxin, μία λυσοφωσφο-
λιπάση μετατρέπει την λυσοφωσφατιδοχολίνη σε λυσοφωσφα-
τιδικό oξύ που προάγει την φλεγμονή, την ίνωση και την κυττα-
ρική κινητικότητα. Βάσει των ανωτέρω αναπτύχθηκε πρόσφατα 
μια νέα θεωρία για την ανάπτυξη και την επιδείνωση της CAVS: 
H Lp(a) μεταφέρει την autotaxin και τα OxPL στις αορτικές πτυχές 
και ενεργοποιεί την φλεγμονή και την ασβέστωση.

Παραμένει η Lp(a) ως προδιαθεσικός παράγων και 
μετά τη ρύθμιση της LDL-C;

Από παλαιότερες μελέτες αγγειογραφικής εξέλιξης αθηρωμα-
τικών πλακών προέκυψε ότι η Lp(a) δεν ήταν πλέον παράγο-
ντας κινδύνου όταν ελέγχθηκαν τα επίπεδα της LDL-C. Για το λό-
γο αυτό, ο κλινικός γιατρός σε περιπτώσεις αυξημένων επιπέδων 
Lp(a), έχει ως επιλογή στη θεραπευτική στόχευση την επιπλέον 
μείωση των επιπέδων της LDL-C. Πρόσφατες μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι πρόκειται για μια λανθασμένη υπόθεση, και ότι η αυξημέ-
νη Lp(a) παραμένει ένας παράγοντας κινδύνου ακόμη και σε α-
σθενείς οι οποίοι επιτυγχάνουν επίπεδα ορού LDL-C <70 mg/dl.

Μελέτες όπως η AIM-HIGH28, η JUPITER29 και η LIPID30 αναφέ-
ρουν ότι ένα μέρος του «υπολειπομένου κινδύνου» αποδίδεται 
στην υψηλή Lp(a), παρ’ όλη τη ρύθμιση της LDL-C. Ειδικότερα, 
στη μελέτη AIM-HIGH (Atherothrombosis Intervention in Meta-

bolic Syndrome with Low HDL/High Triglyceride and Impact on 
Global Health Outcomes) ασθενείς που πέτυχαν επίπεδα LDL-C 
65,2 mg/dl και είχαν τιμές Lp(a) >125 nmol/l (50 mg/dl), πα-
ρουσίασαν 89% υψηλότερο κίνδυνο μειζόνων καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων σε σύγκριση με εκείνους που είχαν παρόμοιες τιμές 
LDL-C, αλλά χαμηλή Lp(a). Στη μελέτη JUPITER,(Justification for 
the Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating 
Rosuvastatin) ασθενείς με τιμές LDL-C κατά μέσο όρο 55,0 mg/
dl και Lp(a) >54 nmol/l (21 mg/dl) είχαν υψηλότερο κίνδυνο κα-
τά 71%, σε σχέση με ασθενείς με χαμηλή Lp(a), για εκδήλωση 
μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Τέλος, στη μελέτη LIPID, 
(Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease) 
σε ασθενείς που πέτυχαν LDL-C 112 mg/dl και Lp(a) >73,7 mg/
dl, παρουσίασαν αύξηση κατά 23% των μειζόνων καρδιαγγει-
ακών συμβαμάτων. Τα δεδομένα, ως εκ τούτου, υποστηρίζουν 
την ανεξάρτητη σχέση της Lp(a) και καρδιαγγειακού κινδύνου 
παρά την αγωγή με στατίνες, πράγμα που εξηγεί μερικώς τον υ-
πολειπόμενο κίνδυνο ασθενών που θεραπεύονται με στατίνες. Η 
μη εμφάνιση κλινικού οφέλους παρά τη μείωση 20 % με 30% 
της Lp(a) με τους CETP Inh σε συνδυασμό με τη μέτρια μείωση 
της Lp(a) στην AIM-HIGH, υπαινίσσονται ότι το δυνητικό όφελος 
από τη μείωση της Lp(a), παρουσιάζεται όταν αυτή είναι >50%.

Πότε πρέπει να μετρώνται τα επίπεδα της Lp(a);
Η μέτρηση της Lp(a) δε συνιστάται για έλεγχο στο γενικό πληθυ-

σμό. Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 201631η μέτρηση των επι-
πέδων της Lp(a) τουλάχιστον μία φορά θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και σε άτομα 
με έντονο πρώιμο οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου 
(Εικόνα 4). Τέλος, καλό είναι να γνωρίζουμε τη Lp(a) σε άτομα με 
οριακό μεταξύ δύο κατηγοριών κινδύνου, 10 ετή κίνδυνο για εκ-
δήλωση θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου, με σκοπό μια 
βελτιστοποίηση της αποτύπωσης του κατά περίπτωση κινδύνου.

Θεραπευτική αντιμετώπιση των υψηλών τιμών Lp(a)
Δεν γνωρίζουμε σήμερα εάν η στόχευση της Lp(a) μειώνει τα 

καρδιαγγειακά συμβάντα. Η κατά ρουτίνα προσέγγιση ασθενών 
με υψηλή Lp(a) είναι η εντατικοποίηση της τροποποίησης όσων 
παραγόντων κινδύνου επιδέχονται μεταβολής, ιδίως της LDL-C.

Αναφορικά με αναδυόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη 
μείωση των τιμών της Lp(a) το mipomersen, ένα αντιαντιαγγελια-
φόρο ολιγονουκλεοτίδιο (ASO) που αναστέλλει το apoB-mRNA, 
φάνηκε να μειώνει τη Lp(a) και την OxPL-apoB σε ποντίκια. Το 
mipomersen βέβαια δεν επηρεάζει την παραγωγή της apo(a), η 
οποία εκκρίνεται στην κυκλοφορία σαν ελεύθερη apo(a).

Σε 4 τυχαιοποιημένες μελέτες με το mipomersen εδείχθη μεί-
ωση 25% της Lp(a).32

Οι αναστολείς CETP (anacetrapib και TA-8995), τα μονοκλω-
νικά αντισώματα κατά PCSK 9, όπως και το mipomersen μειώ-
νουν κατά 20-30% τη Lp(a) χωρις να επηρεάζουν την παραγωγή 
της apo(a). Η θεραπεία με τον αναστολέα της MTP lomitapide εί-
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χε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων Lp(a) κατά 17% επι-
πλέον της μείωσης της LDL-C κατά 30% περίπου.33

Σε μελέτη με πειραματόζωα, τα ASO κατά της apo(a) μείωσαν 
κατά 86% την κυκλοφορούσα apo(a), χωρίς να επηρεάσουν την 
apo B. Από πρόσφατες μελέτες σε ανθρώπους, ASO κατά της 
apo(a) μείωσε τη Lp(a) >80%, τα προφλεγμονώδη OxPL και τις 
φλεγμονώδεις δράσεις των μονοκυττάρων.

Σε φάση 2 ευρίσκεται ένα ASO κατά της apo(a), το IONIS-
APO(a)-LRx, που περιέχει ένα N-acetyl-galactosamine (GalNac3) 
μόριο και που προσλαμβάνεται εκλεκτικά από τα ηπατοκύτταρα 
και μειώνει τη Lp(a) μέχρι 99% αλλά και τα OxPL.34

Οι διαθέσιμες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην apoB συνιστώ-
σα της Lp(a) οδηγούν σε μέτρια (10-40%) μείωση των επιπέδων 
της Lp(a), η οποία δεν φαίνεται να επαρκεί για την εξασθένιση της 
προ-αθηρογόνου δράσης των αυξημένων επιπέδων Lp(a). Μια 
πιο αποτελεσματική μείωση της Lp(a) επιτυγχάνεται με την αφαί-
ρεση λιποπρωτεϊνών (LA). H LA περιορίζει τις λιποπρωτεΐνες που 
περιέχουν apoB, καθώς και τα επίπεδα των οξειδωμένων φωσφο-
λιπιδίων. Προφανώς, η επεμβατική φύση και το υψηλό κόστος ε-
μποδίζει την ευρύτερη χρήση αυτής της τεχνικής. Τέλος, ένα σημα-
ντικό μειονέκτημα είναι η διαλείπουσα φύση της θεραπείας.

Στις περισσότερες χώρες, η αφαίρεση λιποπρωτεϊνών χρησι-
μοποιείται σπάνια για τη θεραπεία ασθενών με μεμονωμένα αυ-
ξημένα επίπεδα της Lp(a). Στη Γερμανία, οι αυξημένες συγκε-
ντρώσεις της Lp(a) θεωρούνται ως ένδειξη κανονικής αφαίρεσης 
σε ορισμένους ασθενείς (Εικόνα 5). Σύμφωνα με τις γερμανικές 
οδηγίες, η αφαίρεση μπορεί να υποδειχθεί αν η Lp(a) είναι >60 
mg/dl σε ασθενείς με προοδευτικά επιδεινούμενη καρδιαγγειακή 
νόσο παρά τον βέλτιστο έλεγχο όλων των άλλων παραγόντων 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της LDL-C. Η επιδείνωση θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται κλινικά και με απεικονιστικές τεχνικές.35

Συμπεράσματα
Επίπεδα Lp(a) <30 mg/dl δεν σχετίζονται με αυξημένο καρδι-

αγγειακό κίνδυνο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηρο-
σκλήρωσης, τα επίπεδα Lp(a) <50 mg/dl θεωρούνται παραδε-

κτά και αυτά >50 mg/dl ικανά να αναθεωρήσουν τον 10ετή κίν-
δυνο προς τα άνω. 

Ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία που έχουν Lp(a) 
>60 mg/dl και προοδευτική επιδείνωση στεφανιαίας νόσου, των 
οποίων η LDL-C παραμένει > 3,2 mmol/L (124 mg/dl), παρά τη 
βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, είναι υποψήφιοι για LDL αφαίρε-
ση. Όσον αφορά την φαρμακευτική μείωση της Lp(a), οι CETP 
αναστολείς, τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά PCSK 9 και το 
mipomersen, την μειώνουν μέχρι 20-30% χωρίς όμως να μειώ-
νουν την apo(a). Η νέα φαρμακευτική προσέγγιση με τα ASO κα-
τά της apo(a) μειώνουν δραστικά την apo(a) και ως εκ τούτου και 
την Lp(a) >80%-99%. Τα φάρμακα αυτά θα βοηθήσουν να ελεγ-
χθεί εάν η φαρμακευτική μείωση της γενετικά αυξημένης Lp(a), 
μειώνει τον CVD και CAVS κίνδυνο. 
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– Χοληστερόλη

Μέγιστη φαρμακευτική 
αγωγή

Αφαίρεση 
λιποπρωτεϊνών

Ο στόχος της LDL δεν ε-
πιτυγχάνεται (+ επιδείνω-
ση αθηροσκλήρωσης)

Bελτιστοποίηση υπόλοιπων 
παραγόντων κινδύνου

Eπιδείνωση 
αθηροσκλήρωσης

Aθηροσκλήρωση + 
λιποπρωτεΐνη (a)>60mg/dl

Άτομα με: 

• Πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο

• Οικογενή υπερχοληστερολαιμία

•  Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου  
και/ή αυξημένης Lp(a)

•  Υποτροπιάζουσα καρδιαγγειακή νόσος παρά τη βέλτιστη  
υπολιπιδαιμική αγωγή

• �≥5% 10-ετής κίνδυνος για θανατηφόρο καρδιαγγειακό 
σύμβαμα σύμφωνα με το SCORE

Εικόνα 4. Άτομα στα οποία θα συστήσουμε 
τη μέτρηση της λιποπρωτεΐνης (a)

Εικόνα 5. Θεραπευτικός αλγόριθμος αντιμετώπισης υποτροπιάζουσας 
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H χρήση της κερκιδικής προσπέλασης προτιμάται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, 
τόσο από τους επεμβατικούς καρδιολόγους, όσο και από τους ασθενείς για τη διενέργεια 
των καρδιακών καθετηριασμών. Υπερέχει έναντι της μηριαίας προσπέλασης ιδιαίτερα 
στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα σε ότι αφορά τις αιμορραγικές επιπλοκές από τη θέση της 
παρακέντησης. Για την επιτυχή έκβαση τα διακερκιδικής προσπέλασης απαραίτητος είναι 
ο προεπεμβατικός έλεγχος. Τρεις είναι κυρίως οι ανατομικές παραλλαγές που φαίνεται να 
προβληματίζουν περισσότερο: η υψηλή έκφυση της κερκιδικής αρτηρίας (high radial artery 
bifurcation), οι ελικώσεις (tortuosities) και η ύπαρξη κυκλικών αναστομώσεων (loops).
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Η χρήση της διακερκιδικής 
προσπέλασης στην 
αγγειοπλαστική των 
στεφανιαίων αρτηριών

The role of trans-radial access in the coronary catheterization 
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Ο σπασμός επίσης της κερκιδικής αρτηρίας αποτελεί ένα 
σχετικά σύνηθες φαινόμενο κατά τη διάρκεια του καθε-
τηριασμού και είναι υπεύθυνος για το ~40% των απο-

τυχιών κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η απόφραξη της κερκι-
δικής αρτηρίας περιγράφεται στη βιβλιογραφία μεταξύ 3% και 
10% και τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματική και κλινι-
κά σιωπηλή. Τα τοπικά αιματώματα και οι αιμορραγικές επιπλο-
κές είναι συνήθως σπάνια με μικρή κλινική σημασία. Συμπερα-
σματικά, η διακερκιδική προσπέλαση αποτελεί μια μέθοδο εξαι-
ρετικά ασφαλή με πολύ καλά αποτελέσματα τόσο όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα και τη σχέση τιμής οφέλους. 

Abstract
The use of trans-radial access for cardiac catheterizations is 

preferred over the last few years from both physicians and pa-
tients. Trans-radial is superior to femoral access in particular to 
acute coronary syndromes in terms of puncture site bleeding 
complications. Pre-invasive assessment of trans-radial access is 
necessary for successful outcome. Three are mainly the ana-
tomical variants that appear to be more troubleshooting: high 
radial artery bifurcation, tortuosities, and cyclic loops. Spasm 
of the radial artery is a relatively common phenomenon during 
catheterization and is responsible for ~40% of failures during 
the procedure. Radial artery occlusion is described in the lit-
erature between 3% and 10% and is often asymptomatic and 
clinically silent. Local haematomas and bleeding complications 
are usually rare with little clinical significance. In conclusion, 
trans radial artery is a safe access for cardiac catheterizations in 
terms of procedure success and cost-effectiveness.
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Η χρήση της διακερκιδικής προσπέλασης στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών

Εισαγωγή
H χρήση της κερκιδικής προσπέλασης προτιμάται όλο και πε-

ρισσότερο τα τελευταία χρόνια, τόσο από τους επεμβατικούς καρ-
διολόγους, όσο και από τους ασθενείς για τη διενέργεια των καρ-
διακών καθετηριασμών. Η υπεροχή της έναντι της μηριαίας προ-
σπέλασης, στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφο-
ρά τις αιμορραγικές επιπλοκές από τη θέση της παρακέντησης έχει 
επαληθευθεί από σειρά μελετών. Η διείσδυση όμως της κερκιδι-
κής προσπέλασης ποικίλει ανά ήπειρο, ανά χώρα και ανά κέντρο.

Ο πρώτος καθετηριασμός έγινε από τον Forssman το 1929, ενώ 
ο Sones το 1958 έκανε την πρώτη στεφανιογραφία. Ο Radner, ό-
μως, το 1948 περιέγραψε τη χρήση της κερκιδικής προσπέλασης 
για τη διενέργεια καρδιακού καθετηριασμού. Δεν ήταν όμως παρά 
το 1989 που ο Campeau χρησιμοποίησε την κερκιδική προσπέλα-
ση για το διαγνωστικό καθετηριασμό των στεφανιαίων αρτηριών σε 
100 ασθενείς. Ο πατέρας της κερκιδικής προσπέλασης, ο Kiemeneij 
από το Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) στο Άμστερνταμ, ανα-
κοίνωσε το 1993 περιστατικό αγγειοπλαστικής με τοποθέτηση εν-
δοστεφανιαίας πρόθεσης (stent) από την κερκιδική αρτηρία και το 
1997 η ίδια ομάδα απέδειξε σε τυχαιοποιημένη μελέτη τα πλεονε-
κτήματά της σε σχέση με τη βραχιόνιο και τη μηριαία προσπέλαση 
για τη διενέργεια αγγειοπλαστικής. Παρά όμως την ευκολία της με-
θόδου και τα εμφανή πλεονεκτήματά της (ευχερής αιμόσταση, μεί-
ωση της συχνότητας επιπλοκών και αιμορραγιών στο σημείο της 
παρακέντησης, άμεση κινητοποίηση των ασθενών, μικρότερη διάρ-
κεια νοσηλείας) έναντι της μηριαίας προσπέλασης, δεν είχε την ανα-
μενόμενη εξάπλωση και διείσδυση. Σήμερα, περίπου 20 χρόνια με-
τά την εμφάνισή της, η κερκιδική προσπέλαση αποκτά όλο και πε-
ρισσότερους οπαδούς και παρατηρείται μια συντονισμένη προσπά-
θεια για τον προσδιορισμό του ρόλου της στην Επεμβατική Καρδι-
ολογία και για τυποποίηση εφαρμογών και ενδείξεων όπως φαίνε-
ται και από το Consensus Document της EAPCI.

Η τάση που παρατηρείται στην προτίμηση της κερκιδικής προ-
σπέλασης οφείλεται κυρίως στην ασφάλεια που παρέχει η συ-
γκεκριμένη μέθοδος, στη μειωμένη θνητότητα και θνησιμότητα, 
στο χαμηλό ποσοστό επιπλοκών καθώς και στη μείωση του κό-
στους της επέμβασης. Το ποσοστό επιπλοκών που μπορεί να πα-
ρατηρηθούν είναι χαμηλό και η πλειοψηφία από αυτές μπορεί 
να αποφευχθούν με την κατάλληλη πρακτική εξάσκηση, κατάλ-
ληλες τεχνικές και προσεκτική επιλογή των χρησιμοποιούμενων 
υλικών. Η εμπειρία του καθετηριαστή στην κερκιδική προσπέλα-
ση σχετίζεται με μειωμένο αριθμό αγγειακών επιπλοκών, μείωση 
του χρόνου έκθεσης στην ακτινοβολία και εγγυάται την επιτυχία.

Προεπεμβατικός έλεγχος κερκιδικής αρτηρίας
Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή τελική έκβαση 

είναι ο προ-επεμβατικός σχεδιασμός. Η χρήση του Allentest (και με-
ταγενέστερα του Barbeautest (Εικόνα 1) σήμερα δεν προτείνεται συ-
στηματικά από τους ειδικούς καθετηριαστές, αλλά επιβεβαιώνει ότι 
στο 98% των ασθενών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κερκιδική αρτη-
ρία ως μέθοδος προσπέλασης. Η όσο το δυνατό καλύτερη γνώση 
της αγγειακής ανατομίας και τυχόν ανατομικών παραλλαγών θα βο-

ηθήσει στην κατάλληλη επιλογή της πρόσβασης (κερκιδική/ωλένι-
ο, δεξιά/αριστερά) αλλά και των καθετήρων (5F, 6F, 7F). Ο κατάλλη-
λος σχεδιασμός συντελεί στο να μειωθούν οι περιπτώσεις σπασμού 
της αρτηρίας, απόφραξης και αγγειακών επιπλοκών.

Η επιφανειακή εντόπισή της και η απουσία γειτνίασης με άλ-
λες ανατομικές δομές, κάνουν εύκολη την παρακέντησή της, αλ-
λά και βοηθούν στην αιμόσταση μετά την αφαίρεση του θηκα-
ριού. Τυχόν αιμορραγία στην περιοχή γίνεται άμεσα αντιληπτή 
και η αντιμετώπισή της απαιτεί μόνο πίεση, είτε με το χέρι είτε με 
ειδικά συστήματα αιμόστασης. Η διπλή αιμάτωση της άκρας χει-
ρός (παλαμιαίο τόξο από κερκιδική και ωλένιο αρτηρία) αποτρέ-
πει την εμφάνιση ισχαιμικών επεισοδίων, τα οποία ακόμη και αν 
συμβούν είναι συνήθως ασυμπτωματικά.

Οι πρώτες μελέτες έδειξαν ότι η πιθανότητα αποτυχίας προσπέ-
λασης από την κερκιδική σε σχέση με τη μηριαία αρτηρία ήταν με-
γαλύτερη (7.3% vs. 2.0%, p<0.01). Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες 
έδειξαν μείωση της ανάγκης για αλλαγή του σημείου προσπέλα-
σης λόγω αποτυχίας μόνο στο 1.5%. Η εξοικείωση των καθετηρι-
αστών με τη μέθοδο και η εμπειρία τους επηρεάζουν σημαντικά 
την επιτυχία, όπως άλλωστε φάνηκε και στη μελέτη RIVAL. Στη με-
λέτη PREVAIL το ποσοστό αποτυχίας της μεθόδου όταν αυτή χρη-
σιμοποιήθηκε ήταν στο 4%. Άρα η κερκιδική αρτηρία αποτελεί α-
ξιόπιστη και ασφαλή μέθοδο προσπέλασης για τη διενέργεια καρ-
διακών καθετηριασμών και αγγειοπλαστικών σε έμπειρα χέρια, εί-
ναι όμως επιτακτικό οι καθετηριαστές να είναι και γνωστές της μη-
ριαίας προσπέλασης δεδομένου ότι μπορεί να απαιτηθεί αλλα-
γή του σημείου παρακέντησης (bailoutstrategy) ή να μην μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί η κερκιδική προσπέλαση λόγω ανατομι-
κών προβλημάτων ή χρήσης μεγάλου μεγέθους καθετήρων. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρεται μία μελέτη στην οποία καθετηριαστές 
που προτιμούσαν την κερκιδική προσπέλαση ήταν πιο επιρρεπείς 
σε επιπλοκές που σχετίζονται με το σημείο παρακέντησης όταν έ-
πρεπε να χρησιμοποιήσουν τη μηριαία προσπέλαση.

Ανατομικές παραλλαγές
Τρεις είναι κυρίως οι ανατομικές παραλλαγές που φαίνεται 

να προβληματίζουν περισσότερο: η υψηλή έκφυση της κερκι-
δικής αρτηρίας (high radial artery bifurcation), οι ελικώσεις 
(tortuosities) και η ύπαρξη κυκλικών αναστομώσεων (loops).(Ει-
κόνα 2) Η υψηλή έκφυση της κερκιδικής αρτηρίας είναι σχετικά 
συνήθης. Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσπέλασης από τη μια 
κερκιδική αρτηρία μπορεί να επιχειρηθεί η προσπέλαση από την 

Εικόνα 1. Barbeautest
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άλλη πλευρά, διότι οι ανατομικές παραλλαγές συνήθως δεν εί-
ναι συμμετρικές.

Σπασμός κερκιδικής αρτηρίας
Ο σπασμός της κερκιδικής αρτηρίας αποτελεί ένα σχετικά σύνη-

θες φαινόμενο κατά τη διάρκεια του καθετηριασμού και είναι υ-
πεύθυνος για το ~40% των αποτυχιών κατά τη διάρκεια της επέμ-
βασης, ενώ μπορεί να απαιτηθεί και τροποποίηση του αρχικού 
πλάνου και επιλογή νέας οδού προσπέλασης. Μπορεί δυνητικά 
να αποφευχθεί εάν η αναλογία διαμέτρου θηκαριού προς τη διά-
μετρο της αρτηρίας είναι <1:1.7 (συνεπάγεται κατάλληλη επιλο-
γή μεγέθους καθετήρα – Εικόνα 3). Προγνωστικοί δείκτες εμφάνι-
σης σπασμού είναι η ηλικία, οι μικρόσωμοι ασθενείς, το φύλο (πιο 
συχνός στις γυναίκες), ο σακχαρώδης διαβήτης, ο πόνος, το άγχος 
και η αποτυχία καθετηριασμού της αρτηρίας με την πρώτη προ-

σπάθεια. Η χρησιμοποίηση υπερήχου προ-επεμβατικά δεν προ-
τείνεται συστηματικά αν και μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώρι-
ση δυνητικά δύσκολων περιπτώσεων (αρτηρία μικρής διαμέτρου, 
κυκλικές αναστομώσεις, υψηλή έκφυση κερκιδικής αρτηρίας) που 
προδιαθέτουν σε σπασμό ή/ και σε αποτυχία. 

Έχει προταθεί μια ταξινόμηση της έντασης του σπασμού της 
κερκιδικής αρτηρίας από τον Chugh (Πίνακας).

Ο σπασμός όμως μπορεί και να προβλεφθεί αλλά και να αντι-
μετωπιστεί (κάποιες φορές μόνο μερικώς) με κατάλληλη τοπική 
αναισθησία, επιλογή υδρόφιλων υλικών όσο το δυνατόν μικρό-
τερης διαμέτρου σε french (σύρματα, καθετήρες, θηκάρια), απα-
λούς χειρισμούς, περιορισμό στην αλλαγή των καθετήρων, α-
ποφυγή έγχυσης κρύων φαρμακευτικών σκευασμάτων (ανάδευ-
ση αίματος με τις φαρμακευτικές ουσίες προ της έγχυσης), καθώς 
και με ενδαρτηριακή χρήση σπασμολυτικών cocktail (verapamil 
2.5-5mg, nitroglycerine 100-200 mcg, nicorandil).

Απόφραξη κερκιδικής αρτηρίας
Το ποσοστό απόφραξης της κερκιδικής αρτηρίας περιγράφεται 

στη βιβλιογραφία μεταξύ 3% και 10%. Τις περισσότερες φορές εί-
ναι ασυμπτωματική και κλινικά σιωπηλή. Ισχαιμία με νέκρωση δεν 
έχει παρατηρηθεί ποτέ αν έχει προηγηθεί έλεγχος του παλαμιαίου 
τόξου με δοκιμασία Allen ή Barbeau. Συστηματικός έλεγχος και κα-
ταγραφή της βατότητας της κερκιδικής αρτηρίας μετά την επέμβα-
ση είναι επιβεβλημένος για ενδεχόμενο μελλοντικού επανακαθετη-
ριασμού, αλλά και γιατί η κερκιδική αρτηρία χρησιμοποιείται τα τε-
λευταία χρόνια στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ως μόσχευμα.

Η χρήση κατάλληλης αντιπηκτικής αγωγής με ηπαρίνη, η κα-
τάλληλη επιλογή μεγέθους θηκαριού/καθετήρων και η χρησιμο-
ποίηση της μεθόδου της βατής αιμόστασης (patent hemostasis) 
μειώνουν κατά πολύ το ποσοστό απόφραξης της αρτηρίας. Η 
χρήση υπερηχογραφίας μπορεί να αναδείξει την απόφραξη, ενώ 
η παρουσία ψηλαφητού σφυγμού στην κερκιδική αρτηρία δεν α-
ποκλείει την απόφραξη δεδομένου της ύπαρξης ροής από πα-
ράπλευρα δίκτυα. Μέγεθος της αρτηρίας για προσπέλαση ≥1.7 
mm σχετίζεται με μικρότερο αριθμό επιπλοκών.

Η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής είναι απαραίτητη για την 
πρόληψη της απόφραξης, συνιστάται η χορήγηση μη κλασματο-
ποιημένης ηπαρίνης 50 IU/Kgως 5.000 IU. Η χρησιμοποίηση μι-

Εικόνα 2. Τύποι 
και προσπέλαση 
ανατομικών 
παραλλαγών κερκιδικής 
αρτηρίας

Ταξινόμηση Σπασμός Δράσεις-ενέργειες

Βαθμός 1

Ήπιος πόνος και 
σπασμός που 
δεν περιορίζει 
την κίνηση του 
καθετήρα

δεν απαιτείται διακοπή της 
επέμβασης

Βαθμός 2

Ήπιος πόνος και 
σπασμός που 
δεν περιορίζει 
την κίνηση του 
καθετήρα

δεν απαιτείται διακοπή 
της επέμβασης και 
χορήγηση επιπλέον δόσης 
ενδαρτηριακά βεραπαμίλης 
(5mg) ή/ και ενδοφλέβια 
καταστολής/ ηρεμιστικού 
(μιδαζολάμη 0.5mg)

Βαθμός 3

Πόνος 
μεγαλύτερης 
έντασης και 
σπασμός που 
περιορίζει την 
κίνηση του 
καθετήρα

απαιτείται διακοπή 
της επέμβασης και 
χορήγηση επιπλέον δόσης 
ενδαρτηριακά βεραπαμίλης 
(5mg) ή/ και ενδοφλέβια 
καταστολής/ ηρεμιστικού 
(μιδαζολάμη 0.5mg)

Βαθμός 4

Έντονος πόνος 
και σπασμός που 
δεν επιτρέπει 
οποιαδήποτε 
κίνηση του 
καθετήρα

η επέμβαση δεν μπορεί να 
συνεχιστεί αν δεν επιλεγεί 
νέα οδός προσπέλασης.
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κρότερων σε μέγεθος θηκαριών 5Fή ακόμη και 4Fμειώνει κατά 
πολύ τον κίνδυνο απόφραξης ενώ μετά τη μελέτη PROPHET α-
ναγνωρίστηκε ο ρόλος της βατής αιμόστασης στην πρόληψη α-
πόφραξης της κερκιδικής αρτηρίας.

Στους ασθενείς με απόφραξη της κερκιδικής αρτηρίας στο 50% 
θα γίνει αυτόματη επανασηραγγοποίηση μέσα σε ένα μήνα, ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η τεχνική της αυξημένης ροής δι-
α της κερκιδικής με απόφραξη της ωλένιας αρτηρίας από τη σύ-
στοιχη μεριά με ειδικές συσκευές. Επιπρόσθετα μπορεί να χορη-
γηθούν 1.000 IUheparin εφάπαξ ή για μερικές μέρες enoxaparin 
υποδόρια. Τέλος μπορεί να αντιμετωπιστεί και με αγγειοπλαστική 
με τοποθέτηση stent, αλλά δεν συνιστάται την ίδια χρονική στιγμή

Αιμορραγία/ αγγειακές επιπλοκές
Με τη χρήση των νεότερων αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων 

αλλά και των νέων αντιπηκτικής και αντιθρομβωτικής αγωγής κα-
τά τη διάρκεια επεμβάσεων αγγειοπλαστικής σε οξέα στεφανιαία 
σύνδρομα (με ή χωρίς ανάσπαση του STδιαστήματος), η αιμορ-
ραγία (τόσο τοπική από το σημείο της αγγειακής προσπέλασης 
όσο και συστηματική όπως πχ από το γαστρεντερικό) αποτελεί 
σημαντικό εχθρό του καθετηριαστή μετά από μια επιτυχημένη ε-
πέμβαση. Οι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση αιμορραγικών 
επεισοδίων μπορεί να διακριθούν σε σχετιζόμενους με τον ασθε-
νή (patientrelated), με τη διαδικασία (procedurerelated), και με 
το χρησιμοποιούμενο φαρμακευτικό σκεύασμα (drugrelated).

Παράγοντες κινδύνου όπως το φύλο, ο σακχαρώδης διαβήτης 
(ΣΔ), η νεφρική ανεπάρκεια, η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) και η 
προχωρημένη ηλικία του ασθενούς δεν μπορούν να τροποποιη-
θούν, με εξαίρεση ίσως την ΑΥ. 

Τα αιμορραγικά επεισόδια που σχετίζονται με το σημείο της πα-
ρακέντησης αποτελούν το 30-50% του συνόλου. Τα αιμορραγικά 
επεισόδια που δεν σχετίζονται με το σημείο παρακέντησης επηρε-
άζουν πάντως περισσότερο την πρόγνωση των ασθενών αυτών.

Τοπικά αιματώματα μπορεί να παρατηρηθούν στο σημείο της 
παρακέντησης είτε λόγω μη καλής τοποθέτησης της αιμοστατικής 
συσκευής, είτε λόγω βλάβης της συσκευής. Συμπίεση της κερκι-
δικής αρτηρίας τόσο κεντρικά όσο και περιφερικότερα του σημεί-
ου παρακέντησης απαιτείται για έλεγχο της ροής (φυσιολογικής 
και παράπλευρης). Μικρές εκχυμώσεις παρατηρούνται περίπου 

στο 5% των περιπτώσεων και έχουν πολύ μικρή κλινική σημασία. 
Αιμορραγικές επιπλοκές όμως μπορεί να έχουμε όχι μόνο από 

το σημείο παρακέντησης αλλά και από διάτρηση αγγείου κατά την 
προώθηση των υλικών στεφανιογραφίας/αγγειοπλαστικής. Το πο-
σοστό αυτό είναι σαφώς μικρό (0.5%), και συνήθως  δεν απαιτείται 
μετάγγιση αίματος ή αγγειοχειρουργική επιδιόρθωση, παρά μόνο 
πιεστική περίδεση του βραχίονα/ αντιβραχίου και ανάρροπη θέση. 

Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία και δημιουργία ψευδοανευρυ-
σμάτων συμβαίνουν στο 0.2-0.4% των περιπτώσεων και μπο-
ρεί να σχετίζονται με υψηλή δόση αντιπηκτικών. Αντιμετωπίζο-
νται συνήθως συντηρητικά. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται και 
περιστατικά με άσηπτη κοκκιωμάτωση μετά την αφαίρεση του 
θηκαριού, αλλά και τραυματισμού του κερκιδικού νεύρου που 
σχετίζεται είτε με την ίδια την επέμβαση είτε με παρατεταμένη αι-
μόσταση και πίεση της περιοχής.

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)
Όλες οι διαδερμικές επεμβατικές πράξεις έχουν ένα μικρό πο-

σοστό για συμπτωματικά ΑΕΕ, ο κίνδυνος όμως για σιωπηρά ι-
σχαιμικά επεισόδια ανέρχεται στο 15%. Ο παρατεταμένος χρό-
νος της επέμβασης και οι χειρισμοί με τους καθετήρες στην πε-
ριοχή του αορτικού τόξου αποτελούν παράγοντες κινδύνου για 
εγκεφαλικούς εμβολισμούς, αν και αυτό δεν έχει αποδειχθεί σε 
μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες. Στη μελέτη RIVAL δεν υπήρξε 
στατιστικώς σημαντική διαφορά στα ΑΕΕ ανάμεσα στις δυο υπό 
σύγκριση οδούς προσπέλασης

Έκθεση στην ακτινοβολία
Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διχογνωμίες όσον αφορά την έκ-

θεση στην ακτινοβολία τόσο του καθετηριαστή όσο και του α-
σθενούς. Η εμπειρία του καθετηριαστή παίζει πρωτεύοντα ρόλο 
στην έκθεση στην ακτινοβολία, όπως έχει αποδειχθεί σε μελέτες. 
Νέοι και άπειροι καθετηριαστές εκτίθενται κατά 40-50% σε πε-
ρισσότερη ακτινοβολία συγκριτικά με τους πιο έμπειρους, αλλά 
η έκθεση αυτή μειώνεται δραστικά με την αποκτώμενη εμπειρία. 
Σε μια εκτεταμένη μετα-ανάλυση 23 τυχαιοποιημένων μελετών 
που περιελάβανε περίπου 7.000 ασθενείς η κερκιδική προσπέ-
λαση συσχετίσθηκε με μεγαλύτερη έκθεση σε ακτινοβολία και 
παρατεταμένο χρόνο επέμβασης. 

Εικόνα 3. Ποσοστό ασθενών (%) με διάφορα 
μεγέθη κερκιδικής και ωλενίου αρτηρίας και 
αντίστοιχο μέγιστο μέγεθος θηκαριού. 
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Υπήρχε όμως σημαντική ετερογένεια στην εμπειρία των χειρι-
στών. Στη μελέτη RIVAL επιβεβαιώθηκε ότι η εμπειρία των χειρι-
στών μειώνει την έκθεση στην ακτινοβολία και τη διάρκεια της ε-
πεμβάσεως. Τέλος σε μια μελέτη παρατήρησης, η έκθεση στην 
ακτινοβολία ήταν μεγαλύτερη όταν η χρησιμοποιούνταν η δεξιά 
σε σχέση με την αριστερή κερκιδική αρτηρία ανεξάρτητα από την 
εμπειρία των χειριστών. Αυτό που φαίνεται όμως από τις τελευ-
ταίες ανακοινώσεις είναι ότι η εμπειρία του χειριστή παίζει πρω-
ταρχικό ρόλο στη μείωση της έκθεσης στην ακτινοβολία και όσο 
περισσότερο εξοικειώνονται οι καθετηριαστές με τη συγκεκριμέ-
νη μέθοδο τα ποσοστά πέφτουν και έχουν φτάσει σήμερα να εί-
ναι περίπου ίδια με αυτά της μηριαίας προσπέλασης.

Παρόλο τα σημαντικά πλεονεκτήματα της δια-κερκιδικής με-
θόδου έναντι της μηριαίας προσπέλασης η διείσδυση της μεθό-
δου ποικίλει ανά τον κόσμο. 

Η εμπειρία του καθετηριαστή αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την επιτυχή έκβαση και περιορίζει σημαντικά την έκθεση στην 
ακτινοβολία, τη χορηγούμενη ποσότητα σκιαγραφικού και το πο-
σοστό αγγειακών επιπλοκών. Υπάρχουν όμως και ζητήματα που 
δεν έχουμε ακόμη οριστική απάντηση όπως για την ακριβή δο-
σολογία και είδος της αντιπηκτικής αγωγής και τη χρονική στιγμή 
χορήγησής της. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τα αποτε-
λέσματα μελετών σχετικά με την αντιπηκτική αγωγή.

Κλινικοί παράμετροι δεν προβλέπουν την επιτυχία στις δια-
κερκιδικές προσπελάσεις, ενώ η επιτυχία εξαρτάται από τον αριθ-
μό των περιστατικών που εκτελούνται σε ένα κέντρο και από τον 
αριθμό περιστατικών του καθετηριαστή. Αποτελεί μια μέθοδο ε-
ξαιρετικά ασφαλή με πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοσή της (cost-effectiveness). 
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ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η περικαρδίτιδα μετά έμφραγμα του μυοκαρδίου κατατάσσεται στις δευτεροπαθείς μορφές 
περικαρδίτιδας. Συνήθως εμφανίζεται 1-4 ημέρες μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου 
(πρώιμη μορφή) ή όψιμα (Dressler syndrome). Η πρώιμη περικαρδίτιδα μετά έμφραγμα 
μυοκαρδίου πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από υποτροπή της ισχαιμίας και καθώς η ακριβής 
διάγνωση είναι ουσιαστική για την περεταίρω αντιμετώπιση του ασθενούς προτείνεται η 
χρήση απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό και έγχυση γαδολινίου. 

Γ. Λάζαρος, Ε. Σολωμού, Ε. Οικονόμου, Γ. Σκοτσιμάρα, Λ. Κολιοστάσης, Δ. Τούσουλης
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παθοφυσιολογία, 
διάγνωση και αντιμετώπιση 
μετεμφραγματικής 
περικαρδίτιδας

Pathophysiology, diagnosis and treatment of post myocardial pericarditis
G. Lazaros, I. Solomou, E. Oikonomou, G. Skotsimara, L. Koliostasis. D. Tousoulis 
1st Department of Cardiology, ‘Hippokration’ Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, Athens, Greece

Στις περιπτώσεις αυτές η όψιμη ενίσχυση με γαδολινίο εί-
ναι διαγνωστική της περικαρδίτιδας. Η πρώιμη περικαρ-
δίτιδα μετά έμφραγμα μυοκαρδίου είναι στις περισσότε-

ρες περιπτώσεις αυτοπεριοριζόμενη ενώ σε περιπτώσεις εμμο-
νής και για την ανακούφιση των συμπτωμάτων μπορούν να χο-
ρηγηθούν υψηλές δόσεις ασπιρίνης σε συνδυασμό με χαμηλή 
δόση κολχικίνης.

Abstract
Post myocardial infraction pericarditis is a secondary form of 

pericarditis which may be evolve from 1 to 4 days following 

myocardial infraction (early post myocardial infraction peri-
carditis) or later Dressler syndrome. The early form should be 
differentiated from recurrent ischemia and angina and cardiac 
resonance imaging with late gadolinium enhancement may 
established post myocardial infraction pericarditis. Treatment 
is based on combination of aspirin and colchicine to alleviate 
symptoms while anticoagulation should be used only when 
necessary. In most cases the course of  post myocardial infrac-
tion pericarditis is self-limited.

 
Εισαγωγή

Η περικαρδίτιδα που εκδηλώνεται μετά από έμφραγμα του 
μυοκαρδίου συγκαταλέγεται στις ειδικές (δευτεροπαθείς) μορφές 
περικαρδίτιδας και ειδικότερα στα αποκαλούμενα  σύνδρομα με-
τά από περικαρδιακή βλάβη (Post pericardial injury syndromes ή 
post cardiac injury syndromes) – (Εικόνα 1). Στην ίδια υποκατη-
γορία περιλαμβάνονται το σύνδρομο μετά περικαρδιοτομή που 
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εκδηλώνεται στο 20-30% τω περιπτώσεων μετά από καρδιοχει-
ρουργικές επεμβάσεις καθώς και η μετατραυματική περικαρδί-
τιδα που μπορεί να είναι είτε ιατρογενής (στα πλαίσια διαδερ-
μικών παρεμβάσεων, εμφύτευσης ηλεκτρονικών συσκευών και 
στα πλαίσια επεμβάσεων κατάλυσης με ποσοστό που κυμαίνε-
ται από <1-5%), είτε μη ιατρογενής.1 

Κάνοντας ειδικότερη αναφορά στην περικαρδίτιδα μετά α-
πό έμφραγμα του μυοκαρδίου, περιγράφονται δύο μορφές ή 
πρώιμη (pericarditis epistenocardica) και η όψιμη ή σύνδρο-
μο Dressler.2 

Στην σύγχρονη εποχή της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής η ε-
πίπτωση της πρώιμης μορφής μετά από οξύ έμφραγμα με α-
νάσπαση του ST διαστήματος (STEMI) δεν ξεπερνάει το 5% ε-
νώ η όψιμη μορφή είναι πλέον εξαιρετικά σπάνια με αναφερό-
μενη επίπτωση<1%.3 

Η πρώτη οφείλεται κυρίως σε εξαγγείωση λόγω της φλεγμο-

νή του περικαρδίου σαν αποτέλεσμα της μυοκαρδιακής νέκρω-
σης.2 Ωστόσο αιμορραγία από το νεκρωμένο τοίχωμα και αιμο-
δυναμικά αίτια φαίνεται ότι συμμετέχουν σε μεγαλύτερες συλ-
λογές.4 Αντίθετα, στο σύνδρομο Dressler φαίνεται ότι υπεισέρ-
χονται ανοσολογικοί μηχανισμοί και αυτός είναι ο λόγος που η 
όψιμη περικαρδίτιδα αποτελεί μία από τις αιτίες υποτροπιάζου-
σας περικαρδίτιδας.1 

Η πρώιμη μορφή περικαρδίτιδας (epistenocardic pericardi-
tis) λαμβάνει χώρα από 1 έως συνήθως 4 ημέρες από την εκ-
δήλωση του οξέος εμφράγματος.3 

Η επίπτωση της εξαρτάται από το χρονικό διάστημα μετα-
ξύ της έναρξης των συμπτωμάτων και πραγματοποίησης της 
επέμβασης επαναιμάτωσης. Στις περιπτώσεις έγκαιρης προσέ-
λευσης (<3 ώρες) το ποσοστό εκδήλωσης πρώιμης περικαρδί-
τιδας ανέρχεται σε 1,7%, ενώ όταν το σχετικό χρονικό διάστη-
μα ξεπερνάει τις 6 ώρες το ποσοστό περικαρδίτιδας ανέρχεται 

Εικόνα 1. Κατάταξη συνδρόμων μετά από 
περικαρδιακή βλάβη. Τροποποιημένη 

από Imazio M et al. Int J Cardiol 2013;168:648-52. 

Εικόνα 2. Ποσοστό εμφάνισης πρώιμης μεταμφραγματικής 
περικαρδίτιδας ανάλογα με το χρόνο προσέλευσης τον ασθενών. 

Τροποποιημένη από Imazio M et al. Am J Cardiol 2009;103:1525-9. 

Εικόνα 3. Ασθενής με οξύ κατώτερο έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
Τη δεύτερη ημέρα εμφάνισε κλινικές εκδηλώσεις περικαρδίτιδας με 
συνοδό περικαρδιακό ήχο τριβής. Στο ΗΚΓράφημα κατά την τρίτη 

ημέρα νοσηλείας παρατηρούνται θετικά επάρματα Τ, χρόνος κατά τον 
οποίο όφειλαν να είχαν αναστραφεί (βέλη). Τροποποιημένη από Oliva 

PB, et al. Eur Heart J 1993;14:1683-91. 
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σε 13,6% - (Εικόνα 2). 
Τα συμπτώματα και τα σημεία της πρώιμης μετεμφραγματι-

κής περικαρδίτιδας περιλαμβάνουν θωρακικό άλγος με χαρα-
κτήρες περικαρδίτιδας σε ποσοστό 84%, περικαρδιακή συλ-
λογή υγρού (77%), περικαρδιακό ήχο τριβής (61%), πυρετό 
(10%) και ενδεικτικές ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές, τύ-
που θετικοποίησης των επαρμάτων Τ κατά την εξελικτική  φά-
ση του εμφράγματος η και εκ νέου ανάσπαση του ST διαστή-
ματος – (Εικόνα 3).1-3,5 

Ενίοτε τίθεται θέμα διαφορικής διάγνωσης μεταξύ της υπο-
τροπής της ισχαιμίας και της πρώιμης μετεμφραγματικής περι-
καρδίτιδας. Δεδομένου ότι οι θεραπευτικοί χειρισμοί είναι ε-
ντελώς διαφορετικοί, στις περιπτώσεις που ο συμβατικός κλινι-
κός και εργαστηριακός έλεγχος δεν παρέχει ασφαλή συμπερά-
σματα, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μη προς αυτή την κατεύθυνση. 

Συγκεκριμένα, η εμφάνιση late enhancement (όψιμης ενί-
σχυσης του γαδολινίου) είναι ισχυρά ενδεικτική πρώιμης περι-
καρδίτιδας – (Εικόνα 4).6 

Θεραπευτικά, στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας σχετικές με τις νόσους του 
περικαρδίου αναφέρεται ότι οι στις περισσότερες περιπτώσεις 
η πρώιμη μετεμφραγματική περικαρδίτιδα είναι αυτοπεριοριζό-
μενη και θεραπευτικά αρκεί η υποστηρικτική αντιμετώπιση (ε-
φησυχασμός του ασθενούς απλά αναλγητικά κλπ).7 

Σε περιπτώσεις επιμονής των συμπτωμάτων η συγχορήγηση 

ασπιρίνης με κολχικίνη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Εκτε-
νέστερη αναφορά στην επιλογή και δοσολογικά σχήματα σε α-
ντίστοιχες περιπτώσεις γίνεται στις προηγούμενες σχετικές κα-
τευθυντήριες οδηγίες του 2004 με συστάσεις που ωστόσο αντι-
προσωπεύουν κατά τεκμήριο γνώμη ειδικών. 

Η χορήγηση ασπιρίνης σε δόσεις 1-2,5gr για 2-5 ημέρες σε 
διαιρεμένες δόσεις φαίνεται αποτελεσματική στον έλεγχο των 
συμπτωμάτων.2 

Η ιμπουπροφαίνη που αυξάνει τη στεφανιαία ροή αποτελεί 
ενδεχόμενη εναλλακτική λύση, ωστόσο δεδομένου ότι σε α-
σθενείς με έμφραγμα ούτως ή άλλως χορηγείται ασπιρίνη, η 
συνέχιση της σε μεγαλύτερες δόσεις αποτελεί ίσως πιο δόκιμη 
επιλογή σε σχέση με την προσθήκη άλλου αντιφλεγμονώδους 
τύπου ιμπουπροφαίνης.8 

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η χρήση των μη στεροειδών αντι-
φλεγμονωδών και κορτικοστεροειδών θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται με ιδιαίτερη περίσκεψη, λόγω επιφυλάξεων που έχουν 
σχέση με την επούλωση της εμφραγματικής ουλής.2,5 

Στις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρί-
ας σχετικές με το STEMI αναφέρεται ότι ο περικαρδιακός πό-
νος στην πρώιμη μετεμφραγματική περικαρδίτιδα συνήθως α-
νταποκρίνεται σε υψηλές δόσεις ασπιρίνης, παρακεταμόλης ή 
κολχικίνης.5 

Σε περιπτώσεις περικαρδιακής συλλογής θα πρέπει να απο-
φεύγεται η χορήγηση αντιπηκτικών εκτός αν είναι απόλυτα α-
ναγκαία. 

Εικόνα 4. Όψιμη ενίσχυση γαδολινίου στη μαγνητική καρδιάς (late 
enhancement- βέλη), σε ασθενή με πρώιμη μετεμφραγματική 

περικαρδίτιδα (βέλη). Τροποποιημένη από Doulaptsis C, et al. JACC 
Cardiovasc Imaging 2013;6:411-3. 

Εικόνα 5. Μακροπρόθεσμη πρόγνωση ασθενών με πρώιμη 
μετεμφραγματική περικαρδίτιδα. Τροποποιημένη από Imazio M et al. 

Am J Cardiol 2009;103:1525-9. 
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Τέλος, περικαρδικέντηση αν και απαιτείται σπάνια, θα πρέπει 
να πραγματοποιείται σε περιπτώσεις αιμοδυναμικής αστάθειας 
με συνυπάρχοντα σημεία επιπωματισμού. 

Η προγνωστική σημασία της περικαρδιακής συλλογής δεν εί-
ναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη. Η πρώιμη περικαρδίτιδα αναμφί-
βολα συνδυάζεται με μεγαλύτερη έκταση εμφράγματος.3 Σύμ-
φωνα ωστόσο με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν φαίνεται να επη-
ρεάζει δυσμενώς τη μακροχρόνια πρόγνωση.3 

Σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση των ίδιων ασθενών 
ούτε και αυτή φαίνεται να επηρεάζεται.3 Ωστόσο, μεγάλη προ-
σοχή και ετοιμότητα απαιτείται στις μέτριες και μεγάλες συλ-
λογές (>10mm) στις οποίες πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμε-
νο υποξείας ρήξης με αιμοπερικάρδιο.4,7 Οι ασθενείς αυτοί α-
κόμη εμφανίζουν θνητότητα 17% παρά την αρχική απουσία εκ-
δηλώσεων καρδιακού επιπωματισμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο θάνατος επέρχεται όψιμα και συ-
γκεκριμένα μετά από 1 εβδομάδα από την εκδήλωση του εμ-
φράγματος.4 

Τέλος, το σύνδρομο Dressler όπως προαναφέρθηκε είναι ε-
ξαιρετικά σπάνιο στην εποχή της πρωτογενούς αγγειοπλαστι-
κής (επίπτωση<0.1%).3 Στην εκδήλωση του συνδρόμου ενο-
χοποιούνται αυτοάνοσοι μηχανισμοί και το σύνδρομο Dressler 
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πιθανών αιτίων υποτροπιάζου-
σας περικαρδίτιδας.9 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες είναι λο-
γικό οι ασθενείς αυτοί να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά όπως 
οι άλλες υποομάδες ασθενών με σύνδρομο μετά περικαρδια-
κή βλάβη.7 

Λαμβανομένου ωστόσο υπόψη του ενδεχόμενου υποτροπής 
ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη χορήγηση κολχικίνης από το αρ-
χικό επεισόδιο.9 
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Η περιφερική αρτηριακή νόσος (PAD) γενικά αναφέρεται σε μια διαταραχή στην οποία 
παρεμποδίζεται η παροχή αίματος στα κατώτερα ή ανώτερα άκρα. Υπάρχουν πολλές αιτίες 
που οδηγούν σε PAD, η πιο συνηθισμένη από τις οποίες είναι η αθηροσκλήρωση. Παρόλα 
αυτά, η PAD μπορεί επίσης να οφείλεται σε θρόμβωση, εμβολή, αγγειίτιδα ή ινομυική 
δυσπλασία. Οι ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί 
ή να παρουσιάζουν άτυπα συμπτώματα ή ευρήματα. Για το λόγο αυτό, ο πραγματικός 
πληθυσμός με PAD είναι ουσιαστικά άγνωστος και ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό 
που μελετήθηκε και τη χρησιμοποιούμενη διαγνωστική μέθοδο. Είναι πολύ σημαντικό 
να αναφέρουμε ότι η PAD συσχετίζεται έντονα με τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών 
επεισοδίων λόγω της συσχέτισης της νόσου με τη συνύπαρξη στεφανιαίας και εγκεφαλικής 
αθηροσκλήρωσης. 

Ανδρέας Αγγελόπουλος, Παρασκευή Παπανικολάου, Αλέξιος Αντωνόπουλος, Ευάγγελος Οικονόμου, Δημήτρης Τούσουλης
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Περιφερική αγγειακή νόσος: 
Νέες θεραπευτικές κατευθύνσεις

Peripheral arterial disease: Novel therapeutic approaches
Andreas Angelopoulos, Paraskevi Papanikolaou, Alexios Antonopoulos, Evangelos Oikonomou, Dimitris Tousoulis
1st Department of Cardiology, ‘Hippokration’ Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, Athens, Greece

Η τρέχουσα θεραπεία της PAD στοχεύει στη μείωση της 
καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας και περι-
λαμβάνει την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου 

με την τροποποίηση των τρόπων ζωής (όπως διακοπή του κα-
πνίσματος, καθημερινή άσκηση και φυσιολογική μάζα σώματος) 
και θεραπεία φαρμάκων, που περιλαμβάνουν αρκετούς παρά-
γοντες όπως αντιαιμοπετελιακά φάρμακα, αναστολείς συστήμα-
τος ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης, στατίνες και αναστο-
λείς PCSK9. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να έχουν ευεργετικά α-
ποτελέσματα μειώνοντας τη φλεγμονή της πλάκας. Επίσης γε-
νικά άλλοι αντιφλεγμονώδεις παράγοντες / ανοσοκατασταλτικά 
π.χ, κολχικίνη και μεθοτρεξάτη ή στοχευόμενη αντιφλεγμονώ-
δης θεραπεία με αναστολείς Ρ-σελεκτίνης, παράγοντα νέκρωσης 

όγκων-α (TNF-α) ή προ-φλεγμονώδων κυτοκινών (π.χ. IL-6, IL 
-1beta, IL12 / 23 κλπ.) εμφανίζονται υποσχόμενες για χρήση τό-
σο κατά της στεφανιαίας όσο και περιφερικής αθηροσκλήρωσης.

Abstract 
Peripheral artery disease (PAD) generally refers to a disorder 

in which blood supply to the lower or upper extremities is ob-
structed. There are many causes leading to PAD, the most com-
mon of which is atherosclerosis. Nevertheless, PAD can also result 
from thrombosis, embolism, vasculitis, fibromuscular dysplasia, 
or entrapment. Patients with peripheral arterial disease (PAD) 
may be asymptomatic or may present with atypical symptoms or 
findings. For this reason, the true population prevalence of PAD 
is essentially unknown and varies according to the population 
studied and the diagnostic method used. It is very important to 
mention that PAD correlates strongly with risk for major cardio-
vascular events because of the association of the disease with the 
coexistence of coronary and cerebral atherosclerosis. The current 
treatment of PAD aims to reduce the cardiovascular morbidity 
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and mortality and include modification of risk factors by making 
lifestyle alterations( such as smoking cessation, daily exercise and 
normal body index mass) and drug therapy, that include several 
agents such as antiplatelets, renin-aldosterone angiotensin sys-
tem blockers, statins and PCKS9 inhibitors. These agents may 
have beneficial effects by lowering plaque inflammation. Also 
general other anti-inflammatory agents / immunosuppressants 
e.q, colchicine and methotrexate or targeted anti-inflammatory 
treatment by inhibition of P-selectin, tumor-necrosis factor-α 
(TNF-α) or pro-inflammatory cytokine (e.g. IL-6, IL-1beta, IL12/23 
etc.) signaling appear promising for use against both coronary 
and peripheral artery atherosclerosis.

Εισαγωγή
Η περιφερική αγγειακή νόσος (ΠΑΝ) συνιστά μια διαταρα-

χή της αιματικής ροής  προς τα άνω ή κάτω άκρα. Υπάρχουν 
πολλές αιτίες οι οποίες οδηγούν στην εμφάνιση ΠΑΝ, η κυρι-
ότερη εκ των οποίων είναι η αθηροσκλήρωση.1 Επιπλέον, αι-
τίες της νόσου αυτής μπορεί να είναι η θρόμβωση, η αγγειίτι-
δα, η ινομυώδης δυσπλασία. Οι ασθενείς με ΠΑΝ μπορεί να εί-
ναι ασυμπτωματικοί ή μπορεί να εμφανίζουν άτυπα συμπτώμα-
τα ή ευρήματα στην κλινική εξέταση. Για αυτό το λόγο, ο πραγ-
ματικός επιπολασμός της νόσου στον πληθυσμό είναι άγνω-
στος και ποικίλει ανάλογα με το μελετώμενο πληθυσμό και τη 
διαγνωστική μέθοδο που χρησιμοποιείται κάθε φορά.2 Βέβαι-
α, στη πλειοψηφία των επιδημιολογικών μελετών, ως διαγνω-
στικό εργαλείο χρησιμοποιείται ο σφυροβραχιόνιος δείκτης (Α-
ΒΙ- ankle- brachial index), ο οποίος είναι ουσιαστικά ο λόγος 
της συστολικής πίεσης στα σφυρά προς την αντίστοιχη πίεση 
στο βραχίονα. Τιμές σφυροβραχιόνιου δείκτη μικρότερες από 
0,9 θεωρούνται παθολογικές και χρησιμοποιούνται ως διαγνω-
στικό εργαλείο για τον ορισμό της ΠΑΝ. Σε ασυμπτωματικούς 
ασθενείς, η μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη μικρότερη από 
0.9 έχει ευαισθησία μεγαλύτερη από 95% και ειδικότητα που 

προσεγγίζει το 100% συγκρινόμενη με την αρτηριογραφία.3 
Η ΠΑΝ εμφανίζει διακύμανση ανάλογα με την ηλικία. Ειδικότε-

ρα, ο επιπολασμός της νόσου υπολογίζεται σε ποσοστό 15 έως 
20 % σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω. Επίσης, ο επιπολα-
σμός της νόσου, ασυμπτωματικής και συμπτωματικής, εξαρτάται 
από το φύλο και είναι μεγαλύτερος στον ανδρικό πληθυσμό ει-
δικότερα σε μικρότερης ηλικίας ασθενείς. Σε μεγαλύτερης ηλικί-
ας ασθενείς, ο επιπολασμός δεν επηρεάζεται από το φύλο. Βέ-
βαια, στον ανδρικό πληθυσμό εμφανίζονται συχνότερα σοβαρό-
τερες μορφές της νόσου καθώς και κρίσιμη ισχαιμία.4

Η περιφερική αγγειακή νόσος συσχετίζεται άμεσα με τον κίνδυ-
νο εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων, καθώς η 
νόσος συσχετίζεται με την ύπαρξη αθηροσκλήρωσης στα εγκε-
φαλικά και στεφανιαία αγγεία. Επιπρόσθετα, σε άτομα με γνωστή 
στεφανιαία νόσο, η παρουσία της ΠΑΝ αυξάνει τον κίνδυνο θανά-
του περίπου σε ποσοστό 25 %. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντική 
η πρώιμη διάγνωση της νόσου ακόμη και σε ασυμπτωματικούς α-
σθενείς με σκοπό να γίνει άμεση τροποποίηση των παραγόντων 
κινδύνου και να μειωθεί η θνητότητα.5 Η σύγχρονη αντιμετώπιση 
της νόσου στοχεύει στη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότη-
τας και περιλαμβάνει τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου κά-
νοντας αλλαγές σε συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνι-
σμα, την καθημερινή σωματική άσκηση και το δείκτη μάζας σώ-
ματος, καθώς και τη φαρμακευτική αγωγή η οποία θα αναλυθεί.

Η ΠΑΝ προσβάλλει τα κάτω άκρα οκτώ φορές πιο συχνά σε 
σχέση με τα άνω άκρα. Το αρτηριακό σύστημα του κάτω άκρου 
αποτελείται από το αορτολαγόνιο, το μηροϊγνυακό και το υπο-
ϊγνυακό τμήμα. Ένα ή περισσότερα τμήματα μπορούν να προ-
σβληθούν με διάφορους και ασύμμετρους τρόπους. Η ισχαιμία 
του κάτω άκρου παρουσιάζεται με τη μορφή δύο διακριτών κλινι-
κών οντοτήτων, ως διαλείπουσα χωλότητα και ως κρίσιμη ισχαι-
μία του άκρου. Η ύπαρξη και η σοβαρότητα της ισχαιμίας μπο-
ρούν να προσδιοριστούν με την κλινική εξέταση του ασθενούς.6 

Τα συμπτώματα της νόσου δεν είναι ειδικά. Το πιο κοινό σύ-

Εικόνα 1. Διαδικασία σχηματισμού 
αθηρωματικής πλάκας και σχηματισμού 
λιπώδους πυρήνα και ασταθούς αθηρωματικής 
πλάκας. H εικόνα a παρουσιάζει τη φυσιολογική 
λειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου. 
Στην εικόνα b παρουσιάζονται τα πρώιμα 
στάδια αθηρωμάτωσης κατά το οποίο 
γίνεται προσκόλληση των λευκοκυττάρων 
στο ενδοθήλιο του αγγείου. Στην εικόνα c 
παρουσιάζεται ο σχηματισμός αφρωδών 
κυττάρων, ο πολλαπλασιασμός των λείων 
μυϊκών ινών και η δημιουργία του ινώδους 
χιτώνα. Στο τελευταίο στάδιο έχει δημιουργηθεί 
ο λιπώδης πυρήνας και έχει πραγματοποιηθεί ο 
σχηματισμός του θρόμβου. 



 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  |  27 

Περιφερική αγγειακή νόσος: Νέες θεραπευτικές κατευθύνσεις

μπτωμα της νόσου είναι  η διαλείπουσα χωλότητα, δηλαδή ο 
μυϊκός πόνος ισχαιμικής αιτιολογίας ειδικά στα κάτω άκρα, ο 
οποίος συνήθως υποχωρεί μετά το τέλος της άσκησης. Σε πιο 
προχωρημένες μορφές της νόσου στις οποίες υπάρχει σημαντι-
κή μείωση της αιματικής ροής προς τα άκρα ο πόνος μπορεί να 
είναι συνεχής και να εμφανίζεται και στην ηρεμία καθώς η αιμα-
τική παροχή δεν είναι επαρκής για τις βασικές ανάγκες των μυ-
ών σε οξυγόνο  ακόμη και στην ανάπαυση. Ειδικότερα το άλγος 
που εμφανίζεται στην ανάπαυση, απαιτεί αναλγητική αγωγή με 
οπιοειδή και/ή συνοδεύεται από ιστική καταστροφή (εξέλκωση ή 
γάγγραινα), διαρκεί για πάνω από δυο εβδομάδες με ταυτόχρο-
νη παρουσία αρτηριακής πίεσης του αίματος στον αστράγαλο μι-
κρότερη από 50mmHg, ορίζεται ως κρίσιμη ισχαιμία άκρου. Άλ-
λα συμπτώματα της νόσου μπορεί να είναι η εμφάνιση πληγών 
(άτονα έλκη) ειδικά στα κάτω άκρα που δεν επουλώνονται και 
μπορεί να οδηγήσουν και σε γάγγραινα. Η θερμοκρασία στο ά-
κρο με την περιφερική νόσο είναι συχνά μικρότερη σε σύγκριση 
με το άλλο άκρο στην ηρεμία. Επίσης, είναι πιο φτωχή η ανάπτυ-
ξη των ονύχων και των τριχών στο άκρο που εμφανίζει ΠΑΝ.7 

Κλινικά η νόσος εμφανίζει τέσσερα στάδια ανάλογα με τα συ-
μπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής. Στο πρώτο στάδιο η νό-
σος είναι ασυμπτωματική. O ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώμα-
τα αλλά υπάρχει απώλεια περιφερικών σφύξεων και μείωση 
σφυροβραχιόνιου δείκτη. Στο δεύτερο στάδιο εμφανίζεται δια-
λείπουσα χωλότητα και η βαρύτητα της κατάστασης εξαρτάται 
από το αν τα συμπτώματα εκλύονται με βάδιση 200 μέτρων ή 
λιγότερο. Στο τρίτο στάδιο της νόσου εμφανίζεται ισχαιμικό άλ-
γος ηρεμίας. Στο τέταρτο και τελικό στάδιο εμφανίζεται απώλει-
α ιστού, ισχαιμικά έλκη και γάγγραινα.8

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στην κλινική εξέταση και σε 
απεικονιστικό έλεγχο. Αρχικά, ο σφυροβραχιόνιος δείκτης χρη-
σιμοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο και ορίζεται ως ο λόγος 
της συστολικής αρτηριακής πίεσης στο σφυρό προς τη συστο-
λική αρτηριακή πίεση στο σύστοιχο βραχίονα. Οι φυσιολογικές 
τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ 1,0–1,4. Όταν ο δείκτης εί-
ναι χαμηλός, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 
•  Οριακά αποδεκτή τιμή (0,9 – 0,99): Ύπαρξη μικρής στένωσης 

των αρτηριών των κάτω άκρων. 
• Ήπια απόφραξη (0,8 – 0,89): Αρχικά στάδια ΠΑΝ.
•  Μέτρια απόφραξη (0,5 – 0,79): Ήπια απόφραξη των αρτηρι-

ών των κάτω άκρων που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα 
πόνου κατά την άσκηση.

•  Σοβαρή απόφραξη (λιγότερο από 0,5): Σοβαρού βαθμού α-
θηροσκληρωτική νόσος αρτηριών κάτω άκρου9 
Σε ασθενείς με επηρεασμένο σφυροβραχιόνιο δείκτη χρησιμο-

ποιούνται επίσης απεικονιστικές τεχνικές για τη διάγνωση της νό-
σου. Πραγματοποιείται υπερηχογραφική απεικόνιση με Doppler 
των αγγείων και μέτρηση της αιματικής ροής στην αρτηρία με 
σκοπό να απεικονιστεί ο βαθμός της στένωσης που υπάρχει. Ως 
διαγνωστικά εργαλεία χρησιμοποιούνται η αξονική ή μαγνητική  
αγγειογραφία οι οποίες δίνουν πληροφορίες για το βαθμό της 
στένωσης και το ακριβές ανατομικό σημείο στο οποίο υπάρχει.  

Παθοφυσιολογία
Η παθογένεια της ΠΑΝ βασίζεται στη μελέτη της αθηροσκλή-

ρωσης εν γένει. Η αθηρογένεση περιγράφεται σαφέστερα μέσω 
διάκρισης τριών διαφορετικών σταδίων που αφορούν αλλαγές 
στην αθηρωματική πλάκα και είναι η δημιουργία της βλάβης στο 
αγγειακό τοίχωμα, η εξέλιξη αυτής και ο σχηματισμός της αθη-
ρωματικής πλάκας.10 Στο αρχικό στάδιο περιλαμβάνεται η συ-
γκέντρωση λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο του αγγείου. Η δια-
δικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω δύο ομάδων μορίων προ-
σκόλλησης. Η πρώτη ομάδα, οι σελεκτίνες, εμπλέκονται στην 
παροδική προσκόλληση των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο. Τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα στις περιοχές ενδοθηλιακής βλάβης εκ-
φράζουν P-σελεκτίνη μέσω της οποίας γίνεται η προσκόλληση 
των λευκοκυττάρων. Η δεύτερη ομάδα μορίων προσκόλλησης 
περιλαμβάνει ανοσοσφαιρίνες που είναι υπεύθυνες για τη μόνι-
μη σύνδεση των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο. Σημαντικό ρό-
λο διαδραματίζουν τα μόρια vascular cell adhesion molecure-1 
( VCAM- 1), τα οποία εκφράζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα 
και ενισχύουν την προσκόλληση μονοκυττάρων και λεμφοκυτ-
τάρων σε αυτά. Στο στάδιο αυτό, η έκφραση αυτών των μορίων 
προσκόλλησης μπορεί να περιοριστεί μέσω δράσης άλλων μο-
ρίων όπως το μονοξείδιο του αζώτου. Μέσω επίδρασης στο ση-
ματοδοτικό μονοπάτι του  πυρηνικού παράγοντα κΒ (ΝFκΒ), το 
μονοξείδιο του αζώτου αναστέλλει τη μεταγραφή του γονιδίου 
που κωδικοποιεί τον παράγοντα VCAM-1 στα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα. Σε αγγεία με ομαλή αιματική ροή αυξάνεται η συγκέντρω-
ση της συνθάσης μονοξειδίου του αζώτου με αποτέλεσμα να εί-
ναι αυξημένα τα επίπεδα του στο ενδοθήλιο και να ενισχύεται η 
αντιφλεγμονώδης και αγγειοδιασταλτική του δράση. Αντίθετα, η 
στροβιλώδης ροή, στα σημεία διακλάδωσης των αρτηριών, πα-
ρεμποδίζει τη σύνθεση του μονοξειδίου του αζώτου και την αντι-
φλεγμονώδη του δράση.11

Μετά την προσκόλληση των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλι-
ο, παράγονται χημειοκίνες που ενισχύουν την είσοδο των λευ-
κοκυττάρων στον έσω χιτώνα του αγγείου. Στο στάδιο αυτό οι 
οξειδωμένες λιποπρωτεϊνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 
Τα λευκοκύτταρα που έχουν μεταναστεύσει στον έσω αρτηρια-
κό χιτώνα μέσω διαπήδησης συνδέονται με λιποπρωτεΐνες και 
δημιουργούνται έτσι αφρώδη κύτταρα. Η συγκέντρωση αφρω-
δών μακροφάγων αποτελεί το πρωιμότερο στάδιο της φλεγμο-
νώδους διαδικασίας στην πορεία της αθηροσκλήρυνσης, η ο-
ποία είναι αναστρέψιμη.12 Παρόλα αυτά, η πρόοδος αυτής της 
διαδικασίας περιλαμβάνει  την προσκόλληση λείων μυϊκών 
κυττάρων στο λιπώδη πυρήνα στον έσω ελαστικό χιτώνα.13 Με 
τον τρόπο αυτό, ο λιπώδης πυρήνας αποκτά ινώδη στοιχεία. 
Στο τρίτο στάδιο της αθηρογένεσης, η δημιουργία της ασταθούς 
αθηρωματικής πλάκας συνίσταται στην έκθεση των θρομβογό-
νου πυρήνα στην αιματική κυκλοφορία (εικόνα 1).14

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η θεραπεία της ΠΑΝ εμφανίζει πολλές συνιστώσες που αφο-

ρούν σε αλλαγή συνηθειών του τρόπου ζωής καθώς και χορή-
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γηση φαρμακευτικής αγωγής. Αρχικά θα πρέπει να γίνεται διακο-
πή του καπνίσματος και τακτική σωματική άσκηση που συνήθως 
περιλαμβάνει βάδιση για 30 λεπτά τουλάχιστον τρεις φορές την 
εβδομάδα. Η συνήθης φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει αντι-
αιμοπεταλιακούς παράγοντες και στατίνες για μείωση των επιπέ-
δων χοληστερόλης και λόγω της πλειοτρόπου δράσης τους στην  
αθηροσκλήρωση. Επίσης, θα πρέπει να διαγιγνώσκεται έγκαιρα 
η συνύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη και άλλων συννοσηροτή-
των που επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου.

Πολλοί θεραπευτικοί παράγοντες είναι διαθέσιμοι για τον πε-
ριορισμό της φλεγμονής στην αθηροσκλήρωση και κατ’ επέ-
κταση την περιφερική αγγειακή νόσο. Περιλαμβάνουν αντιαι-
μοπεταλιακούς παράγοντες, αναστολείς του μετατρεπτικού εν-
ζύμου της αγγειοτενσίνης, στατίνες και αναστολείς PCSK9  που 
βοηθούν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μέσω περιορι-
σμού της φλεγμονώδους διεργασίας. Επίσης, γενικοί αντιφλεγ-
μονώδεις παράγοντες, όπως αναστολείς P-selectin, παράγοντα 
νέκρωσης όγκου (anti -TNFa )και άλλων κυτοκινών, καθώς και 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως κολχικίνη, μεθοτρεξάτη 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυνητικά για τον περιορισμό τό-
σο της στεφανιαίας όσο και της περιφερικής αγγειακής αθηρο-
σκλήρυνσης. Παρακάτω θα αναλυθούν οι κυριότεροι από τους 
παράγοντες αυτούς και η αντιφλεγμονώδης δράση τους. 

Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα –αναστολείς των υποδοχέων 
P2Y12: Η κλοπιδογρέλη είναι ένας μη αναστρέψιμος ανταγωνι-
στής του υποδοχέα ADP των αιμοπεταλίων που αναστέλλει α-
ποτελεσματικά την δραστηριότητα των αιμοπεταλίων. Η αναστο-
λή αυτή της δραστικότητας των αιμοπεταλίων περιορίζει  την έκ-
φραση μορίων Ρ-σελεκτίνης (CD62P), CD63, θρομβοσπονδίνης, 

CD40L και RANTES στην επιφάνεια των ενεργοποιημένων αιμο-
πεταλίων με αποτέλεσμα τον περιορισμό της αλληλεπίδρασης 
αιμοπεταλίων και αγγειακού ενδοθηλίου. Επίσης, η κλοπιδογρέ-
λη ελαττώνει την έκφραση CD62p και CD63 στην επιφάνειά τους 
περιορίζοντας έτσι τη συσσώρευση τους και μειώνοντας τα επίπε-
δα του διαλυτού CD40L, μορίου που ρυθμίζει την αθηροθρόμ-
βωση, καθώς και την απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτο-
κινών από τα αγγειακά κύτταρα.15 Σε κλινικό επίπεδο, οι επιδρά-
σεις της κλοπιδογρέλης μπορεί να είναι μερικώς υπεύθυνες για 
την υπεροχή της ως προς την ασπιρίνη στη μείωση αγγειακών 
συμβαμάτων, ειδικά σε ασθενείς με περιφερική αγγειακή νόσο. 
Σε ασθενείς με ΠΑΝ, φαίνεται ότι υπάρχει υπεροχή στη χρήση 
συνδυασμού ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης ως προς την αντιδρα-
στικότητα των αιμοπεταλίων και τη συστηματική φλεγμονή συ-
γκριτικά με τη χρήση ασπιρίνης ως μονοθεραπείας.16 

Νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά: Η ριβαροξαμπάνη εί-
ναι ένας άμεσος αναστολέας του παράγοντα Χa. Ιστολογικές α-
ναλύσεις καταδεικνύουν ότι σε  πειραματικές μελέτες η ριβαρο-
ξαμπάνη μειώνει σημαντικά την εναπόθεση λίπους, την απώλει-
α κολλαγόνου, τη συσσώρευση μακροφάγων και την παραγω-
γή μεταλλοπρωτεϊνασών (matrix metalopeptidase-9 MMP-9) 
σε αθηροσκηρωτικές πλάκες στην αορτή. Στην πρόσφατη με-
λέτη COMPASS ( Cardiovascular OutcoMes for People Using 
Anticoagulation StrategieS trial), σε μια υποομάδα 7,470 α-
σθενών με ΠΑΝ, ο συνδυασμός χαμηλής δόσης ριβαροξαμπά-
νης σε συνδυασμό με ασπιρίνη μείωσε τα μείζονα καρδιαγγεια-
κά συμβάματα, συμπεριλαμβανόμενης της κρίσιμης ισχαιμίας ά-
κρου σε σύγκριση με τη χορήγηση μεμονωμένα ασπιρίνης.17,18 

Θεραπευτικοί στόχοι στην αγγειακή φλεγμονή και την περιφερική αγγειακή νόσο- νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Κατηγορία φαρμάκου Στόχος Αποτελέσματα στη ΠΑΝ  

P2Y12 αναστολείς Αναστολή συσσώρευσης αιμοπεταλίων Μείωση συμπτωμάτων και εμφάνισης καρδιαγγεια-
κών συμβαμάτων

Ριβαροξαμπάνη Αμεσος αναστολέας παράγοντα Χa Μείωση εμφάνισης κρίσιμης ισχαιμίας κάτω άκρου

Αναστολείς μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτενσίνης Αναστολή παραγωγής αγγειοτενσίνης ΙΙ Αύξηση της απόστασης που μπορεί να διανύει ο α-

σθενής χωρίς πόνο

Στατίνες  Αναστολείς HMG-Co-A αναγωγάσης Αύξηση της απόστασης που μπορεί να διανύει ο α-
σθενής χωρίς πόνο

PCSK9 αναστολείς
evolocumab
alirocumab

Ρύθμιση της ποσότητας υποδοχέων LDL Χωρίς στοιχεία

Μεθοτρεξάτη Ανοσοκατασταλτικός παράγοντας Χωρίς στοιχεία

Κολχικίνη Αντιφλεγμονώδης παράγοντας Χωρίς στοιχεία

Αντι TNF-a παράγοντες
etanercept
adalimumab
infliximab

Αναστολείς παραγωγής παράγοντα TNF a Χωρίς στοιχεία

IL-1 αναστολείς
(CANTOS μελέτη)

Αναστολή παραγωγής  IL1b και ενεργοποίησης 
σηματοδοτικού καταρράκτη της ιντερλευκίνης 6

Αναστολή της προόδου της ΠΑΝ και βελτίωση τιμών 
σφυροβραχιόνιου δείκτη



 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  |  29 

Περιφερική αγγειακή νόσος: Νέες θεραπευτικές κατευθύνσεις

Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης: Οι ανα-
στολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και οι α-
ναστολείς υποδοχέων της αγγειοτενσίνης είναι παράγοντες που 
χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Σε με-
λέτες που έχουν γίνει σε πειραματόζωα οι παράγοντες αυτοί ε-
πηρεάζουν την πρόοδο της αθηροσκλήρωσης που είναι η κύ-
ρια αιτία που οδηγεί σε εμφάνιση ΠΑΝ μέσω σχηματισμού αγ-
γειοτενσίνης και βραδυκινίνης. Η αγγειοτενσίνη ΙΙ ενισχύει τον 
πολλαπλασιασμό των λείων μυϊκών κυττάρων και επάγει την 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία μέσω αύξησης του οξειδωτικού 
stress στο αγγείο λόγω ενεργοποίησης της NADPH οξειδάσης 
και παραγωγής ελεύθερων ριζών οξυγόνου.19 

Σε κλινικό επίπεδο, η θεραπεία με τη χρήση ραμιπρίλης ω-
φελεί ασθενείς με μέτρια στένωση περιορίζοντας σημαντικά τα 
επεισόδια πόνου και αυξάνοντας το μέγιστο διάστημα περπατή-
ματος σε σύγκριση με χορήγηση  placebo.20  

Στατίνες: Διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρωτο-
γενή και δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων 
όχι μόνο μείωσης των τιμών της LDL χοληστερόλης που επι-
δρά στην διαδικασία δημιουργίας του λιπώδους πυρήνα της α-
θηρωματικής πλάκας, αλλά μέσω των πλειοτρόπων αντιφλεγ-
μονωδών δράσεών τους. Μέσω μελετών επιβεβαιώνεται η α-
ντιφλεγμονώδης δράση λόγω αύξησης της συγκέντρωσης μο-
νοξειδίου του αζώτου στο αγγειακό τοίχωμα που είναι αγγειο-
διασταλτικός παράγων.21 Επίσης, επιδρούν στη μείωση της αγ-
γειακής φλεγμονής και στη σταθεροποίηση της αθηρωματικής 
πλάκας όπως επιβεβαιώνεται σε πολλές μελέτες, όπως η με-
λέτη JUPITER. Σε ασθενείς με ΠΑΝ δεν υπάρχουν πολλές τυ-
χαιοποιημένες κλινικές μελέτες που να καταδεικνύουν τις πλει-
ότροπες δράσεις των στατινών. Σε μια από αυτές μελετήθηκαν 
5,480 ασθενείς με ασυμπτωματική ΠΑΝ που κλινικά όμως εμ-
φάνιζαν τιμή σφυροβραχιόνιου δείκτη μικρότερη από 0,95 και 
στους οποίους χορηγήθηκαν στατίνες και παρατηρήθηκε μείω-
ση στην εμφάνιση μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.22,23  

PCSK- 9 αναστολείς: Η πρωτεΐνη PCSK-9 επιδρά και ρυθμίζει 
την ποσότητα της LDL χοληστερόλης με δύο τρόπους. Πρώτον 
η κυκλοφορούσα στο αίμα πρωτεΐνη προσδένεται στο εξωκυτ-
τάριο τμήμα του υποδοχέα της λιποπρωτεΐνης LDL και μόλις ει-
σέλθει στο ηπατοκύτταρο οδηγεί τον υποδοχέα στο λυσόσωμα 
προς αποδόμηση. Δεύτερον ενδοκυττάρια η πρωτεΐνη αυτή συν-
δέεται ξανά με τον υποδοχέα της LDL οδηγώντας τον σε λυσο-
σωματική αποδόμηση. Συνεπώς, μειώνεται η ηπατική πρόσλη-
ψη LDL χοληστερόλης και αυξάνονται τα επίπεδα της στο πλά-
σμα. Πρόσφατες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρή-
ση των παραγόντων alirocumab και evolocumab αποδεικνύουν 
την ευεργετική δράση τους στη μείωση των λιπιδίων και στον πε-
ριορισμό της αγγειακής φλεγμονής. Στη μελέτη GLAGOV (Global 
Assessment of Plaque Regression With a PCSK9 Antibody as 
Measured by Intravascular Ultrasound) η χρήση evalocumab σε 
ασθενείς με αγγειογραφικά επιβεβαιωμένη ένδειξη στεφανιαίας 

νόσου, που ελάμβαναν στατίνη, επιβεβαίωσε τη θετική του ε-
πίδραση στον περιορισμό της αθηροσκλήρωσης και στη μείω-
ση του όγκου της αθηρωματικής πλάκας.24 Εκτός από την δράση 
τους ως παράγοντες μείωσης των λιπιδίων πειραματικά δεδομέ-
να δείχνουν ότι επηρεάζουν τη συστηματική φλεγμονή και κατ’ ε-
πέκταση την αγγειακή φλεγμονή. Η συστηματική αυτή αντιφλεγ-
μονώδης δράση πραγματοποιείται μέσω της σηματοδοτικής ο-
δού TLR/NF-κB  και του περιορισμού παραγωγής προφλεγμο-
νωδών μορίων, όπως o TNF-a, IL1 beta. Πειραματικά δεδομένα 
επίσης καταδεικνύουν το ρόλο του ενζύμου PCSK-9 στην παρα-
γωγή οξειδωμένων λιποπρωτεϊνών LDL , οι οποίες έχουν μείζο-
να ρόλο στη διαδικασία σχηματισμού της αθηρωματικής πλάκας 
και στην αγγειακή φλεγμονή.25 

Εκτός από τις υπάρχουσες θεραπείες για τις οποίες έχει απο-
δειχθεί η αντιφλεγμονώδης δράση πολλές νεότερες θεραπεί-
ες που επιδρούν στη συστηματική φλεγμονή θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως μελλοντικά θεραπευτικά εργαλεία. Τέτοιες 
θεραπείες αφορούν αντιφλεγμονώδεις και ανοσοτροποποιητι-
κούς παράγοντες. Αρχικά, η μεθοτρεξάτη, που χρησιμοποιεί-
ται σε πληθώρα αυτοάνοσων νοσημάτων και σε κάποιες μορ-
φές καρκίνου, έχει αντιφλεγμονώδη δράση μειώνοντας τη συ-
στηματική φλεγμονή επιδρώντας στη μείωση των επιπέδων ι-
ντερλευκίνης 6 που αποτελεί κύριο διαμεσολαβητή της αγγει-
κής φλεγμονής. Αναμένονται τα αποτελέσματα μελετών στα ο-
ποία η μεθοτρεξάτη έχει προστεθεί στη φαρμακευτική αγωγή 
ασθενών με στεφανιαία νόσο και εξετάζεται η εμφάνιση μείζο-
νων καρδιαγγεικών συμβαμάτων.26 

Στη συνέχεια ένας άλλος αντιφλεγμονώδης παράγοντας είναι η 
κολχικίνη η δράση της οποίας δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή. 
Στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση κολχικίνης σε ασθενείς με οξύ στε-
φανιαίο σύνδρομο οδήγησε σε μείωση παραγωγής φλεγμονω-
δών κυτοκινών και ειδικότερα της ιντερλευκίνης IL-1 beta278.27-29 

Ένας άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να χρησιμοποιη-
θεί ως ρυθμιστής της αγγειακής φλεγμονής είναι ο παράγοντας 
TNF-α (anti-tumour necrosis factor- alpha), που έχει ήδη χρη-
σιμοποιηθεί για τη θεραπεία πολλών αυτοάνοσων νόσων. Μι-
κρές κλινικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η χρήση τέτοιων παρα-
γόντων (π.χ. idalimumab, infliximab, golimumba, etanercept) 
σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα επηρεάζουν θετικά το αγ-
γειακό τοίχωμα περιορίζοντας την αρτηριακή σκληρότητα.29 

Τέλος, πολλά υποσχόμενη θεραπεία είναι παράγοντες που α-
ναστέλλουν την παραγωγή ιντερλευκίνης IL-1 beta, η οποία κα-
τέχει κεντρικό ρόλο στην φλεγμονώδη διαδικασία μέσω ενεργο-
ποίησης της σηματοδοτικής οδού της ιντερλευκίνης IL-6. Η IL-1 
beta έχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του αθηρώματος, της 
θρόμβωσης και τέλος της δημιουργίας της αθηρωματικής πλά-
κας και της εξέλιξης αυτής όπως διαπιστώνεται σε πειραματικά 
μοντέλα.30 Η χρήση αυτών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασί-
α στα πλαίσια της προσφάτως δημοσιευμένης μελέτης CANTOS 
στην οποία χορηγήθηκε canakinumab, ένα ανθρώπινο μονο-
κλωνικό αντίσωμα ενάντια στην IL-1 beta. Η μελέτη αυτή ήταν 
τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη στην οποία εξετάστηκε η 
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εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με ιστορικό 
εμφράγματος μυοκαρδίου και συστηματική φλεγμονώδη απά-
ντηση (οριζόμενη ως τιμή C αντιδρώσας πρωτεΐνης CRP μεγαλύ-
τερη ή ίση με 2 mg/l) στους οποίους χορηγήθηκε canakinumab. 
Μετά από παρακολούθηση 3,7 ετών η ομάδα ασθενών στην ο-
ποία χορηγήθηκε canakinumab εμφάνιζε σε σημαντικά μικρότε-
ρο βαθμό τα πρωτογενή καταληκτικά σημεία που ήταν έμφραγ-
μα μυοκαρδίου, μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδι-
ο ή καρδιαγγειακός θάνατος, συγκρινόμενη με την ομάδα ασθε-
νών που έλαβαν pleceblo. Μέσω της καινοτόμου αυτής μελέ-
της τονίζεται ο ρόλος της φλεγμονής στην διαδικασία της αθηρο-
σκλήρωσης και οι νέοι δυνητικά θεραπευτικοί στόχοι (Πίνακας).31

Συνοψίζοντας η ΠΑΝ είναι μια νόσος στη οποία πολύ σημα-
ντικό ρόλο διαδραματίζει η αθηροσκλήρωση. Πολλές θερα-
πείες έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα και αναστέλλουν την δι-
αδικασία αυτή. Βέβαια υπάρχουν πολλοί παράγοντες με γνω-
στή αντιφλεγμονώδη δράση στο αγγειακό τοίχωμα που ακόμα 
το όφελος από τη χρήση τους δεν έχει τεκμηριωθεί από μεγά-
λες κλινικές μελέτες. Στα επόμενα χρόνια πολλές εξελίξεις ανα-
μένονται στη θεραπευτική της ΠΑΝ  μέσω εφαρμογής υπαρχό-
ντων ή καινούργιων αντιφλεγμονωδών παραγόντων σε ασθε-
νείς με στεφανιαία ή περιφερική αθηροσκληρωτική νόσο. 
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CASE 
REPORT

Νεαρός ηλικίας 17 ετών με οικογενειακό ιστορικό υπερτοφικής μυοκαρδιοπάθειας από 
τον πατέρα και την πατρική γιαγιά (Εικόνα 1) η οποία φέρει και εμφυτεύσιμο απινιδιστή 
(ICD) προσέρχεται στο Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων (ΕΚΚΑΝ) στα πλαίσια 
προαθλητικού ελέγχου για να διαπιστώσει αν μπορεί να συνεχίσει να αθλείται. Από το 
οικογενειακό δέντρο δεν προκύπτει κάποιος από τους 1ου και 2ου βαθμού συγγενείς του 
αθλητή να έχει αιφνίδιο θάνατο ή συγκοπή. 
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Κλινικά διλήμματα: 
Μπορεί η ηλεκτροκαρδιογραφική διάγνωση 
υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας 
να αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
από τις αθλητικές δραστηριότητες;

Clinical dilemmas: Can the electrocardiographic diagnosis of hypertrophic 
cardiomyopathy exclude athletes from sports activities?
Oikonomou E.1,2, Vlachopoulos C.1,2, Drakopoulou M.1,2, Lazaros G.1,2, Miliou A1,2, Tousoulis D.1,2 
11st Department of Cardiology, ‘Hippokration’ Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, Athens, Greece
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Από το ιστορικό προκύπτει ότι ο νεαρός αθλείται επαγγελ-
ματικά σε ομάδα καλαθοσφαίρισης και από το ατομικό α-
ναμνηστικό δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, συγκοπτι-

κό επεισόδιο ή παρόμοιο επεισόδιο απώλειας συνείδησης, αίσθη-
μα παλμών ή στηθάγχης, εύκολης κόπωσης και δύσπνοιας. Η κλι-
νική εξέταση είναι φυσιολογική με αρτηριακή πίεση 118/72mmHg, 
φυσιολογικό 1ο και 2ο καρδιακό τόνο χωρίς επιπρόσθετους ήχους. 
Από τον υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο (Εικόνα 2) δεν προκύπτει 
κάποια δομική ή λειτουργική ανωμαλία της καρδίας με φυσιολο-
γικό πάχος τοιχωμάτων και διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων. 

Ο αθλητής προσκομίζει και μαγνητική τομογραφία καρδίας με α-
ντίστοιχα με τα υπερηχοκαρδιογραφικά ευρήματα όσον αφορά τις 
διαστάσεις και λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας και το πάχος 
των τοιχωμάτων αυτής, χωρίς καθυστερημένη ενίσχυση με γαδολί-
νιο ενδεικτική ίνωσης. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) του νεα-
ρού (Εικόνα 3) καταγράφεται φλεβοκομβικός ρυθμός με συχνότη-
τα 58/λεπτό, δείκτης Sokolow 35mm (RV5+SV1) με διφασικά κύ-
ματα Τ στις απαγωγές V1-V3 και παθολογικά κύματα Q >1/4 του ύ-
ψους του κύματος R στις κατώτερες απαγωγές II, III, aVF. Στην 24ω-
ρη περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφία δεν κατεγράφησαν έκτα-
κτες κοιλιακές συστολές ή άλλες σημαντικές διαταραχές του ρυθ-
μού και της αγωγής. Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης ή-
ταν φυσιολογική με μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου 52 L/min/Kg, 
με φυσιολογική απάντηση της πίεσης και του καρδιακού ρυθμού 
στην άσκηση, ενώ δεν παρατηρήθηκαν αρρυθμίες και έκτακτες κοι-
λιακές συστολές κατά την άσκηση.  

Διεύθυνση επικοινωνίας: 
Χαράλαμπος Βλαχόπουλος
Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Προφήτη Ηλία 24, Αθήνα 
14575, Ελλάδα, Τηλ: 30 697 227 2727, Φαξ: 30 210747 3374.
Email: cvlachop@otenet.gr 
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Οι αθλητές συχνά παρουσιάζουν αλλαγές στο ΗΚΓ, όπως δια-
ταραχές αναπόλωσης και σημεία υπερτροφίας που μπορεί να ο-
φείλονται στη φυσιολογική αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλί-
ας ως απάντηση στην άσκηση.1 Δυνατόν όμως τέτοιου είδους ΗΚΓ 
αλλοιώσεις να αποτελούν και την αρχική υποκλινική έκφραση νό-
σων που να σχετίζονται με δυσμενή πρόγνωση όπως η υπερτρο-
φική μυοκαρδιοπάθεια, η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια και η 
διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Σύμφωνα δε με ένα πρόσφατο άρθρο 
γνώμης δημοσιευμένο στο European Heart Journal και σύμφωνα 
με το διεθνές κείμενο συμφωνίας για την αξιολόγηση του ΗΚΓ σε 
αθλητές τα αρνητικά κύματα T >1mm σε βάθος σε πάνω από 2 συ-
νεχείς απαγωγές και τα παθολογικά κύματα Q με λόγο Q/R ≥0.25 
όπως στην περίπτωση που παρουσιάζουμε θεωρούνται παθολο-
γικά (Πίνακας 1) και πρέπει να διερευνηθούν με περαιτέρω εξετά-
σεις. Οι εξετάσεις αυτές (όπως υπερηχοκαρδιογραγικός έλεγχος ή 
μαγνητική καρδιάς) πρέπει να στοχεύουν κυρίως στον αποκλεισμό 
υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας ή άλλων μυοκαρδιοπαθειών.2 
Σύμφωνα δε με το ίδιο κείμενο σε περίπτωση που η διάγνωση κά-
ποιας μυοκαρδιοπάθειας αποκλειστεί, ο αθλητής μπορεί να συνε-
χίσει να αθλείται υποβαλλόμενος σε ετήσιο επανέλεγχο. Στην περί-
πτωση που παρουσιάζουμε και με βάση τον έλεγχο που έγινε στον 
αθλητή, ακόμα και αν λάβουμε υπόψη το οικογενειακό ιστορικό υ-
περτροφικής μυοκαρδιαπάθειας και χρησιμοποιήσουμε τα ελαστι-
κά κριτήρια διάγνωσης με πάχος τοιχώματος πάνω από 13mm, δεν 
τεκμηριώθηκε απεικονιστικά η διάγνωση της φαινοτυπικά έκδηλης 
υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας.3 Παρόλα αυτά, με δεδομένο το 
οικογενειακό ιστορικό του υπό εξέταση αθλητή τα παθολογικά ευ-
ρήματα του ΗΚΓείναι δυνατόν να αποτελούν κάποια πρώιμη ή ή-
πια έκφραση της νόσου που δυνατόν να εκδηλωθεί πλήρως φαι-
νοτυπικά σε μεταγενέστερο χρόνο.3 

Όσον αφορά τις οδηγίες προς τον αθλητή για τη συνέχιση της α-
θλητικής δραστηριότητας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μία σειρά 

Εικόνα 1. Γενεαλογικό Δέντρο του υπό εξέταση αθλητή
HCM: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, 

ICD: Εμφυτεύσιμος Απινιδιστής

Εικόνα 2. Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη
Πάνω: Επιμήκης αριστερή παραστερνική προβολή. 

Φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων αριστερής κοιλίας με φυσιολογικές 
διαστάσεις αυτής. Κάτω: Κορυφαία τομή 4 καρδιακών κοιλοτήτων. 

Δεν παρατηρείται υπερτροφία κορυφής.

Υπό εξέταση 
νεαρός 

HCM

HCMÊ &
ICD

Γενεαλογικό Δέντρο
A B

A B

5mm/mv10mm/mv

25mm/sec
Εικόνα 3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
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Κλινικά διλήμματα: H διάγνωση υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας αποκλείει τις αθλητικές δραστηριότητες;

από στοιχεία όπως το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εμφά-
νισης της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας σε γονοτυπικά θετικά 
αλλά φαινοτυπικά αρνητικά άτομα είναι στην ηλικιακή περίοδο α-
πό 12-20 χρόνων.4 Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το αρρυθ-
μιολογικό υπόστρωμα της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας είναι 
απρόβλεπτο και ενδεχόμενα το φυσιολογικό στρες και οι διατα-
ραχές υγρών και ηλεκτρολυτών που παρατηρούνται κυρίως σε α-
νταγωνιστικά αθλήματα μπορούν προκαλέσουν την πρόκληση αρ-
ρυθμιών.5 Τέλος, είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι αθλητές 
με μόνο παθολογικό εύρημα το ηλεκτροκαρδιογράφημα εκδηλώ-
νουν προοπτικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μυοκαρδιοπάθεια, 
ενώ ακόμη σημαντικότερο έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις αιφνι-
δίου θανάτου στη συγκεκριμένη υποκατηγορία ασθενών.1,6

Συμπερασματικά, πρόκειται για αθλητή που συμμετέχει σε ά-
θλημα με υψηλής έντασης δυναμική άσκηση χωρίς ευρήματα 
συμβατά με δομική η άλλη καρδιοπάθεια, αλλά με παθολογι-
κό ηλεκτροκαρδιογράφημα που δεν δύναται να ερμηνευτεί μό-
νο από την εντατική άσκηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες πα-
θολογικές ΗΚΓ αλλοιώσεις δύναται να αποτελούν την αρχική έκ-
φραση ή ήπια εκδήλωση μιας κληρονομικής καρδιαγγειακής πά-
θησης και εν αναμονή της ολοκλήρωσης του γενετικού ελέγχου 
καθώς και του ελέγχου της υπόλοιπης οικογένειας στον νεαρό α-
θλητή με την πιθανή διάγνωση της υπερτροφικής μυοκαρδιοπά-
θειας συνεστήθη αποχή από την επαγγελματική αθλητική δρα-
στηριότητα και ετήσιος επανέλεγχος.1,6 
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(ESC). Eur Heart J, 2014. 35(39): p. 2733-79.

4.  Maron, B.J. and M.S. Maron, Hypertrophic cardiomyopathy. 
Lancet, 2013. 381(9862): p. 242-55.
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cents with hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol, 
2013. 61(14): p. 1527-35.
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Πίνακας 1. Αξιολόγηση Ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων σε αθλητές 

Φυσιολογικά ΗΚΓ Ευρήματα Ενδιάμεσα Ευρήματα ΗΚΦ ευρήματα Παθολογικά ΗΚΓ ευρήματα

Αύξηση του δυναμικού του QRS, σημεία υπερτροφίας της 
αριστερής ή της δεξιάς κοιλίας Στροφή του άξονα προς τα αριστερά Αναστροφή των Τ

Ατελής αποκλεισμός δεξιού σκέλους του δεματίου τους His Σημεία διεύρυνσης του αριστερού 
κόλπου Κατάσπαση του διαστήματος ST

Πρώιμη Επαναπόλωση/ Ανάσπαση διαστήματος ST Στροφή του άξονα προς τα δεξιά Παθολογικά κύματα Q

Αναστροφή των Τα από V1-V 3 σε ηλικία<16 ετών Σημεία διάτασης του δεξιού κόλπου Αποκλεισμός αριστερούς σκέλους

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία Αποκλεισμός δεξιού σκέλους του 
δεματίου τους His

Διάρκεια QRS συμπλέγματος >140 
ms

Έκτοπη κολπική ή κομβικός ρυθμός Κύμα E

1ου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός Προ διέγερση

2ου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός τύπου Mobitz 1 Διεύρυνση του διαστήματος QT

Ανάσπαση διαστήματος STμε αναστροφή του κύματος Τ 
από V1-V4 σε μαύρους αθλητές Brugada τύπου Ι

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία 
<30bpm

Διάστημα PR >400ms

2ου βαθμού κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός Mobitz2

3ου Βαθμού κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός

Κολπική ταχυαρρυθμία

Κοιλιακή Αρρυθμία

Τροποποιημένος από Sharma et al. Eur Heart J, 2017.
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Γυναίκα 74 ετών με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας βαλβιδικής αιτιολογίας και πρόσφατη 
(προ 10 ημέρου) αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας με βιοπροσθετική και τοποθέτηση 
δακτυλίου στην τριγλωχίνα βαλβίδα προσήλθε στο επείγον εξωτερικό ιατρείο της Κλινικής 
μας λόγω ζάλης, αδυναμίας, καταβολής, ήπιας σύγχυσης και εμπύρετου έως 37.8 °C από 2 
ημέρου.  

Ηλίας Τόλης, Κωνσταντίνος Αζναουρίδης, Μαρία Δρακοπούλου, Εβελίνα Μπέη, Χριστίνα Χρυσοχόου, Δημήτρης Τούσουλης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

Επαπειλούμενος καρδιακός 
επιπωματισμός λόγω εντοπισμένης 
συμπίεσης δεξιού κόλπου από ευμέγεθες 
μετεγχειρητικό ενδοπερικαρδιακό 
αιμάτωμα

Imminent cardiac tamponade due to isolated right atrial compression from 
a large post-operative intrapericardial haematoma 
Ilias Tolis, Konstantinos Aznaouridis, Maria Drakopoulou, Evelina Bei, Christina Chrysohoou, Dimitrios Tousoulis 
1st Department of Cardiology, Hippokration Hospital, Athens, Greece

Κλινικά η ασθενής ήταν σε οριακή αιμοδυναμική κατάσταση 
με ήπια ταχυκαρδία (105-110 σφύξεις/λεπτό υπό κολπική 
μαρμαρυγή) και αρτηριακή πίεση 105/65 mmHg. Η ακρό-

αση ανέδειξε ήπιο συστολικό φύσημα στη βάση της καρδιάς και ή-
πιους τρίζοντες στην αριστερό κάτω πνευμονικό πεδίο. Είχε ωχρό-
τητα δέρματος και ικτερική χροιά επιπεφυκότων.  

Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε σοβαρή ορθόχρω-
μη και ορθοκυτταρική αναιμία (αιμοσφαιρίνη 6,2 g/dL) με ορια-
κή λευκοκυττάρωση και πολυμορφοπυρηνικό τύπο (λευκά αι-
μοσφαίρια 9,67 x 109 /L, 82,5% πολυμορφοπύρηνα), αύξηση 
της χολερυθρίνης (ολική χολερυθρίνη 3,47 mg/dL, άμεση χο-
λερυθρίνη 2,14 mg/dL) και της γαλακτική αφυδρογονάσης (621 
U/L), και αύξηση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (157 mg/L). Ελή-
φθησαν καλλιέργειες αίματος.

Με βάση την παραπάνω κλινικοεργαστηριακή εικόνα η ασθε-
νής εισήχθη στην Καρδιολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύ-
νηση και νοσηλεία, με το ερώτημα της πιθανής πρώιμης μετεγ-
χειρητικής ενδοκαρδίτιδας προσθετικής βαλβίδας. 

Η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε σημαντική αύξηση του 
καρδιοθωρακικού δείκτη. Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογρά-

φημα ανέδειξε μετρίου βαθμού κυκλοτερή περικαρδιακή συλ-
λογή (μέχρι 1,2cm στη διαστολή στο βασικό κατώτερο και στο 
πλάγιο τοίχωμα) και καλώς λειτουργούσα βιοπροσθετική βαλ-
βίδα στη θέση της αορτικής χωρίς παραβαλβιδικές ή διαβαλ-
βιδικές διαφυγές, εκβλάστηση ή άλλα εμφανή ευρήματα ενδο-
καρδίτιδας (Εικόνες 1,2). Από την τομή τεσσάρων κοιλοτήτων 
διαπιστώθηκε ευμέγεθες αιμάτωμα έμπροσθεν του δεξιού κόλ-
που το οποίο ήταν σαφώς οριοθετημένο και συμπίεζε εξωτερικά 
τον δεξιό κόλπο, προκαλώντας σαφώς μερική εξάλειψη της κοι-
λότητας αυτού (Εικόνα 2). Μελέτη με παράγοντα ηχοαντίθεσης 
(Sonovue) τεκμηρίωσε ότι το συγκεκριμένο μόρφωμα ήταν ανάγ-
γειο και δεν είχε επικοινωνία με τον δεξιό κόλπο ή με άλλη καρ-
διακή κοιλότητα (Εικόνα 3). 

Ακολούθησε αξονική τομογραφία θώρακος με ενδοφλέβιο 
σκιαγραφικό, όπου διαπιστώθηκε ευμεγέθης ενδοπερικαρδια-
κός σχηματισμός (διαστάσεων 7,5x12 cm) με αιμορραγικά στοι-
χεία διάφορης παλαιότητας, ο οποίος δεν προσελάμβανε σκια-
γραφικό και εξασκούσε σαφή συμπίεση επί του δεξιού κόλπου, 
χωρίς να επικοινωνεί με αυτόν (Εικόνα 4).

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, ετέθη η διάγνωση του ευ-
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Επαπειλούμενος καρδιακός επιπωματισμός λόγω εντοπισμένης συμπίεσης δεξιού κόλπου

μεγέθους μετεγχειρητικού ενδοπερικαρδιακού αιματώματος με 
εξωτερική συμπίεση του δεξιού κόλπου. Το 1ο 24ωρο της νο-
σηλείας της η ασθενής υποστηρίχθηκε με ενυδάτωση και μετάγ-
γιση 2 μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Λό-
γω προοδευτικής επιδείνωσης της κλινικής και αιμοδυναμικής ει-
κόνας της ασθενούς και επαπειλούμενου καρδιακού επιπωματι-
σμού, έγινε μεταφορά σε καρδιοχειρουργική Κλινική τη 2η ημέ-
ρα της νοσηλείας της, όπου και υποβλήθηκε σε νέα θωρακοτο-
μή και εκκενωτική παροχέτευση του αιματώματος. 

Η περικαρδιακή συλλογή και η αιμορραγία στο μεσοθωρά-
κιο δεν αποτελούν απάνια φαινόμενα μετά από καρδιοχειρουρ-
γικές επεμβάσεις.1,2 Η ανάγκη επανεγχείρησης όμως λόγω ανά-
πτυξης εντοπισμένου μετεγχειρητικού περικαρδιακού αιματώμα-
τος με επαπειλούμενο επιπωματισμό λόγω εντοπισμένης συμπί-
εσης καρδιακής κοιλότητας έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία, 

Εικόνα 1: Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (παραστερνική 
τομή κατά τον επιμήκη άξονα): περικαρδιακή συλλογή και καλώς 

λειτουργούσα βιοπροσθετική βαλβίδα στη θέση της αορτικής χωρίς 
ανεπάρκεια, εκβλάστηση ή άλλα εμφανή ευρήματα ενδοκαρδίτιδας.

Εικόνα 3: Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (τομή 4 κοιλοτήτων): 
μελέτη με παράγοντα ηχοαντίθεσης τεκμηρίωσε την απουσία 

αγγείωσης στο μόρφωμα και την απουσία επικοινωνίας με τον δεξιό 
κόλπο ή με άλλη καρδιακή κοιλότητα

Εικόνα 2: Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (τομή 4 κοιλοτήτων): 
περικαρδιακή συλλογή και ευμέγεθες, σαφώς οριοθετημένο 

μόρφωμα που συμπιέζει εξωτερικά τον δεξιό κόλπο, προκαλώντας 
σαφώς μερική εξάλειψη της κοιλότητας αυτού

Εικόνα 4: Αξονική τομογραφία με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό 
που αναδεικνύει το ευμέγεθες αιμάτωμα. 

αλλά δεν είναι ιδιαίτερα συχνή.1 Το μετεγχειρητικό περικαρδια-
κό αιμάτωμα δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρισθεί με το δια-
θωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, καθώς η ηχογένεια του ορ-
γανωμένου αιματώματος δεν διαφέρει πολύ από την ηχογένει-
α των παρακείμενων ιστών. Η αξονική τομογραφία αποτελεί εξέ-
ταση εκλογής όταν υπάρχει κλινική υποψία μετεγχειρητικού αι-
ματώματος. 
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presenting as isolated right atrial tamponade. Journal of Car-
diology Cases 2014 (9): 48–49

2.  Walpot J, Sadreddini M. Left Atrial Compression Caused by 
an Intrapericardial Hematoma after Coronary Artery Bypass 
Graft Surgery. J Emerg Med. 2016;51(3):274-7. 
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CASE 
REPORT

Ασθενής ηλικίας 84 ετών εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω πλευριτικού τύπου θωρακικό 
άλγος και επιδεινούμενη δύσπνοια από 3ημέρου. Προ 15ημέρου αναφέρεται εμπύρετη 
λοίμωξη αναπνευστικού που αντιμετωπίστηκε με αμοξυκιλλίνη. Κατά την εισαγωγή του είχε 
όψη πάσχοντος. Η αρτηριακή πίεση ήταν 95/65mmHg με μείωση της συστολικής πίεσης 
κατά την εισπνοή κατά 10mmHg. Στο αρχικό εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 
η τροπονίνη ήταν στα ανώτερα φυσιολογικά όρια, ενώ άξια λόγου από τον υπόλοιπο έλεγχο 
ήταν η εξεσημασμένη αύξηση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (~270mg/L με φυσιολογικές 
τιμές <5). 

Γιώργος Λάζαρος, Ειρήνη Σολωμού, Εβελίνα Μπέη, Γιάννης Λεοντσίνης, Δημήτρης Τούσουλης
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίπτωση ιδιοπαθούς 
περικαρδίτιδας επιπλεχθείσας 
με καρδιακό επιπωματισμό

A case of idiopathic pericarditis complicated by cardiac tamponade
Lazaros G., Solomou I., Bei E., Leontsinis J., Tousoulis D.
1st Department of Cardiology, ‘Hippokration’ Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, Athens, Greece

Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα διαπιστώθηκαν χαμηλά δυνα-
μικά και ηλεκτρική εναλλαγή ενώ στο ηχωκαρδιογράφη-
μα διαπιστώθηκε μεγάλη περικαρδιακή συλλογή με δια-

στολική σύμπτωση (collapse) των δεξιών καρδιακών κοιλοτή-
των, παθολογική διακύμανση του επάρματος Ε της διαμιτροει-
δικής ροής και διατεταμένη και χωρίς αναπνευστική διακύμαν-
ση κάτω κοίλης φλέβας. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία ευμε-
γέθους φλεγμονώδους επιχρίσματος σε επαφή με το επικάρδι-
ο με ταινίες ινικής εντός της περικαρδιακής κοιλότητας που εμ-
φάνιζαν ελεύθερη κίνηση που θύμιζε εκείνη της θαλάσσιας ανε-
μώνης (Εικόνα 1). .

Με τη διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού από το σύνο-
λο των παραπάνω ευρημάτων ο ασθενής υποβλήθηκε σε δια-
δερμική παρακέντηση κατά την οποία παροχετεύθηκε 1.5 λίτρο 
αιμορραγικού περικαρδιακού υγρού. 

Ο εκτεταμένος απεικονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος που 
ακολούθησε (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του περι-
καρδιακού υγρού) δεν αποκάλυψε κάποιο δευτεροπαθές αίτιο 
περικαρδίτιδας, η οποία τελικά χαρακτηρίστηκε ως ιδιοπαθής πι-
θανότατα μεταλοιμώδης. 

Στον ασθενή χορηγήθηκαν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και 
κολχικίνη και παραμένει ασυμπτωματικός και ελεύθερος υπο-
τροπών σε περίοδο παρακολούθησης 2 ετών. 

Ο συνδυασμός καρδιακού επιπωματισμού με αιμορραγική 
συλλογή και ενδείξεις έντονης τοπικής φλεγμονής παραπέμπει 
σε περικαρδίτιδα είτε φυματιώδους αιτιολογίας, είτε σε περικαρ-
δίτιδες οφειλόμενες σε νεφρική ανεπάρκεια (κυρίως σε αιμοκα-
θαιρόμενους). 

Διεύθυνση επικοινωνίας: 
Γεώργιος Λάζαρος 
Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Αθήνα, Τηλ: +30-210-7782446, Φαξ: +30-210-7784590
Email: glaz35@hotmail.com
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Περίπτωση ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας επιπλεχθείσας με καρδιακό επιπωματισμό

Το φλεγμονώδες εξίδρωμα (inflammatory exudate) ενίοτε θέ-
τει προβλήματα διαφορικής διάγνωσης με θρόμβο που επαλεί-
φει το επικάρδιο ή με νεοπλασματική διήθηση του περικαρδίου. 
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπως και σε αυτή που περιγράφη-
κε μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις ιδιοπαθούς περικαρ-
δίτιδας με έντονη συστηματική και τοπική φλεγμονή όπως αυτή 
τεκμηριώνεται από την ακραία αύξηση της CRP στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση.

Βιβλιογραφία
1. George S, Salama AL, Uthaman B, Cherian G. Echocardiography 

in differentiating tuberculous from chronic idiopathic peri-
cardial effusion. Heart 2004;90:1338-1339. 

2. Γ. Λάζαρος. Παθήσεις περικαρδίου, σελίδες 961-1006. Στο 
βιβλίο ‘Καρδιολογία’, Δημήτρης Τούσουλης, Εκδόσεις BRO-
KEN HILL PUBLISHERS LTD, Φεβρουάριος 2016. 

Μεγάλη περικαρδιακή συλλογή με παρουσία ευμεγέθους φλεγμονώδους εξιδρώματος (κίτρινα βέλη) που καλύπτει 
το επικάρδιο και ταινιών ινικής με ελεύθερη κίνηση εντός της περικαρδιακής κοιλότητας όπως φαίνεται 

στην κορυφαία λήψη 4 κοιλοτήτων (Α) και υποξιφοειδική λήψη (Β). 
Μικρή υπολειπόμενη συλλογή υγρού στις ίδιες ηχωκαρδιογραφικές τομές (Γ και Δ, κόκκινες κεφαλές βέλους) 

μετά τη περικαρδιοκέντηση και διαδερμική παροχέτευση του υγρού 
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Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας 
(Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017)  
Θέματα πολλαπλής επιλογής

Ερώτηση 1
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για την 
κολχικίνη
α) Είναι φάρμακο με αντιμιτωτικές και αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότητες
β) Η πιο συχνη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι 
η δυσανεξία από το πεπτικό
γ) Χορηγείται σε εγκυμοσύνη
δ) Δεν αντενδείκνυται σε ηπατική ανεπάρ-
κεια

Ερώτηση 2
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για τη 
θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής στην 
εγκυμοσύνη
α) Η ηλεκτρική ανάταξη μπορεί να γίνει σε 
οποιαδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης και 
συστήνεται σε αιμοδυναμική αστάθεια
β) Τα NOACs μπορεί να χορηγηθούν στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης
γ) Τα NOACs αντενδείκνυται να χορηγη-
θούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ερώτηση 3
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για το 
LCZ696
α) Περιέχει μόνο την Βαλσαρτάνη
β) Συνδυάζει την Βαλσαρτάνη και αναστο-
λέα νεπριλισίνης
γ) Αποτελεί αναστολέα μόνο της νεπριλι-
σίνης

Ερώτηση 4
Προτεινόμενοι δείκτες για την ανάδειξη της 
καρδιοτοξικότητας
α) Με βάσει την υπερηχογραφική μελέτη, 
μείωση του κλάσματος εξώθησης >10% 
από την χαμηλότερη φυσιολογική τιμή
β) Μείωση του GLS >15% της βασικής τι-
μής
γ) Αύξηση της τροπονίνης

δ) Αύξηση του BNP
ε) Δεν επηρεάζεται η τροπονίνη και το BNP

Ερώτηση 5
Ποια εκ των κατωτέρω συμβάλλουν στη 
διάγνωση του οξέως αορτικού συνδρόμου
α) Η τροπονίνη
β) Τα D-Dimers
γ) Διοισοφαγικό υπερηχογράφημα
δ) Αξονική Τομογραφία θώρακα

Ερώτηση 6
Υπερηχογραφικά κριτήρια σοβαρής 
ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας
α) Ακτίνα της PISA (PISA radius) >7mm
β) Ακτίνα της PISA (PISA radius) >10mm
γ) Vena contracta >7mm
δ) Ε ταχύτητα >1 cm/sec

Ερώτηση 7
Νόσος του Fabry. Επιλέξτε τη λάθος 
πρόταση
α) Είναι φιλοσύνδετη διαταραχή του με-
ταβολισμού
β) Παρατηρούνται υψηλά επίπεδα α-
γαλακτοσιδάσης
γ) Η νόσος έχει πλήρη έκφραση στους άν-
δρες
δ) Η διαφορική διάγνωση γίνεται κυρίως 
από την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 
και την αμυλοείδωση

Ερώτηση 8
Ποια εκ των κατωτέρω συνηγορούν για 
οξεία ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας
α) Τελοδιαστολικός όγκος της αρ. κοι-
λίας=120ML, Τελοσυστολικός όγκος 
αρ. κοιλίας=50ml, πίεση αρ. κόλπου 
(LAP=10mmHg)
β) Τελοδιαστολικός όγκος της αρ. κοι-
λίας=120ML, Τελοσυστολικός όγκος 

αρ. κοιλίας=30ml, πίεση αρ. κόλπου 
(LAP=25mmHg)
γ) Τελοδιαστολικός όγκος της αρ. κοι-
λίας=200ML, Τελοσυστολικός όγκος 
αρ. κοιλίας=60ml, πίεση αρ. κόλπου 
(LAP=15mmHg)
δ) Τελοδιαστολικός όγκος της αρ. κοι-
λίας=220ML, Τελοσυστολικός όγκος 
αρ. κοιλίας=100ml, πίεση αρ. κόλπου 
(LAP=25mmHg)

Ερώτηση 9
Η εκτίμηση της βαρύτητας της 
στένωσης της αορτικής βαλβίδας με την 
υπερηχογραφική μελέτη επηρεάζεται από
α) Την παρουσία αρτηριακής υπότασης
β) Την παρουσία αρτηριακής υπέρτασης
γ) Την παρουσία μικρής σε μέγεθος αορ-
τικής ρίζας
δ) Την παρουσία σιγμοειδούς διαμόρφω-
σης του μεσοκοιλιακού διαφράγματος

Ερώτηση 10
Ποιος από τους παρακάτω 
κολποκοιλιακούς αποκλεισμούς δεν 
θεωρείται αντένδειξη για δοκιμασία 
κοπώσεως
α) 2ου βαθμού κ-κ αποκλεισμός
β) 3ου βαθμού κ-κ αποκλεισμός
γ) 1ου βαθμού κ-κ αποκλεισμός
δ) Διαλείπων πλήρης κ-κ αποκλεισμός

Ερώτηση 11 
Επιλέξτε τη λάθος πρόταση
α) Σε έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας 
έχουμε συχνά διάταση των σφαγίτιδων
β) Σε έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας 
έχουμε συχνά χαμηλή πίεση
γ) Σε έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας έχουμε 
συχνά πνευμονικό οίδημα
δ) Σε έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας συχνά 

  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β ρ ι ο Σ  2 0 1 7



 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  |  39 

Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017) Θέματα πολλαπλής επιλογής

απαιτείται χορήγηση υγρών

Ερώτηση 12
Η κολπική συστολή συμβάλλει σημαντικά 
στην πλήρωση της αριστερής κοιλίας σε
α) Υπερτροφία της αριστερής κοιλίας
β) Διάταση της αριστερής κοιλίας
γ) Στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας
δ) Στένωση της αορτικής βαλβίδας

Ερώτηση 13
Σε περιπτώσεις στένωσης αορτικής 
βαλβίδας με χαμηλό κλάσμα εξώθησης 
της αριστερής κοιλίας, η καλύτερη 
μελέτη για να αναδείξει την βαρύτητα της 
στένωσης είναι
α) Καρδιακός καθετηριασμός
β) Φαρμακευτική δοκιμασία φόρτισης με 
δοβουταμίνη
γ) Διοισοφαγικό υπερηχογράφημα
δ) Σπινθηρογράφημα με θάλλιο

Ερώτηση 14
Η κλίση πίεσης προσθετικής βαλβίδας 
μπορεί να αυξηθεί στις κάτωθι καταστάσεις
α) Αναιμία
β) Πυρετό
γ) Υποθυρεοειδισμό
δ) Υπερθυρεοειδισμό

Ερώτηση 15
Ποια είναι σωστά για τον ανοικτό βοτάλειο 
πόρο
α) Η αιμοδυναμική επιβάρυνση εξαρτάται 
από το μέγεθος του βοταλείου πόρου
β) Η αιμοδυναμική επιβάρυνση αφορά 
κυρίως την αριστερή κοιλία
γ) Η αιμοδυναμική επιβάρυνση αφορά 
κυρίως την δεξιά κοιλία

Ερώτηση 16
Ποια εκ των κατωτέρω είναι σωστά για την 
μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo
α) Οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν 
περιγραφεί σε μεταμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες
β) Αφορά το 2% των STEMI
γ) Αφορά το 15% των STEMI
δ) Οι περισσότεροι ασθενείς 
παρουσιάζουν προκάρδιο άλγος και 
δύσπνοια

Ερώτηση 17
Κλινικές καταστασεις με υψηλό βαθμο 
υποψίας για στενωση νεφρικών αρτηριών
α) Έναρξη αρτηριακής υπέρτασης πριν 
την ηλικία των 30 ετων
β) Ανθεκτική υπέρταση
γ) Ρικνός νεφρός
δ) Νεφρική ανεπάρκεια αγνώστου 
αιτιολογίας

Ερώτηση 18
Υπερηχογραφικά ευρήματα στην οξεία 
φάση της μυοκαρδίτιδας. Ποια εκ των 
κατωτερω είναι σωστά
α) Σπάνια εμφανίζονται τμηματικές 
διαταραχές συσπαστικότητας της 
αριστερής κοιλίας
β) Συχνά καταγράφονται ευρήματα 
διαστολικής δυλειτουργίας της αριστερής 
κοιλίας
γ) Τα 2/3 των ασθενών παρουσίαζουν 
έκπτωση της συστολικής απόδοσης της 
αριστερής κοιλίας

Ερώτηση 19
Σε συνύπαρξη σοβαρής στένωσης της 
αορτικής βαλβίδας και της μιτροειδούς 
βαλβίδας. Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά
α) Η κλίση πίεσης δια της μιτροειδούς 
βαλβίδας δεν επηρεάζεται από την 
παρουσία σοβαρής στένωσης της 
αορτικής βαλβίδας
β) Η κλίση πίεσης δια της μιτροειδούς 
βαλβίδας είναι μικρότερη σε συνύπαρξη 
σοβαρής στένωσης της αορτικης
γ) Η διαστολική δυσλειτουργία της 
αριστερής κοιλίας εκφράζεται με τον 
λόγο Ε/Α

Ερώτηση 20
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστα
α) Η δεξια κοιλία στην τομή 
των τεσσάρων κοιλοτήτων στην 
υπερηχογραφική μελέτη είναι 
φυσιολογικά το 2/3 της αριστερής κοιλίας
β) Σε σοβαρή πνευμονική υπέρταση 
η ροή δια της πνευμονικής βαλβίδας 
χαρακτηρίζεται από πρώιμη κορύφωση
γ) Σε σοβαρή πνευμονική υπέρταση 
καταγράφεται μείωση του TVI δια της 
πνευμονικής βαλβίδας
δ) Σε σοβαρή πνευμονική υπέρταση 

καταγράφεται αύξηση του TVI δια της 
πνευμονικής βαλβίδας

Ερώτηση 21
Ποιος από τους πιο κάτω ασθενείς δεν 
είναι υψηλού κινδύνου ώστε να μη 
χρειάζεται προφύλαξη από ενδοκαρδίτιδα
α) Ενήλικας ασθενής με προσθετική 
βαλβίδα
β) Ενήλικας ασθενής με ιστορικό 
ενδοκαρδίτιδας
γ) Ενήλικας ασθενής με κυανωτική 
συγγενή καρδιοπάθεια
δ) Ενήλικας ασθενής με χειρουργηθείσα 
μεσoκολπική επικοινωνία 

Ερώτηση 22
Σε ποια από τις πιο κάτω καταστάσεις 
χρειάζεται ασθενής με προσθετική βαλβίδα 
προφύλαξη από ενδοκαρδίτιδα
α) Πρόκειται να κάνει βρογχοσκόπηση
β) Πρόκειται να κάνει λαρυγγοσκόπηση
γ) Πρόκειται να κάνει κολποσκόπηση
δ) Πρόκειται να κάνει κυστεοσκόπηση
ε) Πρόκειται να υποβληθεί σε εμφύτευση 
βηματοδότη ή αυτόματου απινιδιστή

Ερώτηση 23
Η πιο κάτω καταγραφή πιέσεων αφορά 
ασθενή με
α) Βαλβική στένωση αορτικής βαλβίδας
β) Υποβαλβιδική στένωση αορτικής 
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βαλβίδας
γ) Υπερβαλβιδική στένωση της αορτικής 
βαλβίδας
δ) Υπερτροφική αποφρακτική 
μυοκαρδιοπάθεια

Ερώτηση 24
Ποιο από τα πιο κάτω γύρω από τα 
αντιαιμοπεταλιακά είναι το λάθος
α) Σε οξύ ισχαιμικό σύνδρομο που 
πρόκειται να χορηγηθεί τικαγκρελόρη 
δεν χρειάζεται φόρτιση αν ο ασθενής ήδη 
λαμβάνει ακετυλοσαλυκιλικό οξύ και 
κλοπιδογρέλη
β) Σε χρόνια κατάσταση που λαμβάνει 
κάποιος διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, 
της αλλαγής της κλοπιδογρέλης με 
τικαγκρελόρη, δεν απαιτείται φόρτιση της 
τελευταίας
γ) Προ της καρδιοχειρουργικής 
επέμβασης η πρασουγκρέλη πρέπει 
να διακόπτεται για 7 μέρες και η 
κλοπιδογρέλη πρέπει να διακόπτεται για 
5 μέρες
δ) Προ της καρδιοχειρουργικής 
επέμβασης η τικαγκρελορη πρέπει να 
διακόπτεται για τουλάχιστον 3 μέρες

Ερώτηση 25
Ποιο είναι σωστό από τα πιο κάτω
α) H παραβαλβιδική ανεπάρκεια μετά 
τη TAVI εξαρτάται από το miss match 
ανάμεσα στη προσθετική βαλβίδα και τον 
αορτικό δακτύλιο
β) H παραβαλβιδική ανεπάρκεια μετά 
τη TAVI εξαρτάται από την ηλικία του 
ασθενούς
γ) H παραβαλβιδική ανεπάρκεια μετά τη 
TAVI δεν εξαρτάται από την ασβέστωση 
της αορτικής βαλβίδας
δ) H παραβαλβιδική ανεπάρκεια μετά τη 
TAVI έχει ιδιαίτερη σχέση με τη χαμηλή 
τοποθέτηση της βαλβίδας

Ερώτηση 26
Ποιο από τα πιο κάτω είναι λάθος
α) H αμφίδρομη κοιλιακή ταχυκαρδία 
μπορεί να προκληθεί από τοξικό 
δακτυλιδισμό
β) Η αμφίδρομη κοιλιακή ταχυκαρδία 
μπορεί να προκληθεί στο σύνδρομο της 
κατεχολαμινικής πολύμορφης κοιλιακής 

ταχυκαρδίας
γ) Η χορήγηση της αδενοσίνης μπορεί να 
καταστείλει τη κολπική ταχυκαρδία
δ) Η κοιλιακή ταχυκαρδία με αποκλεισμό 
του δεξιου σκέλους και κατώτερο άξονα 
δεν προέρχεται από το χώρο εξόδου

Ερώτηση 27
Ποιο από τα κάτω είναι σωστό
α) Η τικαγκρελορη (ticagrelor) είναι μια 
τριαζολοπιρυδίνη που απορροφάται 
ταχέως από το έντερο
β) Η τικαγκρελόρη δεν προκαλεί 
δύσπνοια
γ) Η τικαγκρελόρη δεν προκαλεί 
βραδυκαρδία
δ) Η τικαγκρελόρη έχει χρόνο ημισείας 
ζωής 2-3 ώρες
ε) Για τη τικαγκρελόρη απαιτείται 
περαιτέρω βιομετατροπή για 
ενεργοποίηση

Ερώτηση 28
Σε ασθενή με οξεία ανεπάρκεια 
μιτροειδούς λογω εμφράγματος (STEMI) 
πια αρτηρία είναι πιθανότερα υπεύθυνη
α) Στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας 
αρτηρίας
β) Ο πρόσθιος κατιόντας κλάδος
γ) Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία
δ) Η αριστερή στεφανιαία εκφυόμενη 
από τη πνευμονική
ε) Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία όταν 
υπάρχει μυοκαρδιακή γέφυρα

Ερώτηση 29
Μια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι 
λάθος. Ποια είναι
α) Η ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της 
αριστερής κοιλίας με το GLS (ΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ) δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες της 
ΕSC μεταξύ των μεθόδων εκτίμησης της 
καρδιοτοξικότητας από αντικαρκινικά 
φάρμακα
β) Η θεραπευτική ακτινοβολία στο 
θώρακα μπορεί να προκαλέσει 
συμπιεστική περικαρδίτιδα
γ) η μέτρηση του ΝΤ –PRO BNP 
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 
της καρδιοτοξικότητας από λήψη 
αντικαρκινικών φαρμάκων

δ) Η θεραπευτική ακτινοβολία στο 
θώρακα ευνοεί την ανάπτυξη στένωσης 
της αορτικής βαλβίδας
ε) H θεραπευτική ακτινοβολία 
στο θώρακα ευνοεί την ανάπτυξη 
ασβέστωσης στην ανιούσα αορτή

Ερώτηση 30
Ποια από τις πιο κάτω καταστάσεις είναι 
απόλυτη αντένδειξη για κύηση 
α) Χειρουργικά διορθωμένη μετάθεση 
των μεγάλων αρτηριών
β) Διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων 
αρτηριών
γ) Ανωμαλία του EBSTEIN
δ) Σύνδρομο Εisenmeger
ε) Κατάσταση μετά από εγχείρηση κατά 
Fontan
στ) Υπερτροφική αποφρακτική 
μυοκαρδιοπάθεια

Ερώτηση 31
Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα 
αντενδείκνυται η συγχορήγηση του με το 
dabigatran
α) Κλαριθρομυκίνη
β) Αμιοδαρόνη
γ) Καρβαμεζεπίνη
δ) Ατορβαστατίνη
ε) Βεραπαμίλη

Ερώτηση 32
Ποιο είναι το πιο σύνηθες πρόβλημα 
σε ενήλικες με χειρουργικά διορθωμένη 
τετραλογία Fallot
α) Κοιλιακή ταχυκαρδία
β) Πνευμονική υπέρταση
γ) Ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας
δ) Κυάνωση
ε) Υπολειπόμενο VSD

Ερώτηση 33
Ποιο από τα ακόλουθα σχετικά με τις 
ενδοκαρδιακές διαφυγές είναι σωστό
α) Η υποψία διαφυγής από τα αριστερά 
προς τα δεξιά θα πρέπει να υπάρχει 
εάν η διαφορά στον κορεσμό οξυγόνου 
μεταξύ της άνω κοίλης φλέβας και 
της πνευμονικής αρτηρίας είναι 3% ή 
περισσότερο
β) Ο κορεσμός του οξυγόνου στην άνω 
κοίλη φλέβα είναι συνήθως υψηλότερος 
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από ό, τι ότι στην κάτω κοίλη φλέβα
γ) Σε υποψία μεσοκολπικής επικοινωνίας 
με ροή από τα αριστερά προς τα δεξιά ο 
κορεσμός του μικτού φλεβικού αίματος 
σε οξυγόνο μετράται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια στο επίπεδο της πνευμονικής 
αρτηρίας
δ) Όταν η πνευμονική αιματική ροή προς 
τη συστηματική αιματική ροή (Qp/Qs) 
είναι >1 υποδηλώνει μια διαφυγή από 
δεξιά προς τα αριστερά
ε) Ο κορεσμός σε οξυγόνο του 
αίματος της πνευμονικής αρτηρίας που 
υπερβαίνει το 80% θα πρέπει να εγείρει 
την υποψία μιας διαφυγής από αριστερά 
προς τα δεξιά 

Ερώτηση 34
Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά της 
θρομβοκυτταροπενίας επαγόμενης από 
ηπαρίνη δεν είναι αληθές
α) Πτώση του αριθμού των αιμοπεταλίων 
κάτω από 100.000/mm3  ή μείωση του 
αριθμού τους κάτω από 50% της αρχικής 
τιμής
β) Ο αριθμός των αιμοπεταλίων πέφτει 
24 ώρες μετά την έναρξη της ηπαρίνης
γ) Πιο συχνή σε χειρουργημένους 
ασθενείς
δ) Δεν εξαρτάται από τη δοσολογία της 
ηπαρίνης
ε) Προκαλεί πιο συχνά φλεβικές παρά 
αρτηριακές θρομβώσεις

Ερώτηση 35
Όλες οι ακόλουθες προτάσεις σχετικά με 
τον καρδιακό κύκλο είναι αληθείς εκτός 
από
α) Ο τρίτος καρδιακός ήχος (S3) 
αντιστοιχεί στην πρώιμη ταχεία 
διαστολική πλήρωση των κοιλιών
β) Η απουσία του κύματος α στην 
κυματομορφή του φλεβικού σφυγμού 
είναι χαρακτηριστικό της κολπικής 
μαρμαρυγής
γ) Η ισοογκωτική σύσπαση αντιστοιχεί 
στην περίοδο μεταξύ του κλεισίματος της 
μιτροειδούς βαλβίδας και του ανοίγματος 
της αορτικής βαλβίδας
δ) Το κύμα v στη κυματομορφή του 
φλεβικού σφυγμού εμφανίζεται πριν από 
το κύμα Τ στο ΗΚΓ/μα

ε) Η μιτροειδής βαλβίδα ανοίγει στη 
διαστολή όταν η πίεση στην αριστερή 
κοιλία πέφτει σε επίπεδα χαμηλότερα 
από εκείνα του αριστερού κόλπου

Ερώτηση 36
Όλες οι ακόλουθες προτάσεις σχετικά 
με τις αρρυθμίες που προκαλούνται από 
τοξικό δακτυλιδισμό είναι σωστές εκτός 
από:
α) Κοιλιακή διδυμία με ποικίλη 
μορφολογία είναι ένα σημάδι τοξικότητας 
της διγοξίνης
β) Η μη παροξυσμική κομβική 
ταχυκαρδία είναι συνηθισμένη αρρυθμία 
που προκαλείται από τη διγοξίνη
γ) Κολπική ταχυκαρδία με αποκλεισμό 
θέτει τη διάγνωση του τοξικού 
δακτυλιδισμού
δ) Σε ασθενή που λαμβάνει διγοξίνη η 
ανάπτυξη κολποκοιλιακού διαχωρισμού 
γίνεται πιθανώς λόγω του τοξικού 
δακτυλιδισμού
ε) Οι πρώιμες κοιλιακές συστολές είναι 
συνηθισμένες αλλά δεν είναι ιδιαίτερα 
ειδικές για την παρουσία του τοξικού 
δακτυλιδισμού

Ερώτηση 37
Ποιο από τα παρακάτω είναι η πιο 
συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία 
στεφανιαίας αρτηρίας
α) Έκφυση της αριστερής στεφανιαίας 
αρτηρίας από την πνευμονική αρτηρία 
(Σύνδρομο Bland-Garland-White)
β) Στεφανιαίο αρτηριοφλεβικό συρίγγιο
γ) Η έκφυση της περισπώμενης αρτηρίας 
από το δεξιό κόλπο του Valsalva
δ) Η έκφυση της δεξιάς στεφανιαίας 
αρτηρίας από τον αριστερό κόλπο του 
Valsalva
ε) Συγγενής στεφανιαία στένωση ή 
ατρησία.

Ερώτηση 38
Ένας ασθενής παρουσιάζει εμβολικά 
επεισόδια 1 μήνα μετά την απλή 
αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας. 
Έχει πυρετό από την προηγούμενη 
εβδομάδα. Το διοισοφάγειο 
υπερηχογράφημα δείχνει εκβλαστήσεις 
στον δακτύλιο της βαλβίδας. Καλλιέργειες 

αίματος έχουν ληφθεί. Ποιος 
μικροοργανισμός είναι πιο πιθανό να 
αναπτυχθεί από τους ακόλουθους
α) Πρασινίζων στρεπτόκοκκος 
(Streptococcus viridans)
β) Χρυσίζων σταφυλόκοκκος 
(Staphylococcus aureus)
γ) Επιδερμικός σταφυλόκοκκος 
(Staphylococcus epidermidis)
δ) Enterococcus faecalis
ε) Candida albicans

Ερώτηση 39
Ποια φάση του κοιλιακού δυναμικού 
ενεργείας είναι πιο πιθανό να μεταβληθεί 
από ένα φάρμακο που εμποδίζει τους 
διαύλους νατρίου
α) Φάση 0
β) Φάση 1
γ) Φάση 2
δ) Φάση 3
ε) Φάση 4

Ερώτηση 40
Ποιο από τα παρακάτω αντιπηκτικά 
προτιμάται για τη διενέργεια 
αγγειοπλαστικής σε έναν ασθενή με 
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και ιστορικό 
θρομβοκυτοπενίας που προκαλείται από 
ηπαρίνη
α) Μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη
β) Ενοξαπαρίνη
γ) Mπιβαλιρουδίνη
δ) Φονταπαρινόξη (Fondaparinux)
ε) Δαλτεπαρίνη

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Θέμα 1
α) Αντιφλεγμονώδεις θεραπείες στη 
στεφανιαία νόσο. Τι νεώτερο;
β) Αναιμία στη καρδιακή ανεπάρκεια: 
Παθοφυσιολογία, πρόγνωση, 
αντιμετώπιση

Θέμα 2
Α)Παθοφυσιολογία πνευμονικής 
υπέρτασης
Β) Ανοικτό ωοειδές τρήμα. Πότε γίνεται 
σύγκλειση;

Θέμα 3
α)Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα: Νεότερα 
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δεδομένα για την πρόληψη
β) Μυοκαρδίτιδα: Σύγχρονη αντιμετώπιση

Θέμα 4
α) Ανθεκτική υπέρταση: Ορισμός, αίτια 
και σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση
β) HDL: Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 
δράσης και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Θέμα 5
α) Πώς ταξινομούνται: α) οι ολικές 
αποφράξεις στεφανιαίων αγγείων β) 
Βλάβες διχασμού
β) Υπολογισμός αγγειακής αντίστασης 
και βαλβιδικών στομίων (μιτροειδούς 
αορτής, εξίσωση Gorlin)

Θέμα 6 
Παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν 
σε θρομβοεμβολική νόσο κατά την 
εγκυμοσύνη. Αντιπηκτική αγωγή στην 
κύηση

Θέμα 7
Στένωση του ισθμού της αορτής: 
Χαρακτηριστικά, παθοφυσιολογία, 
κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, 
θεραπευτική αντιμετώπιση

Θέμα 8
α) Ποια ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια 
βοηθούν στη διάγνωση του STEMI επί 
ύπαρξης αποκλεισμού του σκέλους

β) Διαχείριση της αντιπηκτικής και της 
αντιαιμοπεταλιακής αγωγής ασθενούς με 
κολπική μαρμαρυγή και τοποθέτηση stent 
λογω οξέος στεφανιαίου συνδρόμου

Θέμα 9
α) Αξιολόγηση του ασθενούς 
με υπερτροφική αποφρακτική 
μυοκαρδιοπάθεια για τοποθέτηση 
απινιδιστη
β) Καρδιακή αμυλοείδωση

Θέμα 10
Καναλοπάθειες (σύνδρομο Brugada, 
σύνδρομο μακρού και βραχέος QT): 
Διάγνωση και θεραπεία

Ερώτηση 1
Παράδοξος σφυγμός στην περικαρδίτιδα 
ορίζεται ως εξής
α) Μείωση της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης >10mmHg κατά την εισπνοή
β) Μείωση της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης >20mmHg κατά την εισπνοή
γ) Μείωση της διαστολικής πίεσης με την 
εισπνοή
δ) Παραμονή σταθερής διαστολικής 
πίεσης με την εισπνοή

Ερώτηση 2
Σε ασθενή με ανεπάρκεια της αορτικής 
βαλβίδας έγιναν οι ακόλουθες μετρήσεις: 
Όγκος παλμού δια της μιτροειδούς 
βαλβίδας 80cc/beat, όγκος παλμού δια 
της αορτικής βαλβίδας 140 cc/beat, TVI 
της ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας 
100cm. Η ανεπάρκεια της αορτικής 
βαλβίδας είναι
α) Μικρού βαθμού
β) Μέτριου βαθμού
γ) Σοβαρού βαθμού
δ) Δεν μπορεί να καθοριστεί

Ερώτηση 3
Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν άνδρα 
72 ετών με ασβέστωση της αορτικής 
βαλβίδας: ταχύτητα χώρου εξόδου της 
αριστερής κοιλίας V1=0.8 m/sec, ταχύτητα 
δια της αορτικής βαλβίδος V2=4 m/sec, 

διάμετρος χώρου εξόδου της αριστερής 
κοιλίας (LVOT=2cm). Το υπολογισθέν 
στόμιο της αορτικής βαλβίδας είναι
α) 0.4 cm2

β) 0.6 cm2

γ) 0.8 cm2

δ) 1 cm2

Ερώτηση 4
Ποιοι εκ των κάτωθι αποτελούν 
παράγοντες αιφνιδίου θανάτου σε ασθενείς 
με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
α) Κοιλιακή ταχυκαρδία
β) Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
γ) Πάχος μυοαρδιακου τοιχώματος 
>30mm
δ) Οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου 
θανάτου

Ερώτηση 5
Ποια εκ των κατωτέρω είναι σωστά
α) Στην αμυλοείδωση, τα ινίδια του 
αμυλοειδούς δεσμεύουν τη δακτυλίτιδα 
με κίνδυνο τοξικότητας του φαρμάκου
β) Στην αμυλοείδωση, η βεραπαμίλη και 
η νιφεδιπίνη θα πρέπει να αποφεύγονται 
λόγω της συχνής προσβολής του 
ερεθισματαγωγού συστήματος
γ) Στην σαρκοείδωση, κλινικά 
καρδιολογικές εκδηλώσεις ανιχνευονται 
στο 15% των περιπτωσεων
δ) Στην σαρκοείδωση, το μυοκάρδιο 

προσβάλλεται υπενδοκαρδιακά

Ερώτηση 6
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για τη 
νοσο Kawasak
α) Η πάθηση αφορά κυρίως παιδιά 
ηλικίας μικρότερης των 5 ετών
β) Αποτελεί την κύρια αιτία ισχαιμικής 
καρδιοπάθειας στα παιδιά
γ) Η θεραπεία μειώνει το ποσοστό των 
ανευρυσμάτων στα στεφανιαία αγγεία 
στο 3-5%
δ) Η θεραπεία δεν έχει καμία επίπτωση 
στην εμφάνιση των ανευρυσμάτων στα 
στεφανιαία αγγεία

Ερώτηση 7
Ποια εκ των κατωτέρω είναι σωστά για τα 
αίτια εμφράγματος μυοκαρδίου σε μικρή 
ηλικία
α) Αθηρωσκλήρωση 80%
β) Συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων 
αρτηριών 20%
γ) Χρηση κοκαΐνης 5-20%
δ) Υπερπηκτικές καταστάσεις 5%

Ερώτηση 8
Ticagrelor: Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά
α) Μια τριαζολοπυριμιδίνη η οποία 
απορροφάται ταχέως από το έντερο
β) Απαιτείται περαιτέρω βιομετατροπή για 
ενεργοποίηση

  ο Κ Τ Ω Β ρ ι ο Σ  2 0 1 7



 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  |  43 

Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017) Θέματα πολλαπλής επιλογής

γ) Δεσμεύεται άμεσα με τον υποδοχέα 
P2Y12 της διφωσφορικής αδενοσίνης 
των αιμοπεταλίων
δ) Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 7-8 ώρες

Ερώτηση 9
Νόσος Brugada: Ποια εκ των κάτωθι είναι 
σωστά
α) Είναι μια κληρονομική πρωτοπαθής 
νόσος του ηλεκτρικού συστήματος
β) Στο 20-40% των περιπτώσεων 
ανιχνεύονται μεταλλάξεις στο γονίδιο 
SCN5A
γ) Ασθενείς με το Brugada τύπου Ι ΗΚΓ 
έχουν παρόμοια πρόγνωση συγκριτικά 
με αυτούς στους οποίους το τυπικό 
ΗΚΓ εμφανίζεται μόνο μετά από τη 
φαρμακευτική πρόκληση
δ) Οι ασθενείς με σύνδρομο Brugada 
συνήθως δεν έχουν έκτοπη κοιλιακή 
δραστηριότητα στο Holter

Θέμα 10
Το βέλος στην κάτωθι εικόνα δείχνει

α) Θρόμβο της κορυφής της αριστερής 
κοιλίας
β) Θρόμβο δεξιάς κοιλίας
γ) Θρόμβο αριστερού κόλπου

Ερώτηση 11
Ασθενής με προσθετική βαλβίδα στη 
θέση της μιτροειδούς no. 29 έχει 
μέση κλίση πίεσης (diastolic gradient) 
10mmHg με καρδιακή συχνότητα 70 σφ/
λεπτο και pressure half-time 200ms. Τα 
υπερηχογραφικά αυτά ευρήματα είναι 
συμβατά με
α) Καλώς λειτουργούσα προσθετική 
βαλβίδα 
β) Στένωση της προσθετικής βαλβίδας 

γ) Σοβαρή αναιμία προκαλούσα υψηλής 
παροχής ανεπάρκεια
δ) Σοβαρή ανεπάρκεια της προσθετικής

Ερώτηση 12
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για τη 
λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα
α) Η χημειοπροφύλαξη απαιτείται 
σε ασθενείς με ιστορικό λοιμώδους 
ενδοκαρδίτιδας
β) Η χημειοπροφύλαξη απαιτείται 
σε ασθενείς με κυανωτικές συγγενείς 
καρδιοπάθειες
γ) Το διοισοφαγικό υπερηχογράφημα 
διενεργείται ακόμα και στις περιπτώσεις 
με θετικά ευρήματα από το διαθωρακικό 
υπερηχογράφημα (Class IIaC)
δ) Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα 
απαιτείται μετά την συμπληρωση της 
αντιβιωτικής αγωγής μετεγχειρητικά 
(Class IC)

Ερώτηση 13
To ΗΚΓ 12 απαγωγών κατά τη διαρκεια 
της εγκυμοσύνης αλλάζει. Ποια εκ των 
κατωτέρω είναι σωστά
α) Μετατώπιση του άξονα QRS στο 
μετωπιαίο επίπεδο
β) Μη ειδικές αλλαγές του τμήματος ST 
και του κύματος Τ στο 50%
γ) Μη ειδικές αλλαγές του τμήματος ST 
και του κύματος Τ στο 4% ως 14%
δ) Οι δεξιόστροφες μετατοπίσεις είναι πιο 
συνήθεις από τις αριστερόστροφες

Ερώτηση 14
Σε ασθενείς με μικρού βαθμού στένωση 
της αορτικής βαλβίδας με πάχυνση και 
ελαφρά ασβέστωση των πτυχών της 
βαλβίδας, η εξέλιξη σε σοβαρή στένωση 
ανέρχεται σε
α) 10% την επόμενη 5ετία
β) 50% την επόμενη 5ετία
γ) 10% την επόμενη 10ετία
δ) 50% την επόμενη 10ετία

Ερώτηση 15
Εκφύλιση της βιολογικής προσθετικής 
βαβδίδας παρατηρείται συχνότερα σε 
ασθενείς
α) Με συστηματικά φλεγμωνώδη 
νοσήματα

β) Με χρόνια νεφρική νόσο
γ) Ασθενείς <60 ετών
δ) Κανένα από τα ανωτέρω

Ερώτηση 16
Η πιο πιθανή διάγνωση στο κάτωθι ΗΚΓ 
είναι

α) Πνευμονική εμβολή
β) Οπίσθιο έμφραγμα μυοκαρδίου
γ) Σοβαρή στένωση μιτροειδούς βαλβίδας
δ) Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας

Ερώτηση 17
Παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να 
προκαλέσουν βραδυκαρδία είναι
α) Το έμφραγμα
β) Η σαρκοείδωση
γ) Η μυοκαρδίτιδα
δ) Η νόσος του Chagas
ε) Όλα τα ανωτέρω

Ερώτηση 18
H χορήγηση επρερενόνης άμεσα 3-14 
ημέρες μετά το έμφραγμα μυοκαρδίου 
μειώνει τον σχετικό κίνδυνο για θάνατο
α) 50%
β) 15%
γ) 30%
δ) Δεν το επηρεάζει

Ερώτηση 19
Η ivabradine
α) Μειώνει το If ρεύμα στον φλεβόκομβο
β) Μειώνει το If ρεύμα στον κόμβο
γ) Χορηγείται για έλεγχο συχνότητας σε 
κολπική μαρμαρυγή

Ερώτηση 20
Τα πλέον συνήθη επείγοντα καρδιολογικά 
συμβάματα σε ογκολογικούς ασθενείς 
είναι
α) Ο καρδιακός επιπωματισμός
β) Η πνευμονική εμβολή
γ) Τα θρομβοεμβολικά φαινόμενα
δ) Αρρυθμίες
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Ερώτηση 21
Άνδρας 59 ετών παχύσαρκος, καπνιστής 
με υπέρταση, δυσλιπιδαιμία προσέρχεται 
με οξύ θωρακικό άλγος. Η στεφανιογραφία 
αποκαλύπτει πλήρη απόφραξη του 
ένοχου αγγείου και υποβάλλεται σε 
αποτυχημένη προσπάθεια διάνοιξής του. 
Μετά 48 ώρες παρουσιάζει οξεία δύσπνοια, 
φλεβοκομβική ταχυκαρδία και η κλινική 
εξέταση αποκαλύπτει αυξημένη σφαγιτιδική 
πίεση, διάχυτους υγρούς και συστολικό 
φύσημα 2/6 στην κορυφή της καρδιάς.

Ποιο από τις παρακάτω ευθύνεται για την 
συμπτωματολογία του
α) Ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος
β) Ρήξη μυοκαρδίου
γ) Οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς
ε) Καρδιακό επιπωματισμό

Ερώτηση 22
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αληθές 
για το Σύνδρομο Κearns-Sayre
α) Είναι νόσος των μιτοχονδρίων
β) Έχει καλή πρόγνωση
γ) Συνδέεται με αιφνίδιο θάνατο
δ) Ένα χαρακτηριστικό του είναι η 
οφθαλμοπληγία
ε) Συνοδεύεται με πλήρη Κκ αποκλεισμό

Ερώτηση 23
Ασθενής 30 ετών με επεισόδια ταχυκαρδίας 
από την εφηβική ηλικία υποβάλλεται σε 
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Κατά την 
προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση 
έχουμε την παρακάτω απάντηση

PCS Εγγύς στεφανιαίος κόλπος, DCS 
Άπωστεφανιαίος κόλπος, HBEHis, ΗRA 
υψηλός δεξιός κόλπος, RV Δεξιά κοιλία, 
Α Kολπικό σήμα, V Κοιλιακό σήμα
Από την ανάδρομη κολπική διέγερση 
προκύπτει ότι πρόκειται για
α) Koμβική από επανείσοδο ταχυκαρδία
β) Αριστερό δεμάτιο
γ) Δεξιό διαφραγματικό δεμάτιο
δ) Δεν υπάρχει δεμάτιο

Ερώτηση 24
28 ετών ασθενής με ιστορικό 2 
επεισοδίων ταχυκαρδίας παρουσιάζεται 
στο ΤΕΠ με αίσθημα παλμών από 3ώρου 
και οπισθοστερνική δυσφορία. Το ΗΚΓ 
αποκαλύπτει την παρακάτω ταχυκαρδία. 
H ΑΠ του ασθενή είναι 120/80mmHg. Η 
ιδανική επείγουσα θεραπεία είναι

α) DC shock
β) Αδενοσίνη
γ) ΠροκαϊναμίδηIV
δ) BεραπαμίληIV

Ερώτηση 25
35 ετών παραπέμπεται για διερεύνηση 
συγκοπτικού επεισοδίου στο γυμναστήριο. 
Προηγούμενο ιστορικό αρνητικό. 
Οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου θανάτου 
σε ηλικία 45 ετών πατέρα και 50 ετών 
θείου. Κλινική εξέταση ασήμαντα 
ευρήματα, υπέρηχος καρδιάς ελαφρά 
αυξημένες διαστάσεις δεξιάς κοιλίας 
με ήπια έκπτωση της συστολικής της 
λειτουργίας. Το ΗΚΓ, το ιστορικό και οι 
εξετάσεις κατευθύνουν στη διάγνωση

α) Νευροκαρδιογενής συγκοπή
β) RVOT κοιλιακή ταχυκαρδία
γ) HCM
δ) Long QT σύνδρομο
ε) Αρρυθμιογόνος δεξιά 
καρδιομυοπάθεια

Ερώτηση 26
Οι προσπάθειες αποκάλυψης 
αποκεκρυμμένου LQTS (θετικός γενότυπος, 
αρνητικός φαινότυπος) βελτιώνονται με τις 
παρακάτω δοκιμασίες εκτός από μία
α) Δοκιμασία κόπωσης με επιμήκυνση 
του διαστήματος QT στην αρχή της 
ανάνηψης
β) Έγχυση χαμηλής δόσης επινεφρίνης με 
παράδοξη επιμήκυνση του διαστήματος 
QT
γ) ΗΦΕ με εισαγωγή πολύμορφης ΚΤ 

Ερώτηση 27
Παράγοντες που προάγουν τη σύνθεση 
ή δράση του ΝΟ βοηθούν στη θεραπεία 
της καρδιακής ανεπάρκειας. Ποιο από 
τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τις 
ιδιότητες του ΝΟ
α) Προάγει την αγγειοδιαστολή
β) Προάγει την κοιλιακή υπερτροφία και 
ίνωση
γ) Συμβάλλει στην αθηροσκλήρωση
δ) Ενεργοποιεί το σύστημα ρενίνης-
αγγειοτενσίνης

Ερώτηση 28
Ασθενής 70 ετών με στεφανιαία νόσο, 
ΚΕ 45% και μόνιμο DDD βηματοδότη 
από ετών για σύνδρομο νοσούντος 
φλεβοκόμβου εισάγεται στη μονάδα 
εμφραγμάτων με οξύ πνευμονικό οίδημα. 
Λαμβάνει αμιωδαρόνη, μετοπρολόλη, 
διούρηση, ανασταλτή μετατρεπτικού 
ενζύμου. Ενώ νοσηλεύεται εμφανίζει 
επεισόδια πολύμορφης κοιλιακής 
ταχυκαρδίας ΤdP. Το QTείναι 640ms και η 
βασική βηματοδοτική καρδιακή συχνότητα 
55bpm. Μετά τα πρώτα θεραπευτικά μέτρα 
τι από τα παρακάτω πρέπει να γίνει
α) Χορήγηση ισοπρεναλίνης
β) Χορήγηση προκαϊναμίδης
γ) DC shock
δ) Αύξηση της βασικής βηματοδοτικής 
συχνότητας



 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  |  45 

Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017) Θέματα πολλαπλής επιλογής

Ερώτηση 29
Σχετικά με την θρομβοπενία από ηπαρίνη 
(ΗΙΤ) όλα είναι σωστά εκτός από
α) Η ΗΙΤ προκαλείται από 
αυτοαντισώματα εναντίον του 
συμπλέγματος ηπαρίνης ή LMWH με τον 
PF4
β) Είναι πιο συχνή στους χειρουργικούς 
απ’ ό,τι στους παθολογικούς ασθενείς
γ) Η θρόμβωση παρατηρείται σε 50% 
των περιπτώσεων
δ) Η θρομβοπενία τυπικά εισβάλλει 14 
ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας με 
ηπαρίνη

Ερώτηση 30
Ασθενής 77 ετών με τελικού σταδίου 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
εισάγεται με οξεία δύσπνοια. Το ΗΚΓ του 
είναι το παρακάτω

Ποιο από τα παρακάτω σχετικά με τη 
θεραπεία της παραπάνω αρρυθμίας είναι 
λάθος
α) Η θεραπεία αποσκοπεί κυρίως στην 
βελτίωση της υποκείμενης εξωκαρδιακής 
νόσου
β) Χορήγηση διγοξίνης
γ) Χορήγηση ανταγωνιστών Ca
δ) Χορήγηση αμιωδαρόνης

Ερώτηση 31
Μια 32χρονη γυναίκα είναι έγκυος 
20 εβδομάδων και έχει ιστορικό 
σακχαρώδους διαβήτη κύησης. Κατά τη 
διάρκεια της προγραμματισμένης εξέτασης 
διαπιστώθηκε αρτηριακή πίεση 154/96 
mmHg και καρδιακή συχνότητα 60 b/
min. Στα εργαστηριακά της διαπιστώνεται 
πρωτεϊνουρία, αυξημένο ουρικό οξύ και 
χαμηλό κάλιο. Ποιο από τα παρακάτω 
μέτρα θεωρείται το πιο κατάλληλο για την 
αντιμετώπιση της αρτηριακής πίεσης
α) Παρακολουθείτε προσεκτικά 
την αρτηριακή πίεση και παρέχετε 
υποστηρικτική φροντίδα

β) Ξεκινάτε losartan 50mg ημερησίως 
ενώ παρακολουθείτε την αρτηριακή 
πίεση
γ) Ξεκινάτε methyldopa 250mg κάθε 6 
ώρες ενώ παρακολουθείτε την αρτηριακή 
πίεση
δ) Ξεκινάτε την λαβεταλόλη 100mg 
κάθε 12 ώρες ενώ παρακολουθείτε την 
αρτηριακή πίεση
ε) Ξεκινάτε τη χλωροθαλιδόνη 25mg 
ημερησίως ενώ παρακολουθείτε την 
αρτηριακή πίεση

Ερώτηση 32
Ποιοι από τους ακόλουθους συνδυασμούς 
διουρητικών χρησιμοποιούνται για τη 
μείωση της καρδιακής συμφόρησης όταν 
διαπιστωθεί αντίσταση στα διουρητικά
α) Υδροχλωροθειαζίδη και 
σπιρονολακτόνη
β) Σπιρονολακτόνη και τορασεμίδη
γ) Φουροσεμίδη και σπιρονολακτόνη
δ) Φουροσεμίδη και μετολαζόνη
ε) Νεσιριτίδη και σπιρονολακτόνη

Ερώτηση 33
Μια γυναίκα ηλικίας 68 ετών εισάγεται 
στο νοσοκομείο με οξεία, καρδιακή 
ανεπάρκεια. Η φαρμακευτική αγωγή που 
ελάμβανε ήταν φελοδιπίνη 2.5mg και 
ατορβαστατίνη 20mg. Οι αιμοδυναμικές 
παράμετροι που ελήφθησαν με δεξιό 
καθετηριασμό έχουν ως εξής: -πίεση 
ενσφήνωσης (PCWP): 16mmHg, 
-καρδιακή παροχή (CO): 1.8 L/min/
m2. Ποιο από τα παρακάτω είναι η 
καταλληλότερη θεραπευτική αντιμετώπιση
α) Υγρά και ινότροπα
β) Διουρητικά και αγγειοδιασταλτικά
γ) Υγρά, ινότροπα και αγγειοδιασταλτικά
δ) Διουρητικά, υγρά και ινότροπα 
ε) Διουρητικά, ινότροπα και 
αγγειοδιασταλτικά

Ερώτηση 34
Ποιο από τα ακόλουθα 
διαστήματα ή συμπλέγματα του 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος αντιστοιχεί 
πιο κοντά στη φάση 3 του κοιλιακού 
δυναμικού ενεργείας
α) Διάστημα PR
β) Σύμπλεγμα QRS

γ) Διάστημα QT
δ) Κύμα Τ
ε) Διάστημα ST

Ερώτηση 35
Κάθε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις 
σχετίζεται με αυξημένη διαστολική πίεση 
στη δεξιά κοιλία όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα εκτός από

α) Καρδιακό επιπωματισμό
β) Οξύ έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας
γ) Μαζική πνευμονική εμβολή
δ) Συμπιεστική περικαρδίτιδα
ε) Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια

Ερώτηση 36
Ένας άντρας ηλικίας 34 ετών λαμβάνει 
χημειοθεραπεία με δοξορουβικίνη για 
λέμφωμα. Κάθε μία από τις ακόλουθες 
καταστάσεις είναι αληθής σχετικά με 
τον κίνδυνο καρδιοτοξικότητας που 
προκαλείται από τη δοξορουβικίνη εκτός 
από:
α) Προηγούμενη ή ταυτόχρονη 
ακτινοβολία του μεσοθωρακίου αυξάνει 
τον κίνδυνο καρδιοτοξικότητας
β) Οι ηλικιακές ομάδες που κινδυνεύουν 
περισσότερο είναι οι πολύ νέοι και οι 
πολύ ηλικιωμένοι
γ) Η μυοκαρδιοπάθεια δεν αναπτύσσεται 
εκτός αν η συνολική αθροιστική δόση 
υπερβεί τα 700 mg/m2
δ) Η ταυτόχρονη χρήση του 
κυκλοφωσφαμίδης αυξάνει τον κίνδυνο 
καρδιοτοξικότητας
ε) Κλάσμα εξώθησης της αριστεράς 
κοιλίας 45% αυξάνει τον κίνδυνο 
καρδιοτοξικότητας

Ερώτηση 37
Ένας άντρας 42 ετών προσέρχεται 
στα επείγοντα αιτιώμενος ζάλη και 
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αίσθημα παλμών. Δεν λαμβάνει καμία 
φαρμακευτική αγωγή και έχει συστολική 
αρτηριακή πίεση 100mmHg.Το ΗΚΓμα 
παρουσιάζεται παρακάτω. Ποιο από τα 
ακόλουθα φάρμακα θα ήταν κατάλληλο 
για αρχική αντιμετώπιση

α) Λιδοκαΐνη
β) Αδενοσίνη
γ) Μετοπρολόλη
δ) Προκαϊναμίδη
ε) Διλτιαζέμη

Ερώτηση 38
Η πνευμονική υπέρταση σε ασθενείς με 
σκληρόδερμα οφείλεται σε|
α) φλεγμονώδη αγγειοπάθεια
β) Πνευμονική ίνωση
γ) Αγγειόσπασμο
δ) Όλα τα ανωτέρω
ε) Κανέναν από τους παραπάνω 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς

Ερώτηση 39
Πρόκειται να αντιμετωπίσετε έναν ασθενή 
με ρυθμική ταχυκαρδία και ευρέα QRS. 
Πριν από την έναρξη της θεραπείας, 
ελέγχετε το ΗΚΓ/μα για να διακρίνετε 
την κοιλιακή ταχυκαρδία (VT) από την 
υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (SVT) με 
αλλοδρομία. Ποιές απαγωγές πιθανότατα 
θα σας βοηθήσουν για να κάνετε τη 
διαφορική διάγνωση
α) Απαγωγές V1 και V2
β) Απαγωγή V4

γ) Απαγωγή V6
δ) Απαγωγές V1-2 και V6.
ε) Καμία από αυτές δεν βοηθάει στη 
διαφορικά διάγνωση

Ερώτηση 40
Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα μπορεί να 
προκαλέσει ως παρενέργεια ερυθηματώδη 
λύκο
α) Κλονιδίνη
β) Μινοξιδίλη
γ) Υδραλαζίνη
δ) Δοξαζοσίνη
ε) Ρεζερπίνη

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 1
α) Διάρκεια και είδος αντιαιμοπεταλιακής 
αγωγής στα οξέα σύνδρομα με συνοδό 
κολπική μαρμαρυγή.
β) Αλλαγή από κουμαρινικά σε νεότερα 
αντιπηκτικά (NOAC) και αντίστροφα. Πό-
τε και πώς;

Θέμα 2
α) Τι είναι τα τελομερή; Ποιος ο ρόλος 
τους στην Καρδιολογία;
β) Ο ρόλος των mRNA στην Καρδιολο-
γία;

Θέμα 3
α) Πώς γίνεται σωστά η μέτρηση της αρ-
τηριακής πίεσης;
β) Ποιες οι πληροφορίες από την 24ωρη 
καταγραφή της αρτηριακής πίεσης που 
xρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη;

Θέμα 4
α) Καρδιακή ανεπάρκεια και αναιμία. Δι-
άγνωση – Θεραπεία.

β) Πρόληψη θρομβοεμβολής: Τι νεότε-
ρο από τις μελέτες EINSTEIN, AMPLIFY, 
WARFASA;

Θέμα 5
α) Αθλητική καρδιά: Τι περιλαμβάνει και 
διαφορική διάγνωση.
β) Συχνότερες αιτίες αιφνιδίου καρδιακού 
θανάτου στους αθλητές.

Θέμα 6
α) Ταχυκαρδιομυοπάθεια: Μηχανισμός 
πρόκλησης και θεραπεία.
β) Φαινόμενο καρδιακής μνήμης: Ορι-
σμός, μηχανισμοί και επιπτώσεις.

Θέμα 7
Συχνότεροι όγκοι καρδιάς: Διάγνωση και 
θεραπεία.

Θέμα 8
Τροποποιημένα κριτήρια DUKE για τη δι-
άγνωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας 
(παθολογοανατομικά και κλινικά). Χημει-
οθεραπεία σταφυλοκοκκικής προσβολής 
αυτόχθονης βαλβίδας.

Θέμα 9
Προγνωστικοί παράγοντες και φαρμακευ-
τική αντιμετώπιση της πνευμονικής αρτη-
ριακής υπέρτασης. 

Θέμα 10
α) Κλινικά, ηχωκαρδιογραφικά και αιμο-
δυναμικά ευρήματα διαφορικής διάγνω-
σης της συμπιεστικής περικαρδίτιδας από 
την περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια.
β) Στένωση αορτής χαμηλής ροής και χα-
μηλής κλίσης πίεσης: Διάγνωση και θε-
ραπεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα 
επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται 
από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες 

ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Entresto 24 mg/26 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Entresto 49 mg/51 mg 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Entresto 97 mg/103 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Entresto 24 mg/26 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο περιέχει 24,3 mg sacubitril και 25,7 mg βαλσαρτάνης (ως σύμπλοκο sacubitril βαλσαρτάνης και νατριούχου άλατος). Entresto 
49 mg/51 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 48,6 mg sacubitril και 51,4 mg 
βαλσαρτάνης (ως σύμπλοκο sacubitril βαλσαρτάνης και νατριούχου άλατος). Entresto 97 mg/103 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 
δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 97,2 mg sacubitril και 102,8 mg βαλσαρτάνης (ως σύμπλοκο sacubitril 
βαλσαρτάνης και νατριούχου άλατος). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Entresto ενδείκνυται σε ενήλικες ασθενείς για την θεραπεία της 
συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (βλ. παράγραφο 5.1). 4.2 Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης: Δοσολογία: Η συνιστώμενη αρχική δόση του Entresto είναι ένα δισκίο των 49 mg/51 mg δύο φορές την ημέρα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Η δόση θα πρέπει να διπλασιάζεται κάθε 2-4 εβδομάδες έως ότου να επιτευχθεί η 
επιθυμητή δόση των 97 mg/103 mg δύο φορές την ημέρα, ανάλογα με την ανοχή του ασθενούς (βλ. παράγραφο 5.1). Εάν οι ασθενείς 
εμφανίσουν ζητήματα ανοχής (συστολική αρτηριακή πίεση [SBP] ≤95 mmHg, συμπτωματική υπόταση, υπερκαλιαιμία, νεφρική 
δυσλειτουργία), συνιστάται προσαρμογή των συγχορηγούμενων φαρμάκων, προσωρινή καθοδική τιτλοποίηση ή διακοπή του Entresto 
(βλ. παράγραφο 4.4). Στην μελέτη PARADIGM-HF, το Entresto χορηγήθηκε σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες καρδιακής ανεπάρκειας, 
στην θέση ενός αναστολέα ΜΕΑ ή άλλου αναστολέα υποδοχέων αγγειοτενσίνης II (ARB) (βλ. παράγραφο 5.1).Υπάρχει περιορισμένη 
εμπειρία σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν αναστολέα ΜΕΑ ή ARB ή λαμβάνουν αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα σε χαμηλές δόσεις, 
συνεπώς για αυτούς τους ασθενείς συνιστάται αρχική δόση 24 mg/26 mg χορηγούμενη δύο φορές την ημέρα και αργή τιτλοποίηση 
δόσης (να διπλασιάζεται κάθε 3-4 εβδομάδες) (βλ. ÇTITRATIONÈ στην παράγραφο 5.1). Η θεραπεία δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς 
με επίπεδα καλίου στον ορό >5,4 mmol/l ή με SBP <100 mmHg (βλ. παράγραφο 4.4). Η αρχική δόση των 24 mg/26 mg δύο φορές την 
ημέρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με SBP ≥100 εώς 110 mmHg. Το Entresto δεν πρέπει να συγχορηγείται με αναστολέα 
ΜΕΑ ή άλλο ARB. Λόγω του δυνητικού κινδύνου εμφάνισης αγγειοοιδήματος κατά την ταυτόχρονη χρήση με αναστολέα ΜΕΑ, η χορήγηση 
δεν πρέπει να ξεκινάει για τουλάχιστον 36 ώρες μετά τη διακοπή της θεραπείας με αναστολέα ΜΕΑ (βλ. παραγράφους 4.3, 4.4 και 4.5). 
Η βαλσαρτάνη που περιέχεται στο Entresto είναι περισσότερο βιοδιαθέσιμη από την βαλσαρτάνη σε άλλα σκευάσματα που κυκλοφορούν 
σε δισκία (βλ. παράγραφο 5.2). Εάν παραλειφθεί μια δόση του Entresto, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει την επόμενη δόση στην 
προγραμματισμένη ώρα. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένος πληθυσμός Η δόση πρέπει να είναι σύμφωνη με την νεφρική λειτουργία στους 
ηλικιωμένους ασθενείς. Νεφρική δυσλειτουργία. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια (Εκτιμώμενος Ρυθμός 
Σπειραματικής Διήθησης [eGFR] 60 90 ml/min/1,73 m2) νεφρική δυσλειτουργία. Η αρχική δόση των 24 mg/26 mg δύο φορές την ημέρα 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (eGFR 30 60 ml/min/1,73 m2). Καθώς η εμπειρία είναι 
πολύ περιορισμένη στις κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) (βλ. παράγραφο 
5.1) το Entresto θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και συνιστάται η αρχική δόση των 24 mg/26 mg δύο φορές την ημέρα. Δεν 
υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς στο τελικό στάδιο νεφρικής ασθένειας και η χρήση του Entresto δεν συνιστάται. Ηπατική δυσλειτουργία. 
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης κατά τη χορήγηση του Entresto σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Α κατά 
Child Pugh). Η εμπειρία από κλινικές μελέτες είναι περιορισμένη σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Β κατά Child 
Pugh) ή με AST/ALT επίπεδα περισσότερο από διπλάσια του μέγιστου επιπέδου του φυσιολογικού εύρους. Το Entresto θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς και η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 24 mg/26 mg δύο φορές την ημέρα (βλ. 
παράγραφο 4.4 και 5.2). Το Entresto αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, χολική κίρρωση ή χολόσταση 
(κατηγορία C κατά Child Pugh) (βλ. παράγραφο 4.3). Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Entresto σε 
παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.Τρόπος χορήγησης Από 
στόματος χρήση. Το Entresto μπορεί να χορηγηθεί με ή χωρίς τροφή (βλ. παράγραφο 5.2).Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται με ένα ποτήρι 
νερό. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 
Ταυτόχρονη χρήση με αναστολείς ΜΕΑ (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5). Το Entresto δεν πρέπει να χορηγείται για 36 ώρες μετά τη διακοπή 
της θεραπείας με αναστολείς ΜΕΑ. Γνωστό ιστορικό αγγειοοιδήματος που σχετίζεται με προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα ΜΕΑ ή 
θεραπεία ARB (βλ. παράγραφο 4.4). Κληρονομικό ή ιδιοπαθητικό αγγειοοίδημα (βλ. παράγραφο 4.4). Ταυτόχρονη χρήση με 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (eGFR 
<60 ml/min/1,73 m2) (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5). Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, χολική κίρρωση και χολόσταση (βλ. παράγραφο 
4.2). Δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης (βλ. παράγραφο 4.6). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Διπλός 
αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (RAAS). Ο συνδυασμός του Entresto με αναστολέα ΜΕΑ 
αντενδείκνυται λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αγγειοοιδήματος (βλ. παράγραφο 4.3). Η χορήγηση του Entresto δεν πρέπει 
να ξεκινάει για 36 ώρες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης της θεραπείας με αναστολέα ΜΕΑ. Εάν η θεραπεία με Entresto διακοπεί, η 
θεραπεία με αναστολέα ΜΕΑ δεν πρέπει να ξεκινήσει για 36 ώρες μετά την τελευταία δόση του Entresto (βλ. παραγράφους 4.2, 4.3 και 
4.5). Ο συνδυασμός του Entresto με άμεσους αναστολείς της ρενίνης όπως η αλισκιρένη δεν συνιστάται (βλ. παράγραφο 4.5). Ο 
συνδυασμός του Entresto με προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη αντενδείκνυται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή σε ασθενείς με 
νεφρική δυσλειτουργία (eGFR <60 ml/min/1,73 m2) (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.5). Το Entresto περιέχει βαλσαρτάνη και ως εκ τούτου 
δεν πρέπει να συγχορηγείται με άλλο προϊόν που περιέχει ARB (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.5). Υπόταση Η θεραπεία δεν πρέπει να 
αρχίσει μέχρι το SBP να είναι ≥100 mmHg. Οι ασθενείς με SBP <100 mmHg δεν έχουν μελετηθεί (βλ. παράγραφο 5.1). Περιπτώσεις 
συμπτωματικής υπότασης έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που χορηγήθηκε το Entresto κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών (βλ. 
παράγραφο 4.8), ειδικά σε ασθενείς ≥65 ετών, ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία και ασθενείς με μειωμένο SBP (<112 mmHg). Κατά 
την έναρξη της θεραπείας ή κατά την διάρκεια τιτλοποίησης της δόσης του Entresto, η πίεση του αίματος θα πρέπει να παρακολουθείται 
συστηματικά. Σε περίπτωση εμφάνισης υπότασης, συνιστάται προσωρινή καθοδική τιτλοδότησης ή διακοπή του Entresto (βλ. 
παράγραφο 4.2). Θα πρέπει να εξετάζεται η προσαρμογή της δόσης των διουρητικών, των συγχορηγούμενων αντιυπερτασικών και η 
θεραπεία των υπόλοιπων αιτιών της υπότασης (π.χ., υποογκαιμία). Συμπτωματική υπόταση είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί εάν ο ασθενής 
παρουσιάζει υποογκαιμία, π.χ., από θεραπεία με διουρητικά, δίαιτα περιορισμένη σε αλάτι, διάρροια ή έμετο. Η υπονατριαιμία και/ή η 
υποογκαιμία θα πρέπει να διορθώνονται πριν από την έναρξη της θεραπείας με Entresto, ωστόσο, μία τέτοια διορθωτική ενέργεια θα 
πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά έναντι του κινδύνου εμφάνισης υπερφόρτωσης του όγκου. Έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας Η 
αξιολόγηση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. Σε 
ασθενείς με ήπια και μέτρια νεφρική δυσλειτουργία υπάρχει περισσότερος κίνδυνος να εμφανισθεί υπόταση (βλ. παράγραφο 4.2). Η 
κλινική εμπειρία σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία είναι πολύ περιορισμένη (εκτιμώμενος GFR <30 ml/min/1,73 m2) και 
αυτοί οι ασθενείς μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υπότασης (βλ. παράγραφο 4.2). Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς στο 
τελικό στάδιο νεφρικής ασθένειας και το Entresto δεν συνιστάται. Επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας Η χρήση του Entresto μπορεί 
να σχετίζεται με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί περεταίρω με την αφυδάτωση ή την παράλληλη χρήση μη 
στεροειδών αντιφλεγμονώδων φαρμακευτικών προϊόντων (ΜΣΑΦ) (βλ. παράγραφο 4.5). Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθοδική 
τιτλοποίηση σε ασθενείς που αναπτύσσουν κλινικά σημαντική μείωση της νεφρικής λειτουργίας. Υπερκαλιαιμία Η θεραπεία δεν πρέπει 
να χορηγείται σε ασθενείς με επίπεδα καλίου του ορού >5,4 mmol/l. H χρήση του Entresto μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης υπερκαλιαιμίας, ωστόσο υποκαλιαιμία μπορεί επισης να εμφανισθεί (βλ. παράγραφο 4.8). Συνιστάται παρακολούθηση των 
επιπέδων του καλίου του ορού, ιδιαίτερα σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου όπως νεφρική δυσλειτουργία, σακχαρώδη διαβήτη ή 
υποαλδοστερονισμό ή σε ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο ή με αλατοκορτικοειδής ανταγωνιστές 
(βλ. παράγραφο 4.2). Εάν οι ασθενείς παρουσιάσουν κλινικά σημαντική υπερκαλιαιμία συνιστάται η προσαρμογή των συγχορηγούμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων, ή προσωρινή καθοδική τιτλοποίηση ή διακοπή του Entresto. Αν τα επίπεδα του καλίου του ορού είναι >5,4 
mmol/l η διακοπή θα πρέπει να εξετασθεί. Αγγειοοίδημα Αγγειοοίδημα έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Entresto. 
Σε περίπτωση εμφάνισης αγγειοοιδήματος, το Entresto θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να παρέχεται κατάλληλη θεραπεία και 
παρακολούθηση έως την πλήρη και μόνιμη υποχώρηση των σημείων και συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να χορηγηθεί εκ νέου. Σε 
περιπτώσεις επιβεβαιωμένου αγγειοοιδήματος όπου το οίδημα περιορίζεται στο πρόσωπο και τα χείλη, υπήρξε γενικώς αποκατάσταση 
του προβλήματος χωρίς αγωγή, παρόλο που  η χορήγηση αντιισταμινικών έχει φανεί χρήσιμη στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Το 
σχετιζόμενο με οίδημα του λάρυγγα αγγειοοίδημα μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Όπου υπάρχει συμμετοχή της γλώσσας, της 
επιγλωττίδας ή του λάρυγγα με πιθανότητα πρόκλησης απόφραξης των αεραγωγών, θα πρέπει να χορηγείται αμέσως κατάλληλη 
θεραπεία, π.χ., χορήγηση διαλύματος αδρεναλίνης 1 mg/1 ml (0,3 0,5 ml) και/ή να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση 
ανοικτών αεραγωγών. Ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό αγγειοοιδήματος δεν μελετήθηκαν. Καθώς ενδέχεται να διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειοοιδήματος, συνιστάται προσοχή όταν το Entresto χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς. Το 
Entresto αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό αγγειοοιδήματος σχετιζόμενο με προηγούμενη θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ 
ή θεραπεία με ARB ή κληρονομικό ή ιδιοπαθητικό αγγειοοίδημα (βλ. παράγραφο 4.3). Οι μαύροι ασθενείς έχουν αυξημένη προδιάθεση 
στην ανάπτυξη αγγειοοιδήματος (βλ. παράγραφο 4.8). Ασθενείς με στένωση της νεφρικής αρτηρίας Το Entresto μπορεί να αυξήσει τα 
επίπεδα ουρίας στο αίμα και κρεατινίνης στον ορό σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη ή μονόπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας. 
Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με στένωση νεφρικής αρτηρίας και συνιστάται παρακολούθησης της νεφρικής λειτουργίας. Ασθενείς 
με καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας IV κατά NYHA Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την έναρξη του Entresto σε ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια κατηγορίας  IV κατά NYHA λόγω περιορισμένης κλινικής εμπειρίας σε αυτό τον πληθυσμό. Β-τύπου νατριουρητικό πεπτίδιο 
(BNP) Το BNP δεν είναι κατάλληλος βιοδείκτης της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με το Entresto επειδή 
είναι υπόστρωμα νεπριλυσίνης (βλ. παράγραφο 5.1) Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία Η εμπειρία από κλινικές μελέτες είναι 
περιορισμένη σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Β κατά Child Pugh) ή με AST/ALT επίπεδα περισσότερο από 
διπλάσια του μέγιστου επιπέδου του φυσιολογικού εύρους. Συνεπώς, συνιστάται προσοχή όταν χρησιμοποιείται σε αυτούς τους 
ασθενείς (βλ. παράγραφο 4.2 και 5.2). Το Entresto αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, χολική κίρρωση ή 
χολόσταση (κατηγορία C κατά Child Pugh) (βλ. παράγραφο 4.3). 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφαλείας. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με το Entresto ήταν υπόταση, υπερκαλιαιμία και νεφρική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.4). Αγγειοοίδημα 
αναφέρθηκε σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Entresto (βλ. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών). Η ασφάλεια 
του Entresto σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια αξιολογήθηκε στην πιλοτική, φάσης 3 μελέτη PARADIGM HF, στην οποία 
συγκρίθηκαν ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με δύο φορές την ημέρα χορηγούμενο Entresto 97 mg/103 mg (n=4.203) ή εναλαπρίλη 
10 mg (n=4.229). Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα του Entresto έλαβαν θεραπεία για διάμεση διάρκεια έκθεσης 24 μήνες. 
Έλαβαν θεραπεία 3.271 ασθενείς για περισσότερο από ένα έτος. Στην μελέτη PARADIGM-HF, οι ασθενείς είχαν προηγουμένως λάβει 
θεραπεία με αναστολείς MEA και/ή ARBs και επίσης έπρεπε να ολοκληρώσουν με επιτυχία την διαδοχική χορήγηση εναλαπρίλης και 
Entresto ανά περιόδους (διάμεση φαρμακευτική έκθεση των 15 και 29 ημερών, αντίστοιχα) πριν την τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή 
περίοδο. Κατά την διάρκεια χορήγησης της εναλαπρίλη ανά περίοδο, 1.102 ασθενείς (10,5%) διέκοψαν μόνιμα από τη μελέτη, εκ των 
οποίων το 5,6% διέκοψε λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων με τις συχνότερες να είναι νεφρική διαταραχή (1,7%), υπερκαλιαιμία (1,7%) 
και υπόταση (1,4%). Κατα την διάρκεια χορήγησης του Entresto ανά περίοδο, 10,4% των ασθενών διέκοψε μόνιμα, εκ των οποίων το 
5,9% λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων, με τις συχνότερες να είναι νεφρική διαταραχή (1,8%), υπόταση (1,7%) και υπερκαλιαιμία (1,3%). 
Λόγω της διακοπής της θεραπείας κατά τη διάρκεια της χορήγησης ανά περιόδους, τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών όπως 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα ενδεχομένως να είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά στην κλινική πρακτική. Διακοπή 
της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητης αντίδρασης στη διπλά τυφλή περίοδο της μελέτης PARADIGM HF σημειώθηκε σε 450 ασθενείς 
που αντιμετωπίστηκαν με Entresto (10,7%) και σε 516 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με εναλαπρίλη (12,2%). Πίνακας ανεπιθύμητων 
ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου έχουν καταταχθεί ανά Κατηγορία Οργανικού Συστήματος και στην συνέχεια 
σύμφωνα στην συχνότητα, με τις συχνότερες να αναφέρονται πρώτες, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), 
συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/10.000), πολύ σπάνιες (<1/10,000). Εντός κάθε 
κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 1 Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών

Κατηγορία Οργανικού Συστήματος Προτιμώμενος όρος Κατηγορία 
συχνότητας

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Αναιμία Συχνές

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Υπερευαισθησία Όχι συχνές

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Υπερκαλιαιμία*
Υποκαλιαιμία
Υπογλυκαιμία

Πολύ συχνές
Συχνές
Συχνές

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Ζάλη
Κεφαλαλγία

Συγκοπή
Ζάλη θέσης

Συχνές
Συχνές
Συχνές

Όχι συχνές

Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου Ίλιγγος Συχνές

Αγγειακές διαταραχές Υπόταση*
Ορθοστατική υπόταση

Πολύ συχνές
Συχνές

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα 
και του μεσοθωρακίου

Βήχας Συχνές

Διαταραχές του γαστρεντερικού Διάρροια
Ναυτία

Γαστρίτιδα

Συχνές
Συχνές
Συχνές

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Κνησμός
Εξάνθημα

Αγγειοοίδημα*

Όχι συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Νεφρική 
δυσλειτουργία*

Νεφρική ανεπάρκεια 
(νεφρική ανεπάρκεια, 

οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια)

Πολύ συχνές

Συχνές

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Κόπωση
Εξασθένιση

Συχνές
Συχνές

*Βλ. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Αγγειοοίδημα. Σε 
ασθένεις που έλαβαν θεραπεία με Entresto έχει αναφερθεί αγγειοοίδημα. Στην μελέτη PARADIGM-HF, το αγγειοοίδημα σημειώθηκε 
στο 0,5% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με Entresto, σε σύγκριση με το 0,2% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με εναλαπρίλη. 
Μεγαλύτερα ποσοστά αγγειοοιδήματος παρουσιάστηκαν σε μαύρους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με Entresto (2,4%) και εναλαπρίλης 
(0,5%) (βλ. παράγραφο 4.4). Υπερκαλιαιμία κάλιο του ορού Στην μελέτη PARADIGM-HF, επίπεδα >5,4 mmol/l υπερκαλιαιμίας και κάλιου 
ορού έχουν αναφερθεί στο 11,6% και 19,7% των ασθενών που έλαβαν Entresto και 14,0% και 21,1% των ασθενών που έλαβαν εναλαπρίλη, 
αντίστοιχα. Πίεση Αίματος Στην μελέτη PARADIGM-HF, υπόταση και κλινικά χαμηλή συστολική αρτηριακή πίεση (<90 mmHg και μείωση 
από την γραμμή αναφοράς >20 mmHg) αναφέρθηκαν σε 17,6% και 4,76% των ασθενών που έλαβαν Entresto σε σύγκριση με 11,9% και 
2,67% των ασθενών που έλαβαν εναλαπρίλη, αντίστοιχα. Νεφρική δυσλειτουργία Στην μελέτη PARADIGM-HF, η νεφρική δυσλειτουργία 
έχει αναφερθεί σε 10,1% των ασθενών που έλαβαν Entresto και 11,5% των ασθενών που έλαβαν εναλαπρίλη. Αναφορά πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού 
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω 
του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr. 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Ηνωμένο Βασίλειο 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Entresto 24 mg/26 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EU/1/15/1058/001, 
EU/1/15/1058/008-010 Entresto 49 mg/51 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EU/1/15/1058/002-004, EU/1/15/1058/011-013 
Entresto 97 mg/103 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EU/1/15/1058/005-007, EU/1/15/1058/014-016 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 19 Νοεμβρίου 2015 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 16 Μαρτίου 2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu/. 
11. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: Entresto 24 mg/26 mg (28 tabs): €81,26, Entresto 49 mg/51 mg (56 tabs): €157,08,  
Entresto 97 mg/103 mg (56 tabs): €157,08. Ημερομηνία δελτίου τιμών: 20/02/17. Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη 
τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε 
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για OΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα 
επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται 
από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες 

ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Entresto 24 mg/26 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Entresto 49 mg/51 mg 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Entresto 97 mg/103 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Entresto 24 mg/26 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο περιέχει 24,3 mg sacubitril και 25,7 mg βαλσαρτάνης (ως σύμπλοκο sacubitril βαλσαρτάνης και νατριούχου άλατος). Entresto 
49 mg/51 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 48,6 mg sacubitril και 51,4 mg 
βαλσαρτάνης (ως σύμπλοκο sacubitril βαλσαρτάνης και νατριούχου άλατος). Entresto 97 mg/103 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 
δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 97,2 mg sacubitril και 102,8 mg βαλσαρτάνης (ως σύμπλοκο sacubitril 
βαλσαρτάνης και νατριούχου άλατος). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Entresto ενδείκνυται σε ενήλικες ασθενείς για την θεραπεία της 
συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (βλ. παράγραφο 5.1). 4.2 Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης: Δοσολογία: Η συνιστώμενη αρχική δόση του Entresto είναι ένα δισκίο των 49 mg/51 mg δύο φορές την ημέρα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Η δόση θα πρέπει να διπλασιάζεται κάθε 2-4 εβδομάδες έως ότου να επιτευχθεί η 
επιθυμητή δόση των 97 mg/103 mg δύο φορές την ημέρα, ανάλογα με την ανοχή του ασθενούς (βλ. παράγραφο 5.1). Εάν οι ασθενείς 
εμφανίσουν ζητήματα ανοχής (συστολική αρτηριακή πίεση [SBP] ≤95 mmHg, συμπτωματική υπόταση, υπερκαλιαιμία, νεφρική 
δυσλειτουργία), συνιστάται προσαρμογή των συγχορηγούμενων φαρμάκων, προσωρινή καθοδική τιτλοποίηση ή διακοπή του Entresto 
(βλ. παράγραφο 4.4). Στην μελέτη PARADIGM-HF, το Entresto χορηγήθηκε σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες καρδιακής ανεπάρκειας, 
στην θέση ενός αναστολέα ΜΕΑ ή άλλου αναστολέα υποδοχέων αγγειοτενσίνης II (ARB) (βλ. παράγραφο 5.1).Υπάρχει περιορισμένη 
εμπειρία σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν αναστολέα ΜΕΑ ή ARB ή λαμβάνουν αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα σε χαμηλές δόσεις, 
συνεπώς για αυτούς τους ασθενείς συνιστάται αρχική δόση 24 mg/26 mg χορηγούμενη δύο φορές την ημέρα και αργή τιτλοποίηση 
δόσης (να διπλασιάζεται κάθε 3-4 εβδομάδες) (βλ. ÇTITRATIONÈ στην παράγραφο 5.1). Η θεραπεία δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς 
με επίπεδα καλίου στον ορό >5,4 mmol/l ή με SBP <100 mmHg (βλ. παράγραφο 4.4). Η αρχική δόση των 24 mg/26 mg δύο φορές την 
ημέρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με SBP ≥100 εώς 110 mmHg. Το Entresto δεν πρέπει να συγχορηγείται με αναστολέα 
ΜΕΑ ή άλλο ARB. Λόγω του δυνητικού κινδύνου εμφάνισης αγγειοοιδήματος κατά την ταυτόχρονη χρήση με αναστολέα ΜΕΑ, η χορήγηση 
δεν πρέπει να ξεκινάει για τουλάχιστον 36 ώρες μετά τη διακοπή της θεραπείας με αναστολέα ΜΕΑ (βλ. παραγράφους 4.3, 4.4 και 4.5). 
Η βαλσαρτάνη που περιέχεται στο Entresto είναι περισσότερο βιοδιαθέσιμη από την βαλσαρτάνη σε άλλα σκευάσματα που κυκλοφορούν 
σε δισκία (βλ. παράγραφο 5.2). Εάν παραλειφθεί μια δόση του Entresto, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει την επόμενη δόση στην 
προγραμματισμένη ώρα. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένος πληθυσμός Η δόση πρέπει να είναι σύμφωνη με την νεφρική λειτουργία στους 
ηλικιωμένους ασθενείς. Νεφρική δυσλειτουργία. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια (Εκτιμώμενος Ρυθμός 
Σπειραματικής Διήθησης [eGFR] 60 90 ml/min/1,73 m2) νεφρική δυσλειτουργία. Η αρχική δόση των 24 mg/26 mg δύο φορές την ημέρα 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (eGFR 30 60 ml/min/1,73 m2). Καθώς η εμπειρία είναι 
πολύ περιορισμένη στις κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) (βλ. παράγραφο 
5.1) το Entresto θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και συνιστάται η αρχική δόση των 24 mg/26 mg δύο φορές την ημέρα. Δεν 
υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς στο τελικό στάδιο νεφρικής ασθένειας και η χρήση του Entresto δεν συνιστάται. Ηπατική δυσλειτουργία. 
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης κατά τη χορήγηση του Entresto σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Α κατά 
Child Pugh). Η εμπειρία από κλινικές μελέτες είναι περιορισμένη σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Β κατά Child 
Pugh) ή με AST/ALT επίπεδα περισσότερο από διπλάσια του μέγιστου επιπέδου του φυσιολογικού εύρους. Το Entresto θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς και η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 24 mg/26 mg δύο φορές την ημέρα (βλ. 
παράγραφο 4.4 και 5.2). Το Entresto αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, χολική κίρρωση ή χολόσταση 
(κατηγορία C κατά Child Pugh) (βλ. παράγραφο 4.3). Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Entresto σε 
παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.Τρόπος χορήγησης Από 
στόματος χρήση. Το Entresto μπορεί να χορηγηθεί με ή χωρίς τροφή (βλ. παράγραφο 5.2).Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται με ένα ποτήρι 
νερό. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 
Ταυτόχρονη χρήση με αναστολείς ΜΕΑ (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5). Το Entresto δεν πρέπει να χορηγείται για 36 ώρες μετά τη διακοπή 
της θεραπείας με αναστολείς ΜΕΑ. Γνωστό ιστορικό αγγειοοιδήματος που σχετίζεται με προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα ΜΕΑ ή 
θεραπεία ARB (βλ. παράγραφο 4.4). Κληρονομικό ή ιδιοπαθητικό αγγειοοίδημα (βλ. παράγραφο 4.4). Ταυτόχρονη χρήση με 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (eGFR 
<60 ml/min/1,73 m2) (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5). Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, χολική κίρρωση και χολόσταση (βλ. παράγραφο 
4.2). Δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης (βλ. παράγραφο 4.6). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Διπλός 
αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (RAAS). Ο συνδυασμός του Entresto με αναστολέα ΜΕΑ 
αντενδείκνυται λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αγγειοοιδήματος (βλ. παράγραφο 4.3). Η χορήγηση του Entresto δεν πρέπει 
να ξεκινάει για 36 ώρες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης της θεραπείας με αναστολέα ΜΕΑ. Εάν η θεραπεία με Entresto διακοπεί, η 
θεραπεία με αναστολέα ΜΕΑ δεν πρέπει να ξεκινήσει για 36 ώρες μετά την τελευταία δόση του Entresto (βλ. παραγράφους 4.2, 4.3 και 
4.5). Ο συνδυασμός του Entresto με άμεσους αναστολείς της ρενίνης όπως η αλισκιρένη δεν συνιστάται (βλ. παράγραφο 4.5). Ο 
συνδυασμός του Entresto με προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη αντενδείκνυται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή σε ασθενείς με 
νεφρική δυσλειτουργία (eGFR <60 ml/min/1,73 m2) (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.5). Το Entresto περιέχει βαλσαρτάνη και ως εκ τούτου 
δεν πρέπει να συγχορηγείται με άλλο προϊόν που περιέχει ARB (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.5). Υπόταση Η θεραπεία δεν πρέπει να 
αρχίσει μέχρι το SBP να είναι ≥100 mmHg. Οι ασθενείς με SBP <100 mmHg δεν έχουν μελετηθεί (βλ. παράγραφο 5.1). Περιπτώσεις 
συμπτωματικής υπότασης έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που χορηγήθηκε το Entresto κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών (βλ. 
παράγραφο 4.8), ειδικά σε ασθενείς ≥65 ετών, ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία και ασθενείς με μειωμένο SBP (<112 mmHg). Κατά 
την έναρξη της θεραπείας ή κατά την διάρκεια τιτλοποίησης της δόσης του Entresto, η πίεση του αίματος θα πρέπει να παρακολουθείται 
συστηματικά. Σε περίπτωση εμφάνισης υπότασης, συνιστάται προσωρινή καθοδική τιτλοδότησης ή διακοπή του Entresto (βλ. 
παράγραφο 4.2). Θα πρέπει να εξετάζεται η προσαρμογή της δόσης των διουρητικών, των συγχορηγούμενων αντιυπερτασικών και η 
θεραπεία των υπόλοιπων αιτιών της υπότασης (π.χ., υποογκαιμία). Συμπτωματική υπόταση είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί εάν ο ασθενής 
παρουσιάζει υποογκαιμία, π.χ., από θεραπεία με διουρητικά, δίαιτα περιορισμένη σε αλάτι, διάρροια ή έμετο. Η υπονατριαιμία και/ή η 
υποογκαιμία θα πρέπει να διορθώνονται πριν από την έναρξη της θεραπείας με Entresto, ωστόσο, μία τέτοια διορθωτική ενέργεια θα 
πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά έναντι του κινδύνου εμφάνισης υπερφόρτωσης του όγκου. Έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας Η 
αξιολόγηση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. Σε 
ασθενείς με ήπια και μέτρια νεφρική δυσλειτουργία υπάρχει περισσότερος κίνδυνος να εμφανισθεί υπόταση (βλ. παράγραφο 4.2). Η 
κλινική εμπειρία σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία είναι πολύ περιορισμένη (εκτιμώμενος GFR <30 ml/min/1,73 m2) και 
αυτοί οι ασθενείς μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υπότασης (βλ. παράγραφο 4.2). Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς στο 
τελικό στάδιο νεφρικής ασθένειας και το Entresto δεν συνιστάται. Επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας Η χρήση του Entresto μπορεί 
να σχετίζεται με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί περεταίρω με την αφυδάτωση ή την παράλληλη χρήση μη 
στεροειδών αντιφλεγμονώδων φαρμακευτικών προϊόντων (ΜΣΑΦ) (βλ. παράγραφο 4.5). Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθοδική 
τιτλοποίηση σε ασθενείς που αναπτύσσουν κλινικά σημαντική μείωση της νεφρικής λειτουργίας. Υπερκαλιαιμία Η θεραπεία δεν πρέπει 
να χορηγείται σε ασθενείς με επίπεδα καλίου του ορού >5,4 mmol/l. H χρήση του Entresto μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης υπερκαλιαιμίας, ωστόσο υποκαλιαιμία μπορεί επισης να εμφανισθεί (βλ. παράγραφο 4.8). Συνιστάται παρακολούθηση των 
επιπέδων του καλίου του ορού, ιδιαίτερα σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου όπως νεφρική δυσλειτουργία, σακχαρώδη διαβήτη ή 
υποαλδοστερονισμό ή σε ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο ή με αλατοκορτικοειδής ανταγωνιστές 
(βλ. παράγραφο 4.2). Εάν οι ασθενείς παρουσιάσουν κλινικά σημαντική υπερκαλιαιμία συνιστάται η προσαρμογή των συγχορηγούμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων, ή προσωρινή καθοδική τιτλοποίηση ή διακοπή του Entresto. Αν τα επίπεδα του καλίου του ορού είναι >5,4 
mmol/l η διακοπή θα πρέπει να εξετασθεί. Αγγειοοίδημα Αγγειοοίδημα έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Entresto. 
Σε περίπτωση εμφάνισης αγγειοοιδήματος, το Entresto θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να παρέχεται κατάλληλη θεραπεία και 
παρακολούθηση έως την πλήρη και μόνιμη υποχώρηση των σημείων και συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να χορηγηθεί εκ νέου. Σε 
περιπτώσεις επιβεβαιωμένου αγγειοοιδήματος όπου το οίδημα περιορίζεται στο πρόσωπο και τα χείλη, υπήρξε γενικώς αποκατάσταση 
του προβλήματος χωρίς αγωγή, παρόλο που  η χορήγηση αντιισταμινικών έχει φανεί χρήσιμη στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Το 
σχετιζόμενο με οίδημα του λάρυγγα αγγειοοίδημα μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Όπου υπάρχει συμμετοχή της γλώσσας, της 
επιγλωττίδας ή του λάρυγγα με πιθανότητα πρόκλησης απόφραξης των αεραγωγών, θα πρέπει να χορηγείται αμέσως κατάλληλη 
θεραπεία, π.χ., χορήγηση διαλύματος αδρεναλίνης 1 mg/1 ml (0,3 0,5 ml) και/ή να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση 
ανοικτών αεραγωγών. Ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό αγγειοοιδήματος δεν μελετήθηκαν. Καθώς ενδέχεται να διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειοοιδήματος, συνιστάται προσοχή όταν το Entresto χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς. Το 
Entresto αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό αγγειοοιδήματος σχετιζόμενο με προηγούμενη θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ 
ή θεραπεία με ARB ή κληρονομικό ή ιδιοπαθητικό αγγειοοίδημα (βλ. παράγραφο 4.3). Οι μαύροι ασθενείς έχουν αυξημένη προδιάθεση 
στην ανάπτυξη αγγειοοιδήματος (βλ. παράγραφο 4.8). Ασθενείς με στένωση της νεφρικής αρτηρίας Το Entresto μπορεί να αυξήσει τα 
επίπεδα ουρίας στο αίμα και κρεατινίνης στον ορό σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη ή μονόπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας. 
Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με στένωση νεφρικής αρτηρίας και συνιστάται παρακολούθησης της νεφρικής λειτουργίας. Ασθενείς 
με καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας IV κατά NYHA Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την έναρξη του Entresto σε ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια κατηγορίας  IV κατά NYHA λόγω περιορισμένης κλινικής εμπειρίας σε αυτό τον πληθυσμό. Β-τύπου νατριουρητικό πεπτίδιο 
(BNP) Το BNP δεν είναι κατάλληλος βιοδείκτης της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με το Entresto επειδή 
είναι υπόστρωμα νεπριλυσίνης (βλ. παράγραφο 5.1) Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία Η εμπειρία από κλινικές μελέτες είναι 
περιορισμένη σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Β κατά Child Pugh) ή με AST/ALT επίπεδα περισσότερο από 
διπλάσια του μέγιστου επιπέδου του φυσιολογικού εύρους. Συνεπώς, συνιστάται προσοχή όταν χρησιμοποιείται σε αυτούς τους 
ασθενείς (βλ. παράγραφο 4.2 και 5.2). Το Entresto αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, χολική κίρρωση ή 
χολόσταση (κατηγορία C κατά Child Pugh) (βλ. παράγραφο 4.3). 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφαλείας. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με το Entresto ήταν υπόταση, υπερκαλιαιμία και νεφρική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.4). Αγγειοοίδημα 
αναφέρθηκε σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Entresto (βλ. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών). Η ασφάλεια 
του Entresto σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια αξιολογήθηκε στην πιλοτική, φάσης 3 μελέτη PARADIGM HF, στην οποία 
συγκρίθηκαν ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με δύο φορές την ημέρα χορηγούμενο Entresto 97 mg/103 mg (n=4.203) ή εναλαπρίλη 
10 mg (n=4.229). Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα του Entresto έλαβαν θεραπεία για διάμεση διάρκεια έκθεσης 24 μήνες. 
Έλαβαν θεραπεία 3.271 ασθενείς για περισσότερο από ένα έτος. Στην μελέτη PARADIGM-HF, οι ασθενείς είχαν προηγουμένως λάβει 
θεραπεία με αναστολείς MEA και/ή ARBs και επίσης έπρεπε να ολοκληρώσουν με επιτυχία την διαδοχική χορήγηση εναλαπρίλης και 
Entresto ανά περιόδους (διάμεση φαρμακευτική έκθεση των 15 και 29 ημερών, αντίστοιχα) πριν την τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή 
περίοδο. Κατά την διάρκεια χορήγησης της εναλαπρίλη ανά περίοδο, 1.102 ασθενείς (10,5%) διέκοψαν μόνιμα από τη μελέτη, εκ των 
οποίων το 5,6% διέκοψε λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων με τις συχνότερες να είναι νεφρική διαταραχή (1,7%), υπερκαλιαιμία (1,7%) 
και υπόταση (1,4%). Κατα την διάρκεια χορήγησης του Entresto ανά περίοδο, 10,4% των ασθενών διέκοψε μόνιμα, εκ των οποίων το 
5,9% λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων, με τις συχνότερες να είναι νεφρική διαταραχή (1,8%), υπόταση (1,7%) και υπερκαλιαιμία (1,3%). 
Λόγω της διακοπής της θεραπείας κατά τη διάρκεια της χορήγησης ανά περιόδους, τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών όπως 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα ενδεχομένως να είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά στην κλινική πρακτική. Διακοπή 
της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητης αντίδρασης στη διπλά τυφλή περίοδο της μελέτης PARADIGM HF σημειώθηκε σε 450 ασθενείς 
που αντιμετωπίστηκαν με Entresto (10,7%) και σε 516 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με εναλαπρίλη (12,2%). Πίνακας ανεπιθύμητων 
ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου έχουν καταταχθεί ανά Κατηγορία Οργανικού Συστήματος και στην συνέχεια 
σύμφωνα στην συχνότητα, με τις συχνότερες να αναφέρονται πρώτες, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), 
συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/10.000), πολύ σπάνιες (<1/10,000). Εντός κάθε 
κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 1 Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών

Κατηγορία Οργανικού Συστήματος Προτιμώμενος όρος Κατηγορία 
συχνότητας

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Αναιμία Συχνές

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Υπερευαισθησία Όχι συχνές

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Υπερκαλιαιμία*
Υποκαλιαιμία
Υπογλυκαιμία

Πολύ συχνές
Συχνές
Συχνές

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Ζάλη
Κεφαλαλγία

Συγκοπή
Ζάλη θέσης

Συχνές
Συχνές
Συχνές

Όχι συχνές

Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου Ίλιγγος Συχνές

Αγγειακές διαταραχές Υπόταση*
Ορθοστατική υπόταση

Πολύ συχνές
Συχνές

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα 
και του μεσοθωρακίου

Βήχας Συχνές

Διαταραχές του γαστρεντερικού Διάρροια
Ναυτία

Γαστρίτιδα

Συχνές
Συχνές
Συχνές

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Κνησμός
Εξάνθημα

Αγγειοοίδημα*

Όχι συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Νεφρική 
δυσλειτουργία*

Νεφρική ανεπάρκεια 
(νεφρική ανεπάρκεια, 

οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια)

Πολύ συχνές

Συχνές

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Κόπωση
Εξασθένιση

Συχνές
Συχνές

*Βλ. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Αγγειοοίδημα. Σε 
ασθένεις που έλαβαν θεραπεία με Entresto έχει αναφερθεί αγγειοοίδημα. Στην μελέτη PARADIGM-HF, το αγγειοοίδημα σημειώθηκε 
στο 0,5% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με Entresto, σε σύγκριση με το 0,2% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με εναλαπρίλη. 
Μεγαλύτερα ποσοστά αγγειοοιδήματος παρουσιάστηκαν σε μαύρους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με Entresto (2,4%) και εναλαπρίλης 
(0,5%) (βλ. παράγραφο 4.4). Υπερκαλιαιμία κάλιο του ορού Στην μελέτη PARADIGM-HF, επίπεδα >5,4 mmol/l υπερκαλιαιμίας και κάλιου 
ορού έχουν αναφερθεί στο 11,6% και 19,7% των ασθενών που έλαβαν Entresto και 14,0% και 21,1% των ασθενών που έλαβαν εναλαπρίλη, 
αντίστοιχα. Πίεση Αίματος Στην μελέτη PARADIGM-HF, υπόταση και κλινικά χαμηλή συστολική αρτηριακή πίεση (<90 mmHg και μείωση 
από την γραμμή αναφοράς >20 mmHg) αναφέρθηκαν σε 17,6% και 4,76% των ασθενών που έλαβαν Entresto σε σύγκριση με 11,9% και 
2,67% των ασθενών που έλαβαν εναλαπρίλη, αντίστοιχα. Νεφρική δυσλειτουργία Στην μελέτη PARADIGM-HF, η νεφρική δυσλειτουργία 
έχει αναφερθεί σε 10,1% των ασθενών που έλαβαν Entresto και 11,5% των ασθενών που έλαβαν εναλαπρίλη. Αναφορά πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού 
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω 
του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr. 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Ηνωμένο Βασίλειο 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Entresto 24 mg/26 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EU/1/15/1058/001, 
EU/1/15/1058/008-010 Entresto 49 mg/51 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EU/1/15/1058/002-004, EU/1/15/1058/011-013 
Entresto 97 mg/103 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EU/1/15/1058/005-007, EU/1/15/1058/014-016 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 19 Νοεμβρίου 2015 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 16 Μαρτίου 2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu/. 
11. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: Entresto 24 mg/26 mg (28 tabs): €81,26, Entresto 49 mg/51 mg (56 tabs): €157,08,  
Entresto 97 mg/103 mg (56 tabs): €157,08. Ημερομηνία δελτίου τιμών: 20/02/17. Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη 
τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε 
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για OΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Ipertas®

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ipertas® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Ipertas® 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Ipertas® 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη / Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης / Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης / Κάθε 
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης. Έκδοχα με γνωστή δράση: Ipertas® 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 
76,2mg λακτόζη μονοϋδρική/lactose monohydrate, Ipertas® 20mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 152,5mg λακτόζη μονοϋδρική/lactose monohydrate, Ipertas® 40mg 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 304,9mg λακτόζη μονοϋδρική/lactose monohydrate. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Ipertas® 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με χαραγμένο OL 10 στη μία πλευρά, Ipertas® 20mg 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με χαραγμένο OL 20 στη μία πλευρά, Ipertas® 40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λευκά, ωοειδή, αμφίκυρτα 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με χαραγμένο OL 40 στη μία πλευρά.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: Θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης.
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Δοσολογία
Ενήλικες: Η συνιστώμενη αρχική δόση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης είναι 10 mg μία φορά την ημέρα. Σε ασθενείς στους οποίους η αρτηριακή πίεση δε ρυθμίζεται επαρκώς με αυτή τη δόση, η δόση της μεδοξομιλικής 
ολμεσαρτάνης μπορεί να αυξηθεί στη βέλτιστη δόση των 20 mg μία φορά την ημέρα. Εάν απαιτείται επιπλέον μείωση της αρτηριακής πίεσης, η δόση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μπορεί να αυξηθεί μέχρι το μέγιστο των 
40 mg την ημέρα ή να προστεθεί θεραπεία με υδροχλωροθειαζίδη. Το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης εμφανίζεται σε σημαντικό βαθμό μέσα σε 2 εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας 
και είναι μέγιστο εντός περίπου 8 εβδομάδων μετά την έναρξη της θεραπείας. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όταν εξετάζεται η αλλαγή του δοσολογικού σχήματος για κάθε ασθενή. Ηλικιωμένοι (65 ετών ή άνω): 
Γενικά, δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ηλικιωμένους ασθενείς (βλέπε παρακάτω για συνιστώμενη δόση σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία). Εάν χρειάζεται προοδευτική αύξηση της δόσης στην μέγιστη 
των 40 mg ημερησίως, η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά. Νεφρική δυσλειτουργία: Η μέγιστη δόση σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 20-60 ml/min) 
είναι 20 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μία φορά ημερησίως, λόγω της περιορισμένης εμπειρίας με υψηλότερες δόσεις σε αυτή την ομάδα των ασθενών. Η χρήση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε ασθενείς με σοβαρή 
νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 20 ml/min) δεν συνιστάται, καθώς υπάρχει περιορισμένη μόνο εμπειρία σε αυτή την ομάδα των ασθενών (βλέπε παραγράφους 4.4, 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν απαιτείται 
προσαρμογή της συνιστώμενης δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία. Σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, συνιστάται μία αρχική δόση των 10 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης, άπαξ ημερησίως και 
η μέγιστη δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg άπαξ ημερησίως. Συνιστάται στενή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία που ήδη λαμβάνουν διουρητικά 
και/ή άλλους αντιυπερτασικούς παράγοντες. Δεν υπάρχει εμπειρία με την μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, συνεπώς η χρήση της δε συνιστάται σε αυτή την ομάδα ασθενών (βλέπε 
παραγράφους 4.4 και 5.2). Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με απόφραξη των χοληφόρων οδών (βλέπε παράγραφο 4.3). Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Τα επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα περιγράφονται στην παράγραφο 4.8, 5.1 και 5.2, αλλά δεν μπορεί να γίνει σύσταση 
για τη δοσολογία. Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους, λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια και την έλλειψη δεδομένων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
Τρόπος χορήγησης
Για την καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς, συνιστάται τα δισκία Ipertas® να λαμβάνονται περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα, με ή χωρίς φαγητό, για παράδειγμα την ώρα του πρωινού γεύματος. Το δισκίο θα πρέπει να 
καταπίνεται με επαρκή ποσότητα υγρού (π.χ. ένα ποτήρι νερό). Το δισκίο δε θα πρέπει να μασάται.
4.3. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.6). Απόφραξη των χοληφόρων 
οδών (βλέπε παράγραφο 5.2). Δεν συνιστάται η συγχορήγηση Ipertas® με προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (με ρυθμό σπειραματικής διήθησης 
(GFR) < 60 ml/min/1,73 m2) (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.1).
4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Μείωση του ενδαγγειακού όγκου: Σε ασθενείς με μειωμένο ενδαγγειακό όγκο και/ή νάτριο, λόγω ισχυρής διουρητικής θεραπείας, διαιτητικού περιορισμού του νατρίου, διάρροιας ή εμέτου μπορεί να εμφανιστεί συμπτωματική 
υπόταση, ιδίως μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να διορθωθούν πριν την χορήγηση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης.
Άλλες καταστάσεις που προκαλούν διέγερση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης: Σε ασθενείς, στους οποίους ο αγγειακός τόνος και η νεφρική λειτουργία εξαρτώνται κυρίως από τη λειτουργία του 
συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (π.χ. ασθενείς με σοβαρή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή υποκείμενη νεφρική νόσο, συμπεριλαμβανομένης της στένωσης της νεφρικής αρτηρίας), η θεραπεία με άλλα 
φάρμακα που επηρεάζουν αυτό το σύστημα έχει σχετιστεί με οξεία υπόταση, αζωθαιμία, ολιγουρία ή σπανίως με οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η πιθανότητα παρόμοιων επιδράσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί με χορήγηση 
Ανταγωνιστών των Υποδοχέων της Αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) ΙΙ.
Νεφραγγειακή υπέρταση: Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σοβαρής υπότασης και νεφρικής ανεπάρκειας, όταν σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη στένωση της νεφρικής αρτηρίας ή με στένωση της αρτηρίας προς τον μοναδικό 
λειτουργούντα νεφρό, χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης.
Νεφρική δυσλειτουργία και μεταμόσχευση νεφρού: Όταν η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη χορηγείται σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, συνιστάται περιοδική παρακολούθηση του καλίου του ορού και των 
επιπέδων της κρεατινίνης. Η χρήση μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 20 ml/min) (βλέπε παραγράφους 4.2, 5.2). Δεν υπάρχει εμπειρία 
χορήγησης της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε ασθενείς με πρόσφατη μεταμόσχευση νεφρού ή σε ασθενείς με νεφρική  ανεπάρκεια  τελικού σταδίου (δηλ. κάθαρση κρεατινίνης < 12 ml/λεπτό).
Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία και γι’ αυτό η χρήση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης δεν συνιστάται σε αυτή την ομάδα των ασθενών (βλέπε παράγραφο 4.2 
για συστάσεις δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία).
Υπερκαλιαιμία: Η χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία.
• Ο κίνδυνος πρόκλησης υπερκαλιαιμίας, που μπορεί να αποβεί θανατηφόρος, αυξάνεται σε ηλικιωμένους, σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και σε διαβητικούς ασθενείς, σε ασθενείς που βρίσκονται ταυτόχρονα σε 
θεραπεία με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα καλίου, και/ή σε ασθενείς με παρεμπίπτοντα συμβάντα. Πριν εξεταστεί η ταυτόχρονη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζουν το 
σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης, θα πρέπει να αξιολογείται η σχέση οφέλους-κινδύνου και να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές. (βλέπε επίσης παρακάτω, παράγραφο «Διπλός αποκλεισμός του συστήματος 
ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAΑS)»). Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για υπερκαλιαιμία είναι: Διαβήτης, νεφρική δυσλειτουργία, ηλικία (> 70 ετών) • Συνδυασμός με ένα ή 
περισσότερα φάρμακα που επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και / ή συμπληρώματα καλίου. Ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα ή θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων μπορεί να προκαλέσουν 
υπερκαλιαιμία: υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, καλιοσυντηρητικά διουρητικά, αναστολείς  ΜΕΑ, ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (περιλαμβανομένων και των 
εκλεκτικών αναστολέων COX-2), ηπαρίνη, ανοσοκατασταλτικά όπως κυκλοσπορίνη ή τακρόλιμους, τριμεθοπρίμη. • Παρεμπίπτοντα συμβάντα, και συγκεκριμένα αφυδάτωση, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, μεταβολική οξέωση, 
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, ξαφνική επιδείνωση της νεφρικής κατάστασης (π.χ. μολυσματικές ασθένειες), κυτταρική λύση (π.χ. οξεία ισχαιμία άκρου, ραβδομυόλυση, εκτεταμένο τραύμα). Συνιστάται στενή 
παρακολούθηση των επιπέδων του καλίου σε ασθενείς σε κίνδυνο (βλέπε παράγραφο 4.5). 
Διπλός αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAΑS): Έχει αποδειχθεί ότι η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων ΜΕΑ, αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ ή αλισκιρένης αυξάνει 
τον κίνδυνο υπότασης, υπερκαλιαιμίας και έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας). Ως εκ τούτου, ο διπλός αποκλεισμός του RAΑS μέσω της συνδυασμένης χρήσης 
αναστολέων ΜΕΑ, αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ή αλισκιρένης δεν συνιστάται (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.1). Αν η θεραπεία διπλού αποκλεισμού θεωρείται απολύτως απαραίτητη, αυτό θα πρέπει να 
γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ειδικού και o ασθενής να υπόκειται σε συχνή και στενή παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας, των ηλεκτρολυτών και της αρτηριακής πίεσης. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα 
σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια αναστολείς ΜΕΑ και αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ.
Λίθιο: Όπως και με άλλους ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ, ο συνδυασμός λιθίου και μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης δεν συνιστάται (βλέπε παράγραφο 4.5).
Στένωση αορτικής ή μιτροειδούς βαλβίδας, αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: Όπως και με άλλα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που πάσχουν από στένωση της αορτικής 
ή της μιτροειδούς βαλβίδας ή από αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός: Γενικά, ασθενείς με πρωτοπαθή αλδοστερονισμό δεν ανταποκρίνονται σε αντιυπερτασικά φάρμακα που δρουν μέσω της αναστολής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης. Επομένως, σε 
αυτούς τους ασθενείς δεν συνιστάται η χρήση μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης.
Εντεροπάθεια τύπου κοιλιοκάκης: Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί σοβαρή, χρόνια διάρροια με σημαντική απώλεια βάρους σε ασθενείς που λαμβάνουν ολμεσαρτάνη, λίγους μήνες έως χρόνια μετά την έναρξη 
του φαρμάκου, που πιθανόν προκλήθηκε από μια τοπική καθυστερημένη αντίδραση υπερευαισθησίας. Ατροφία των λαχνών έχει συχνά φανεί σε βιοψίες εντέρου ασθενών. Εάν ένας ασθενής εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ολμεσαρτάνη, αποκλείστε άλλες αιτιολογίες. Εξετάστε τη διακοπή της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε περιπτώσεις όπου δεν εντοπίζεται καμία άλλη αιτιολογία. Σε περιπτώσεις που τα 
συμπτώματα αποδράμουν και επιβεβαιώνεται με βιοψία, εντεροπάθεια τύπου κοιλιοκάκης, δεν πρέπει να γίνει επανέναρξη της θεραπείας με μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη.
Φυλετικές διαφορές: Όπως και με άλλους ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ, η αντιυπερτασική δράση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης είναι κάπως μικρότερη στους ασθενείς της μαύρης φυλής από ότι σε ασθενείς που 
δεν ανήκουν στη μαύρη φυλή, πιθανόν λόγω της συχνότερης παρουσίας χαμηλών επιπέδων ρενίνης στον υπερτασικό πληθυσμό της μαύρης φυλής.
Εγκυμοσύνη: Δεν πρέπει να ξεκινάει η θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ κατά τη διάρκεια της κύησης. Εκτός εάν συνεχιζόμενη θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ θεωρείται απαραίτητη, οι 
ασθενείς που προγραμματίζουν κύηση θα πρέπει να αλλάξουν σε εναλλακτικές αντιυπερτασικές θεραπείες, οι οποίες έχουν εξακριβωμένο προφίλ ασφαλούς χρήσης κατά τη διάρκεια της κύησης. Όταν διαγνωσθεί κύηση, 
η θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ θα πρέπει να σταματήσει αμέσως, και, αν είναι κατάλληλο, να ξεκινήσει  μία εναλλακτική θεραπεία (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.6). 
Άλλα: Όπως με κάθε αντιυπερτασικό παράγοντα, η υπερβολική μείωση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο ή ισχαιμική αγγειακή εγκεφαλική νόσο μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, με έλλειψη λακτάσης Lapp ή με δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, 
δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Μελέτες αλληλεπίδρασης έχουν διεξαχθεί μόνο σε ενήλικες.
Επιδράσεις άλλων φαρμάκων στην μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη
Άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα: Το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μπορεί να αυξηθεί με την ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιυπερτασικών φαρμάκων.
Αναστολείς ΜΕΑ, αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ ή αλισκιρένη: Δεδομένα από κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο διπλός αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAAS) 
μέσω της συνδυασμένης χρήσης αναστολέων ΜΕΑ, αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ ή αλισκιρένης σχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως υπόταση, υπερκαλιαιμία 
και μειωμένη νεφρική λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας) σε σύγκριση με τη χρήση ενός μόνο παράγοντα επίδρασης RAAS (βλέπε παραγράφους 4.3, 4.4 και 5.1).
Συμπληρώματα καλίου και καλιοσυντηρητικά διουρητικά: Με βάση την εμπειρία από τη χρήση άλλων φαρμάκων τα οποία επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης, η ταυτόχρονη χρήση καλιοσυντηρητικών διουρητικών, 
συμπληρωμάτων καλίου, υποκατάστατων αλάτων που περιέχουν κάλιο ή άλλων φαρμάκων που μπορεί να αυξάνουν τα επίπεδα καλίου του ορού (π.χ. ηπαρίνη) μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του καλίου του ορού (βλέπε παράγραφο 
4.4). Επομένως η ταυτόχρονη χορήγηση δεν συνιστάται.
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ): Τα ΜΣΑΦ (συμπεριλαμβανομένων του ακετυλοσαλικυλικού οξέος σε δοσολογία > 3 g/ημέρα και επίσης των αναστολέων COX-2) και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της 
αγγειοτασίνης ΙΙ μπορεί να δράσουν συνεργικά μειώνοντας τη σπειραματική διήθηση. Ο κίνδυνος από την ταυτόχρονη χορήγηση ΜΣΑΦ και ανταγωνιστών της αγγειοτασίνης ΙΙ είναι η εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Συνιστάται 
παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας στην αρχή της θεραπείας καθώς επίσης και τακτική ενυδάτωση του ασθενή. Επιπλέον ταυτόχρονη χορήγηση μπορεί να μειώσει το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα των ανταγωνιστών των 
υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ προκαλώντας μερική απώλεια της αποτελεσματικότητας.
Ρητίνη δέσμευσης χολικών οξέων κολεσεβελάμη: Η ταυτόχρονη χορήγηση της ρητίνης δέσμευσης χολικών οξέων κολεσεβελάμη υδροχλωρική και της ολμεσαρτάνης μειώνει τη συστηματική έκθεση και τη μέγιστη 
συγκέντρωση της ολμεσαρτάνης στο πλάσμα και μειώνει τον χρόνο ημίσειας ζωής της (t1/2). Η χορήγηση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την υδροχλωρική κολεσεβελάμη μείωσε το αποτέλεσμα 
της φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης. Θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη δόση της υδροχλωρικής κολεσεβελάμης (βλέπε παράγραφο 5.2).
Άλλες ουσίες: Μετά από θεραπεία με αντιόξινα (υδροξείδιο αργιλίου μαγνησίου) παρατηρήθηκε μέτρια μείωση της βιοδιαθεσιμότητας της ολμεσαρτάνης. Συγχορήγηση βαρφαρίνης και διγοξίνης δεν είχε επίδραση στην 
φαρμακοκινητική της ολμεσαρτάνης.
Επιδράσεις της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε άλλα φάρμακα: Λίθιο: Έχουν αναφερθεί αναστρέψιμες αυξήσεις των συγκεντρώσεων του λιθίου στον ορό και της τοξικότητας κατά την ταυτόχρονη χορήγηση λιθίου με 
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) και ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ. Επομένως, δεν συνιστάται ο συνδυασμός μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης και λιθίου (βλέπε παράγραφο 4.4). Εάν η χρήση 
του συνδυασμού κρίνεται απαραίτητη, συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων του λιθίου στον ορό.
Άλλες ουσίες: Ουσίες, οι οποίες έχουν μελετηθεί σε ειδικές κλινικές μελέτες σε υγιείς εθελοντές περιλαμβάνουν βαρφαρίνη, διγοξίνη ένα αντιόξινο (υδροξείδιο αργιλίου μαγνησίου), υδροχλωροθειαζίδη και πραβαστατίνη. 
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις και η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη συγκεκριμένα δεν είχε σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική της βαρφαρίνης ή στη φαρμακοκινητική της 
διγοξίνης. H ολμεσαρτάνη δεν είχε κλινικά σημαντική ανασταλτική επίδραση in vitro στα ένζυμα του ανθρώπινου P450-κυτοχρώματος 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 και 3Α4 και είχε ελάχιστη ή καθόλου επαγωγική 
επίδραση στη δραστικότητα του P450 κυτοχρώματος των επίμυων. Επομένως, δεν έχουν διεξαχθεί in vivo μελέτες αλληλεπίδρασης με γνωστούς αναστολείς και επαγωγείς του ενζύμου P450 κυτοχρώματος και δεν 
αναμένονται κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ολμεσαρτάνης και φαρμάκων που μεταβολίζονται από τα ανωτέρω αναφερόμενα ένζυμα του κυτοχρώματος P450.

4.6. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Εγκυμοσύνη:
Η χρήση των ανταγωνιστών της αγγειοτασίνης ΙΙ δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια  του πρώτου τριμήνου της κύησης (βλέπε παράγραφο 4.4). Η χρήση των ανταγωνιστών της αγγειοτασίνης ΙΙ αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του 
2ου και 3ου τριμήνου της κύησης (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4). Επιδημιολογικά δεδομένα όσον αφορά τον κίνδυνο τερατογένεσης μετά από έκθεση σε αναστολείς ΜΕΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης 
δεν είναι συμπερασματικά, εντούτοις μία μικρή αύξηση του κινδύνου δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Ενώ δεν υπάρχουν ελεγχόμενα επιδημιολογικά δεδομένα όσον αφορά τον κίνδυνο με τους ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ, 
παρόμοιοι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν για αυτή την κατηγορία φαρμάκων. Εκτός εάν συνεχιζόμενη θεραπεία με αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης θεωρείται απαραίτητη, οι ασθενείς που προγραμματίζουν κύηση 
πρέπει να αλλάξουν σε εναλλακτικές αντιυπερτασικές θεραπείες, οι οποίες έχουν εξακριβωμένο προφίλ ασφαλούς χρήσης κατά τη διάρκεια της κύησης. Όταν διαγνωσθεί κύηση, η θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης 
ΙΙ θα πρέπει να σταματήσει αμέσως, και, αν είναι απαραίτητο, να αρχίσει εναλλακτική θεραπεία. Η έκθεση στη θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ κατά τη διάρκεια του δευτέρου και του τρίτου τριμήνου είναι γνωστό 
ότι προκαλεί ανθρώπινη εμβρυοτοξικότητα (μειωμένη νεφρική λειτουργία, ολιγοϋδράμνιο, καθυστέρηση κρανιακής οστεοποίησης) και την νεογνική τοξικότητα (νεφρική ανεπάρκεια, υπόταση, υπερκαλιαιμία), (βλέπε επίσης 
5.3 «Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας»). Σε περίπτωση που έχει προκύψει έκθεση σε ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης II από το δεύτερο τρίμηνο της κύησης, πρέπει να ελεγχθεί υπερηχογραφικά  η νεφρική λειτουργία και το 
κρανίο. Τα βρέφη των οποίων η μητέρα τους λάμβανε ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ πρέπει να παρακολουθούνται στενά για υπόταση (βλέπε επίσης παραγράφους 4.3 και 4.4).
Θηλασμός: Η ολμεσαρτάνη αποβάλλεται στο γάλα των επίμυων που θηλάζουν, αλλά δεν είναι γνωστό εάν αποβάλλεται στο ανθρώπινο γάλα. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση του Ipertas® 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το Ipertas®  δεν συνιστάται, και προτείνονται εναλλακτικές θεραπείες με καλύτερα εξακριβωμένο προφίλ ασφαλούς χρήσης κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ιδιαίτερα κατά το θηλασμό ενός 
νεογέννητου ή πρόωρου βρέφους.
4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το Ipertas® έχει ελάσσονα ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Ζάλη ή κόπωση μπορεί να εμφανιστούν 
περιστασιακά σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιυπερτασική θεραπεία, που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα αντίδρασης.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη είναι κεφαλαλγία (7,7%), συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της 
γρίπης (4,0%) και ζάλη (3,7%). Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες μονοθεραπείας, η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία σχετιζόταν αναμφίβολα με τη θεραπεία, ήταν ζάλη (συχνότητα εμφάνισης 2,5% με την 
μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη και 0,9% με το εικονικό φάρμακο). Η συχνότητα εμφάνισης υπερτριγλυκεριδαιμίας (2,0% έναντι 1,1%) και αύξησης της κρεατινοφωσφοκινάσης (1,3% έναντι 0,7%) ήταν λίγο μεγαλύτερη με την 
μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη  συγκρινόμενη με το εικονικό φάρμακο.
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε κλινικές δοκιμές, μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας και αυθόρμητες αναφορές συνοψίζονται 
στον παρακάτω πίνακα. Οι παρακάτω ορολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση των συχνοτήτων εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές 
(≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).

Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις ραβδομυόλυσης σε χρονική συσχέτιση με την πρόσληψη των αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ.
Πρόσθετες πληροφορίες για ειδικούς πληθυσμούς
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μελετήθηκε σε 361 παιδιά και εφήβους, ηλικίας 1-17 ετών, κατά τη διάρκεια 2 κλινικών μελετών. Ενώ η φύση και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι παρόμοια με 
εκείνη των ενηλίκων, η συχνότητα των παρακάτω είναι υψηλότερη στα παιδιά:
- Η επίσταξη είναι μια συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια σε παιδιά (δηλ., ≥ 1/100 έως <1/10), η οποία δεν έχει αναφερθεί στους ενήλικες.
- Κατά τη διάρκεια των 3 εβδομάδων διπλής τυφλής μελέτης, η συχνότητα εμφάνισης ζάλης και κεφαλαλγίας σχετιζόμενων με τη θεραπεία σχεδόν διπλασιάστηκαν σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών στην ομάδα της υψηλής δόσης 
μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας για την μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη σε παιδιατρικούς ασθενείς δεν διαφέρει σημαντικά από το προφίλ ασφάλειας σε ενήλικες.
Ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω)
Στους ηλικιωμένους ασθενείς η συχνότητα εμφάνισης υπότασης αυξάνεται ελαφρώς από σπάνια σε  όχι συχνή.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του 
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Μεσογείων 284 - GR-15562 Χολαργός, Αθήνα - Τηλ: + 30 213 2040380/337 - Φαξ: + 30 210 6549585 - Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υπερδοσολογία στους ανθρώπους. Το πιθανότερο αποτέλεσμα της υπερδοσολογίας είναι η υπόταση. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής πρέπει να 
παρακολουθείται προσεκτικά και να εφαρμόζεται συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα αποβολής της ολμεσαρτάνης μέσω αιμοδιύλισης.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:
Ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ, κωδικός ATC: C09C A 08.
Μηχανισμός δράσης/ Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη είναι ένας ισχυρός, δρων από του στόματος, εκλεκτικός, ανταγωνιστής του υποδοχέα (τύπου AT1) της αγγειοτασίνης ΙΙ. Αναμένεται να αποκλείει όλες τις δράσεις της αγγειοτασίνης ΙΙ, μέσω 
του υποδοχέα AT1, ανεξάρτητα από την πηγή ή την οδό της σύνθεσης της αγγειοτασίνης ΙΙ. Ο εκλεκτικός ανταγωνισμός των υποδοχέων (AT1) της αγγειοτασίνης ΙΙ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της ρενίνης 
και της συγκέντρωσης της αγγειοτασίνης Ι και ΙΙ στο πλάσμα και κάποια ελάττωση των συγκεντρώσεων της αλδοστερόνης στο πλάσμα. Η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι η πρωτογενής αγγειοδραστική ορμόνη του συστήματος ρενίνης-
αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και παίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της υπέρτασης μέσω του τύπου 1 (ΑΤ1) υποδοχέα.
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Στην υπέρταση, η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη προκαλεί δοσοεξαρτώμενη, μακράς διάρκειας μείωση της αρτηριακής πίεσης. Δεν υπάρχουν ενδείξεις υπότασης με την πρώτη δόση, ταχυφυλαξίας κατά τη μακρόχρονη 
θεραπεία ή φαινομένου υποτροπής της υπέρτασης μετά από τη διακοπή της θεραπείας. Η χορήγηση μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μία φορά την ημέρα παρέχει αποτελεσματική και ομαλή ελάττωση της αρτηριακής 
πίεσης, για όλο το 24ωρο. Η χορήγηση μίας άπαξ δόσης ημερησίως επιφέρει την ίδια ελάττωση της αρτηριακής πίεσης όπως και η χορήγηση της ίδιας συνολικής ημερήσιας δοσολογίας διηρημένης σε δύο δόσεις. 
Με συνεχή θεραπεία, οι μέγιστες μειώσεις της αρτηριακής πίεσης επιτυγχάνονται μετά από 8 εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας, παρόλο που ένα σημαντικό ποσοστό της μείωσης της πίεσης του αίματος 
παρατηρείται ήδη μετά από 2 βδομάδες θεραπείας. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με υδροχλωροθειαζίδη, επιτυγχάνεται επιπρόσθετη ελάττωση της αρτηριακής πίεσης και η συγχορήγηση είναι καλά ανεκτή. Η επίδραση της 
ολμεσαρτάνης στη θνησιμότητα και στη νοσηρότητα δεν είναι ακόμη γνωστή. Η μελέτη «Randomised Olmesartan and Diabetes Microalbuminuria Prevention» (ROADMAP) σε 4.447 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, 
με  νορμολευκωματινουρία και τουλάχιστον έναν επιπλέον παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, διερεύνησε κατά πόσο η θεραπεία με ολμεσαρτάνη θα μπορούσε να καθυστερήσει την έναρξη της μικρολευκωματινουρίας. 
Κατά την περίοδο παρακολούθησης, μέσης διάρκειας 3,2 ετών, οι ασθενείς έλαβαν είτε ολμεσαρτάνη ή εικονικό φάρμακο επιπρόσθετα των άλλων αντιυπερτασικών παραγόντων, εκτός από αναστολείς ΜΕΑ ή ΑΥΑ. Για το 
πρωτεύον καταληκτικό σημείο, η μελέτη έδειξε μια σημαντική μείωση του κινδύνου στο χρόνο έναρξης μικρολευκωματινουρίας, υπέρ της ολμεσαρτάνης. Μετά από προσαρμογή για τις διαφορές στην Αρτηριακή Πίεση η 
μείωση του κινδύνου δεν ήταν πλέον στατιστικά σημαντική. 8,2% (178 από 2.160) των ασθενών στην ομάδα της ολμεσαρτάνης και 9,8% (210 από 2.139) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου ανέπτυξαν μικρολευκωματινουρία. 
Για τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία, εμφανίστηκαν καρδιαγγειακά συμβάματα σε 96 ασθενείς (4,3%) με ολμεσαρτάνη και σε 94 ασθενείς (4,2%) με εικονικό φάρμακο. Η επίπτωση της καρδιαγγειακής θνητότητας ήταν 
υψηλότερη με ολμεσαρτάνη συγκριτικά με την θεραπεία με εικονικό φάρμακο [15 ασθενείς (0,7%) έναντι 3 ασθενών (0,1%)], παρά τα παρόμοια ποσοστά για μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο [14 ασθενείς 
(0,6%) έναντι 8 ασθενών (0,4%)], μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου [17 ασθενείς (0,8%) έναντι 26 ασθενών (1,2%)] και μη καρδιαγγειακή θνητότητα [11 ασθενείς (0,5%) έναντι 12 ασθενών (0,5%)]. Η συνολική 
θνητότητα με ολμεσαρτάνη ήταν αριθμητικά αυξημένη 26 ασθενείς (1,2%) έναντι 15 ασθενών (0,7%), η οποία οφειλόταν κυρίως σε έναν υψηλότερο αριθμό θανατηφόρων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η μελέτη «Olmesartan 

Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA Ανεπιθύμητες ενέργειες Συχνότητα

Διαταραχές του μυοσκελετικού Αρθρίτιδα  Συχνή

συστήματος και του συνδετικού ιστού Οσφυαλγία Συχνή

 Σκελετικός πόνος Συχνή

 Μυαλγία Όχι συχνή

 Μυϊκός σπασμός Σπάνια

Διαταραχές των νεφρών Αιματουρία Συχνή

και των ουροφόρων οδών Ουρολοίμωξη Συχνή

 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια Σπάνια

 Νεφρική ανεπάρκεια Σπάνια

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις Άλγος Συχνή

της οδού χορήγησης Θωρακικό άλγος Συχνή

 Περιφερικό οίδημα Συχνή

 Συμπτώματα παρόμοια Συχνή

 με εκείνα της γρίπης

 Κόπωση Συχνή

 Οίδημα προσώπου Όχι συχνή

 Εξασθένιση Όχι συχνή

 Αίσθημα κακουχίας Όχι συχνή

 Λήθαργος Σπάνια

Παρακλινικές εξετάσεις Ηπατικά ένζυμα αυξημένα Συχνή

 Ουρία αίματος αυξημένη Συχνή

 Κρεατινοφωσφοκινάση Συχνή

 αίματος αυξημένη

 Κρεατινίνη αίματος αυξημένη Σπάνια

Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA Ανεπιθύμητες ενέργειες Συχνότητα

Διαταραχές του αιμοποιητικού Θρομβοπενία Όχι συχνή

και του λεμφικού συστήματος

Διαταραχές του ανοσοποιητικού Αναφυλακτική αντίδραση Όχι συχνή

συστήματος

Διαταραχές του μεταβολισμού Υπερτριγλυκεριδαιμία Συχνή

και της θρέψης Υπερουριχαιμία Συχνή 

 Υπερκαλιαιμία Σπάνια

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Ζάλη Συχνή

 Κεφαλαλγία Συχνή

Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου Ίλιγγος Όχι συχνή

Καρδιακές διαταραχές Στηθάγχη Όχι συχνή

Αγγειακές διαταραχές Υπόταση Σπάνια

Διαταραχές του αναπνευστικού Βρογχίτιδα Συχνή

συστήματος, του θώρακα και Φαρυγγίτιδα Συχνή

του μεσοθωρακίου Βήχας Συχνή

 Ρινίτιδα Συχνή

Διαταραχές του γαστρεντερικού Γαστρεντερίτιδα Συχνή

συστήματος Διάρροια Συχνή

 Κοιλιακό άλγος Συχνή

 Ναυτία Συχνή

 Δυσπεψία Συχνή

 Έμετος Όχι συχνή

 Εντεροπάθεια τύπου κοιλιοκάκης Πολύ σπάνια

 (βλέπε παράγραφο 4.4)

Διαταραχές του δέρματος Εξάνθημα Όχι συχνή

και του υποδόριου ιστού Αλλεργική δερματίτιδα Όχι συχνή

 Κνίδωση Όχι συχνή

 Εξάνθημα Όχι συχνή

 Κνησμός Όχι συχνή

 Αγγειοοίδημα Σπάνια



Ipertas®

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ipertas® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Ipertas® 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Ipertas® 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη / Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης / Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης / Κάθε 
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης. Έκδοχα με γνωστή δράση: Ipertas® 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 
76,2mg λακτόζη μονοϋδρική/lactose monohydrate, Ipertas® 20mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 152,5mg λακτόζη μονοϋδρική/lactose monohydrate, Ipertas® 40mg 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 304,9mg λακτόζη μονοϋδρική/lactose monohydrate. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Ipertas® 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με χαραγμένο OL 10 στη μία πλευρά, Ipertas® 20mg 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με χαραγμένο OL 20 στη μία πλευρά, Ipertas® 40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λευκά, ωοειδή, αμφίκυρτα 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με χαραγμένο OL 40 στη μία πλευρά.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: Θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης.
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Δοσολογία
Ενήλικες: Η συνιστώμενη αρχική δόση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης είναι 10 mg μία φορά την ημέρα. Σε ασθενείς στους οποίους η αρτηριακή πίεση δε ρυθμίζεται επαρκώς με αυτή τη δόση, η δόση της μεδοξομιλικής 
ολμεσαρτάνης μπορεί να αυξηθεί στη βέλτιστη δόση των 20 mg μία φορά την ημέρα. Εάν απαιτείται επιπλέον μείωση της αρτηριακής πίεσης, η δόση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μπορεί να αυξηθεί μέχρι το μέγιστο των 
40 mg την ημέρα ή να προστεθεί θεραπεία με υδροχλωροθειαζίδη. Το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης εμφανίζεται σε σημαντικό βαθμό μέσα σε 2 εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας 
και είναι μέγιστο εντός περίπου 8 εβδομάδων μετά την έναρξη της θεραπείας. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όταν εξετάζεται η αλλαγή του δοσολογικού σχήματος για κάθε ασθενή. Ηλικιωμένοι (65 ετών ή άνω): 
Γενικά, δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ηλικιωμένους ασθενείς (βλέπε παρακάτω για συνιστώμενη δόση σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία). Εάν χρειάζεται προοδευτική αύξηση της δόσης στην μέγιστη 
των 40 mg ημερησίως, η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά. Νεφρική δυσλειτουργία: Η μέγιστη δόση σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 20-60 ml/min) 
είναι 20 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μία φορά ημερησίως, λόγω της περιορισμένης εμπειρίας με υψηλότερες δόσεις σε αυτή την ομάδα των ασθενών. Η χρήση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε ασθενείς με σοβαρή 
νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 20 ml/min) δεν συνιστάται, καθώς υπάρχει περιορισμένη μόνο εμπειρία σε αυτή την ομάδα των ασθενών (βλέπε παραγράφους 4.4, 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν απαιτείται 
προσαρμογή της συνιστώμενης δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία. Σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, συνιστάται μία αρχική δόση των 10 mg μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης, άπαξ ημερησίως και 
η μέγιστη δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg άπαξ ημερησίως. Συνιστάται στενή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία που ήδη λαμβάνουν διουρητικά 
και/ή άλλους αντιυπερτασικούς παράγοντες. Δεν υπάρχει εμπειρία με την μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, συνεπώς η χρήση της δε συνιστάται σε αυτή την ομάδα ασθενών (βλέπε 
παραγράφους 4.4 και 5.2). Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με απόφραξη των χοληφόρων οδών (βλέπε παράγραφο 4.3). Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Τα επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα περιγράφονται στην παράγραφο 4.8, 5.1 και 5.2, αλλά δεν μπορεί να γίνει σύσταση 
για τη δοσολογία. Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους, λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια και την έλλειψη δεδομένων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
Τρόπος χορήγησης
Για την καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς, συνιστάται τα δισκία Ipertas® να λαμβάνονται περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα, με ή χωρίς φαγητό, για παράδειγμα την ώρα του πρωινού γεύματος. Το δισκίο θα πρέπει να 
καταπίνεται με επαρκή ποσότητα υγρού (π.χ. ένα ποτήρι νερό). Το δισκίο δε θα πρέπει να μασάται.
4.3. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.6). Απόφραξη των χοληφόρων 
οδών (βλέπε παράγραφο 5.2). Δεν συνιστάται η συγχορήγηση Ipertas® με προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (με ρυθμό σπειραματικής διήθησης 
(GFR) < 60 ml/min/1,73 m2) (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.1).
4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Μείωση του ενδαγγειακού όγκου: Σε ασθενείς με μειωμένο ενδαγγειακό όγκο και/ή νάτριο, λόγω ισχυρής διουρητικής θεραπείας, διαιτητικού περιορισμού του νατρίου, διάρροιας ή εμέτου μπορεί να εμφανιστεί συμπτωματική 
υπόταση, ιδίως μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να διορθωθούν πριν την χορήγηση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης.
Άλλες καταστάσεις που προκαλούν διέγερση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης: Σε ασθενείς, στους οποίους ο αγγειακός τόνος και η νεφρική λειτουργία εξαρτώνται κυρίως από τη λειτουργία του 
συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (π.χ. ασθενείς με σοβαρή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή υποκείμενη νεφρική νόσο, συμπεριλαμβανομένης της στένωσης της νεφρικής αρτηρίας), η θεραπεία με άλλα 
φάρμακα που επηρεάζουν αυτό το σύστημα έχει σχετιστεί με οξεία υπόταση, αζωθαιμία, ολιγουρία ή σπανίως με οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η πιθανότητα παρόμοιων επιδράσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί με χορήγηση 
Ανταγωνιστών των Υποδοχέων της Αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) ΙΙ.
Νεφραγγειακή υπέρταση: Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σοβαρής υπότασης και νεφρικής ανεπάρκειας, όταν σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη στένωση της νεφρικής αρτηρίας ή με στένωση της αρτηρίας προς τον μοναδικό 
λειτουργούντα νεφρό, χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης.
Νεφρική δυσλειτουργία και μεταμόσχευση νεφρού: Όταν η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη χορηγείται σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, συνιστάται περιοδική παρακολούθηση του καλίου του ορού και των 
επιπέδων της κρεατινίνης. Η χρήση μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 20 ml/min) (βλέπε παραγράφους 4.2, 5.2). Δεν υπάρχει εμπειρία 
χορήγησης της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε ασθενείς με πρόσφατη μεταμόσχευση νεφρού ή σε ασθενείς με νεφρική  ανεπάρκεια  τελικού σταδίου (δηλ. κάθαρση κρεατινίνης < 12 ml/λεπτό).
Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία και γι’ αυτό η χρήση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης δεν συνιστάται σε αυτή την ομάδα των ασθενών (βλέπε παράγραφο 4.2 
για συστάσεις δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία).
Υπερκαλιαιμία: Η χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία.
• Ο κίνδυνος πρόκλησης υπερκαλιαιμίας, που μπορεί να αποβεί θανατηφόρος, αυξάνεται σε ηλικιωμένους, σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και σε διαβητικούς ασθενείς, σε ασθενείς που βρίσκονται ταυτόχρονα σε 
θεραπεία με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα καλίου, και/ή σε ασθενείς με παρεμπίπτοντα συμβάντα. Πριν εξεταστεί η ταυτόχρονη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζουν το 
σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης, θα πρέπει να αξιολογείται η σχέση οφέλους-κινδύνου και να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές. (βλέπε επίσης παρακάτω, παράγραφο «Διπλός αποκλεισμός του συστήματος 
ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAΑS)»). Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για υπερκαλιαιμία είναι: Διαβήτης, νεφρική δυσλειτουργία, ηλικία (> 70 ετών) • Συνδυασμός με ένα ή 
περισσότερα φάρμακα που επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και / ή συμπληρώματα καλίου. Ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα ή θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων μπορεί να προκαλέσουν 
υπερκαλιαιμία: υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, καλιοσυντηρητικά διουρητικά, αναστολείς  ΜΕΑ, ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (περιλαμβανομένων και των 
εκλεκτικών αναστολέων COX-2), ηπαρίνη, ανοσοκατασταλτικά όπως κυκλοσπορίνη ή τακρόλιμους, τριμεθοπρίμη. • Παρεμπίπτοντα συμβάντα, και συγκεκριμένα αφυδάτωση, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, μεταβολική οξέωση, 
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, ξαφνική επιδείνωση της νεφρικής κατάστασης (π.χ. μολυσματικές ασθένειες), κυτταρική λύση (π.χ. οξεία ισχαιμία άκρου, ραβδομυόλυση, εκτεταμένο τραύμα). Συνιστάται στενή 
παρακολούθηση των επιπέδων του καλίου σε ασθενείς σε κίνδυνο (βλέπε παράγραφο 4.5). 
Διπλός αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAΑS): Έχει αποδειχθεί ότι η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων ΜΕΑ, αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ ή αλισκιρένης αυξάνει 
τον κίνδυνο υπότασης, υπερκαλιαιμίας και έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας). Ως εκ τούτου, ο διπλός αποκλεισμός του RAΑS μέσω της συνδυασμένης χρήσης 
αναστολέων ΜΕΑ, αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ή αλισκιρένης δεν συνιστάται (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.1). Αν η θεραπεία διπλού αποκλεισμού θεωρείται απολύτως απαραίτητη, αυτό θα πρέπει να 
γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ειδικού και o ασθενής να υπόκειται σε συχνή και στενή παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας, των ηλεκτρολυτών και της αρτηριακής πίεσης. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα 
σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια αναστολείς ΜΕΑ και αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ.
Λίθιο: Όπως και με άλλους ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ, ο συνδυασμός λιθίου και μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης δεν συνιστάται (βλέπε παράγραφο 4.5).
Στένωση αορτικής ή μιτροειδούς βαλβίδας, αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: Όπως και με άλλα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που πάσχουν από στένωση της αορτικής 
ή της μιτροειδούς βαλβίδας ή από αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός: Γενικά, ασθενείς με πρωτοπαθή αλδοστερονισμό δεν ανταποκρίνονται σε αντιυπερτασικά φάρμακα που δρουν μέσω της αναστολής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης. Επομένως, σε 
αυτούς τους ασθενείς δεν συνιστάται η χρήση μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης.
Εντεροπάθεια τύπου κοιλιοκάκης: Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί σοβαρή, χρόνια διάρροια με σημαντική απώλεια βάρους σε ασθενείς που λαμβάνουν ολμεσαρτάνη, λίγους μήνες έως χρόνια μετά την έναρξη 
του φαρμάκου, που πιθανόν προκλήθηκε από μια τοπική καθυστερημένη αντίδραση υπερευαισθησίας. Ατροφία των λαχνών έχει συχνά φανεί σε βιοψίες εντέρου ασθενών. Εάν ένας ασθενής εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ολμεσαρτάνη, αποκλείστε άλλες αιτιολογίες. Εξετάστε τη διακοπή της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε περιπτώσεις όπου δεν εντοπίζεται καμία άλλη αιτιολογία. Σε περιπτώσεις που τα 
συμπτώματα αποδράμουν και επιβεβαιώνεται με βιοψία, εντεροπάθεια τύπου κοιλιοκάκης, δεν πρέπει να γίνει επανέναρξη της θεραπείας με μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη.
Φυλετικές διαφορές: Όπως και με άλλους ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ, η αντιυπερτασική δράση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης είναι κάπως μικρότερη στους ασθενείς της μαύρης φυλής από ότι σε ασθενείς που 
δεν ανήκουν στη μαύρη φυλή, πιθανόν λόγω της συχνότερης παρουσίας χαμηλών επιπέδων ρενίνης στον υπερτασικό πληθυσμό της μαύρης φυλής.
Εγκυμοσύνη: Δεν πρέπει να ξεκινάει η θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ κατά τη διάρκεια της κύησης. Εκτός εάν συνεχιζόμενη θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ θεωρείται απαραίτητη, οι 
ασθενείς που προγραμματίζουν κύηση θα πρέπει να αλλάξουν σε εναλλακτικές αντιυπερτασικές θεραπείες, οι οποίες έχουν εξακριβωμένο προφίλ ασφαλούς χρήσης κατά τη διάρκεια της κύησης. Όταν διαγνωσθεί κύηση, 
η θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ θα πρέπει να σταματήσει αμέσως, και, αν είναι κατάλληλο, να ξεκινήσει  μία εναλλακτική θεραπεία (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.6). 
Άλλα: Όπως με κάθε αντιυπερτασικό παράγοντα, η υπερβολική μείωση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο ή ισχαιμική αγγειακή εγκεφαλική νόσο μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, με έλλειψη λακτάσης Lapp ή με δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, 
δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Μελέτες αλληλεπίδρασης έχουν διεξαχθεί μόνο σε ενήλικες.
Επιδράσεις άλλων φαρμάκων στην μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη
Άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα: Το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μπορεί να αυξηθεί με την ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιυπερτασικών φαρμάκων.
Αναστολείς ΜΕΑ, αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ ή αλισκιρένη: Δεδομένα από κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο διπλός αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAAS) 
μέσω της συνδυασμένης χρήσης αναστολέων ΜΕΑ, αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ ή αλισκιρένης σχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως υπόταση, υπερκαλιαιμία 
και μειωμένη νεφρική λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας) σε σύγκριση με τη χρήση ενός μόνο παράγοντα επίδρασης RAAS (βλέπε παραγράφους 4.3, 4.4 και 5.1).
Συμπληρώματα καλίου και καλιοσυντηρητικά διουρητικά: Με βάση την εμπειρία από τη χρήση άλλων φαρμάκων τα οποία επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης, η ταυτόχρονη χρήση καλιοσυντηρητικών διουρητικών, 
συμπληρωμάτων καλίου, υποκατάστατων αλάτων που περιέχουν κάλιο ή άλλων φαρμάκων που μπορεί να αυξάνουν τα επίπεδα καλίου του ορού (π.χ. ηπαρίνη) μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του καλίου του ορού (βλέπε παράγραφο 
4.4). Επομένως η ταυτόχρονη χορήγηση δεν συνιστάται.
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ): Τα ΜΣΑΦ (συμπεριλαμβανομένων του ακετυλοσαλικυλικού οξέος σε δοσολογία > 3 g/ημέρα και επίσης των αναστολέων COX-2) και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της 
αγγειοτασίνης ΙΙ μπορεί να δράσουν συνεργικά μειώνοντας τη σπειραματική διήθηση. Ο κίνδυνος από την ταυτόχρονη χορήγηση ΜΣΑΦ και ανταγωνιστών της αγγειοτασίνης ΙΙ είναι η εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Συνιστάται 
παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας στην αρχή της θεραπείας καθώς επίσης και τακτική ενυδάτωση του ασθενή. Επιπλέον ταυτόχρονη χορήγηση μπορεί να μειώσει το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα των ανταγωνιστών των 
υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ προκαλώντας μερική απώλεια της αποτελεσματικότητας.
Ρητίνη δέσμευσης χολικών οξέων κολεσεβελάμη: Η ταυτόχρονη χορήγηση της ρητίνης δέσμευσης χολικών οξέων κολεσεβελάμη υδροχλωρική και της ολμεσαρτάνης μειώνει τη συστηματική έκθεση και τη μέγιστη 
συγκέντρωση της ολμεσαρτάνης στο πλάσμα και μειώνει τον χρόνο ημίσειας ζωής της (t1/2). Η χορήγηση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την υδροχλωρική κολεσεβελάμη μείωσε το αποτέλεσμα 
της φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης. Θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη δόση της υδροχλωρικής κολεσεβελάμης (βλέπε παράγραφο 5.2).
Άλλες ουσίες: Μετά από θεραπεία με αντιόξινα (υδροξείδιο αργιλίου μαγνησίου) παρατηρήθηκε μέτρια μείωση της βιοδιαθεσιμότητας της ολμεσαρτάνης. Συγχορήγηση βαρφαρίνης και διγοξίνης δεν είχε επίδραση στην 
φαρμακοκινητική της ολμεσαρτάνης.
Επιδράσεις της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε άλλα φάρμακα: Λίθιο: Έχουν αναφερθεί αναστρέψιμες αυξήσεις των συγκεντρώσεων του λιθίου στον ορό και της τοξικότητας κατά την ταυτόχρονη χορήγηση λιθίου με 
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) και ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ. Επομένως, δεν συνιστάται ο συνδυασμός μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης και λιθίου (βλέπε παράγραφο 4.4). Εάν η χρήση 
του συνδυασμού κρίνεται απαραίτητη, συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων του λιθίου στον ορό.
Άλλες ουσίες: Ουσίες, οι οποίες έχουν μελετηθεί σε ειδικές κλινικές μελέτες σε υγιείς εθελοντές περιλαμβάνουν βαρφαρίνη, διγοξίνη ένα αντιόξινο (υδροξείδιο αργιλίου μαγνησίου), υδροχλωροθειαζίδη και πραβαστατίνη. 
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις και η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη συγκεκριμένα δεν είχε σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική της βαρφαρίνης ή στη φαρμακοκινητική της 
διγοξίνης. H ολμεσαρτάνη δεν είχε κλινικά σημαντική ανασταλτική επίδραση in vitro στα ένζυμα του ανθρώπινου P450-κυτοχρώματος 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 και 3Α4 και είχε ελάχιστη ή καθόλου επαγωγική 
επίδραση στη δραστικότητα του P450 κυτοχρώματος των επίμυων. Επομένως, δεν έχουν διεξαχθεί in vivo μελέτες αλληλεπίδρασης με γνωστούς αναστολείς και επαγωγείς του ενζύμου P450 κυτοχρώματος και δεν 
αναμένονται κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ολμεσαρτάνης και φαρμάκων που μεταβολίζονται από τα ανωτέρω αναφερόμενα ένζυμα του κυτοχρώματος P450.

4.6. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Εγκυμοσύνη:
Η χρήση των ανταγωνιστών της αγγειοτασίνης ΙΙ δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια  του πρώτου τριμήνου της κύησης (βλέπε παράγραφο 4.4). Η χρήση των ανταγωνιστών της αγγειοτασίνης ΙΙ αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του 
2ου και 3ου τριμήνου της κύησης (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4). Επιδημιολογικά δεδομένα όσον αφορά τον κίνδυνο τερατογένεσης μετά από έκθεση σε αναστολείς ΜΕΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης 
δεν είναι συμπερασματικά, εντούτοις μία μικρή αύξηση του κινδύνου δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Ενώ δεν υπάρχουν ελεγχόμενα επιδημιολογικά δεδομένα όσον αφορά τον κίνδυνο με τους ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ, 
παρόμοιοι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν για αυτή την κατηγορία φαρμάκων. Εκτός εάν συνεχιζόμενη θεραπεία με αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης θεωρείται απαραίτητη, οι ασθενείς που προγραμματίζουν κύηση 
πρέπει να αλλάξουν σε εναλλακτικές αντιυπερτασικές θεραπείες, οι οποίες έχουν εξακριβωμένο προφίλ ασφαλούς χρήσης κατά τη διάρκεια της κύησης. Όταν διαγνωσθεί κύηση, η θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης 
ΙΙ θα πρέπει να σταματήσει αμέσως, και, αν είναι απαραίτητο, να αρχίσει εναλλακτική θεραπεία. Η έκθεση στη θεραπεία με ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ κατά τη διάρκεια του δευτέρου και του τρίτου τριμήνου είναι γνωστό 
ότι προκαλεί ανθρώπινη εμβρυοτοξικότητα (μειωμένη νεφρική λειτουργία, ολιγοϋδράμνιο, καθυστέρηση κρανιακής οστεοποίησης) και την νεογνική τοξικότητα (νεφρική ανεπάρκεια, υπόταση, υπερκαλιαιμία), (βλέπε επίσης 
5.3 «Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας»). Σε περίπτωση που έχει προκύψει έκθεση σε ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης II από το δεύτερο τρίμηνο της κύησης, πρέπει να ελεγχθεί υπερηχογραφικά  η νεφρική λειτουργία και το 
κρανίο. Τα βρέφη των οποίων η μητέρα τους λάμβανε ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ πρέπει να παρακολουθούνται στενά για υπόταση (βλέπε επίσης παραγράφους 4.3 και 4.4).
Θηλασμός: Η ολμεσαρτάνη αποβάλλεται στο γάλα των επίμυων που θηλάζουν, αλλά δεν είναι γνωστό εάν αποβάλλεται στο ανθρώπινο γάλα. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση του Ipertas® 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το Ipertas®  δεν συνιστάται, και προτείνονται εναλλακτικές θεραπείες με καλύτερα εξακριβωμένο προφίλ ασφαλούς χρήσης κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ιδιαίτερα κατά το θηλασμό ενός 
νεογέννητου ή πρόωρου βρέφους.
4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το Ipertas® έχει ελάσσονα ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Ζάλη ή κόπωση μπορεί να εμφανιστούν 
περιστασιακά σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιυπερτασική θεραπεία, που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα αντίδρασης.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη είναι κεφαλαλγία (7,7%), συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της 
γρίπης (4,0%) και ζάλη (3,7%). Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες μονοθεραπείας, η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία σχετιζόταν αναμφίβολα με τη θεραπεία, ήταν ζάλη (συχνότητα εμφάνισης 2,5% με την 
μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη και 0,9% με το εικονικό φάρμακο). Η συχνότητα εμφάνισης υπερτριγλυκεριδαιμίας (2,0% έναντι 1,1%) και αύξησης της κρεατινοφωσφοκινάσης (1,3% έναντι 0,7%) ήταν λίγο μεγαλύτερη με την 
μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη  συγκρινόμενη με το εικονικό φάρμακο.
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης σε κλινικές δοκιμές, μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας και αυθόρμητες αναφορές συνοψίζονται 
στον παρακάτω πίνακα. Οι παρακάτω ορολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση των συχνοτήτων εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές 
(≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).

Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις ραβδομυόλυσης σε χρονική συσχέτιση με την πρόσληψη των αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ.
Πρόσθετες πληροφορίες για ειδικούς πληθυσμούς
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μελετήθηκε σε 361 παιδιά και εφήβους, ηλικίας 1-17 ετών, κατά τη διάρκεια 2 κλινικών μελετών. Ενώ η φύση και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι παρόμοια με 
εκείνη των ενηλίκων, η συχνότητα των παρακάτω είναι υψηλότερη στα παιδιά:
- Η επίσταξη είναι μια συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια σε παιδιά (δηλ., ≥ 1/100 έως <1/10), η οποία δεν έχει αναφερθεί στους ενήλικες.
- Κατά τη διάρκεια των 3 εβδομάδων διπλής τυφλής μελέτης, η συχνότητα εμφάνισης ζάλης και κεφαλαλγίας σχετιζόμενων με τη θεραπεία σχεδόν διπλασιάστηκαν σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών στην ομάδα της υψηλής δόσης 
μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας για την μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη σε παιδιατρικούς ασθενείς δεν διαφέρει σημαντικά από το προφίλ ασφάλειας σε ενήλικες.
Ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω)
Στους ηλικιωμένους ασθενείς η συχνότητα εμφάνισης υπότασης αυξάνεται ελαφρώς από σπάνια σε  όχι συχνή.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του 
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Μεσογείων 284 - GR-15562 Χολαργός, Αθήνα - Τηλ: + 30 213 2040380/337 - Φαξ: + 30 210 6549585 - Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υπερδοσολογία στους ανθρώπους. Το πιθανότερο αποτέλεσμα της υπερδοσολογίας είναι η υπόταση. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής πρέπει να 
παρακολουθείται προσεκτικά και να εφαρμόζεται συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα αποβολής της ολμεσαρτάνης μέσω αιμοδιύλισης.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:
Ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ, κωδικός ATC: C09C A 08.
Μηχανισμός δράσης/ Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη είναι ένας ισχυρός, δρων από του στόματος, εκλεκτικός, ανταγωνιστής του υποδοχέα (τύπου AT1) της αγγειοτασίνης ΙΙ. Αναμένεται να αποκλείει όλες τις δράσεις της αγγειοτασίνης ΙΙ, μέσω 
του υποδοχέα AT1, ανεξάρτητα από την πηγή ή την οδό της σύνθεσης της αγγειοτασίνης ΙΙ. Ο εκλεκτικός ανταγωνισμός των υποδοχέων (AT1) της αγγειοτασίνης ΙΙ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της ρενίνης 
και της συγκέντρωσης της αγγειοτασίνης Ι και ΙΙ στο πλάσμα και κάποια ελάττωση των συγκεντρώσεων της αλδοστερόνης στο πλάσμα. Η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι η πρωτογενής αγγειοδραστική ορμόνη του συστήματος ρενίνης-
αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και παίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της υπέρτασης μέσω του τύπου 1 (ΑΤ1) υποδοχέα.
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Στην υπέρταση, η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη προκαλεί δοσοεξαρτώμενη, μακράς διάρκειας μείωση της αρτηριακής πίεσης. Δεν υπάρχουν ενδείξεις υπότασης με την πρώτη δόση, ταχυφυλαξίας κατά τη μακρόχρονη 
θεραπεία ή φαινομένου υποτροπής της υπέρτασης μετά από τη διακοπή της θεραπείας. Η χορήγηση μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης μία φορά την ημέρα παρέχει αποτελεσματική και ομαλή ελάττωση της αρτηριακής 
πίεσης, για όλο το 24ωρο. Η χορήγηση μίας άπαξ δόσης ημερησίως επιφέρει την ίδια ελάττωση της αρτηριακής πίεσης όπως και η χορήγηση της ίδιας συνολικής ημερήσιας δοσολογίας διηρημένης σε δύο δόσεις. 
Με συνεχή θεραπεία, οι μέγιστες μειώσεις της αρτηριακής πίεσης επιτυγχάνονται μετά από 8 εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας, παρόλο που ένα σημαντικό ποσοστό της μείωσης της πίεσης του αίματος 
παρατηρείται ήδη μετά από 2 βδομάδες θεραπείας. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με υδροχλωροθειαζίδη, επιτυγχάνεται επιπρόσθετη ελάττωση της αρτηριακής πίεσης και η συγχορήγηση είναι καλά ανεκτή. Η επίδραση της 
ολμεσαρτάνης στη θνησιμότητα και στη νοσηρότητα δεν είναι ακόμη γνωστή. Η μελέτη «Randomised Olmesartan and Diabetes Microalbuminuria Prevention» (ROADMAP) σε 4.447 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, 
με  νορμολευκωματινουρία και τουλάχιστον έναν επιπλέον παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, διερεύνησε κατά πόσο η θεραπεία με ολμεσαρτάνη θα μπορούσε να καθυστερήσει την έναρξη της μικρολευκωματινουρίας. 
Κατά την περίοδο παρακολούθησης, μέσης διάρκειας 3,2 ετών, οι ασθενείς έλαβαν είτε ολμεσαρτάνη ή εικονικό φάρμακο επιπρόσθετα των άλλων αντιυπερτασικών παραγόντων, εκτός από αναστολείς ΜΕΑ ή ΑΥΑ. Για το 
πρωτεύον καταληκτικό σημείο, η μελέτη έδειξε μια σημαντική μείωση του κινδύνου στο χρόνο έναρξης μικρολευκωματινουρίας, υπέρ της ολμεσαρτάνης. Μετά από προσαρμογή για τις διαφορές στην Αρτηριακή Πίεση η 
μείωση του κινδύνου δεν ήταν πλέον στατιστικά σημαντική. 8,2% (178 από 2.160) των ασθενών στην ομάδα της ολμεσαρτάνης και 9,8% (210 από 2.139) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου ανέπτυξαν μικρολευκωματινουρία. 
Για τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία, εμφανίστηκαν καρδιαγγειακά συμβάματα σε 96 ασθενείς (4,3%) με ολμεσαρτάνη και σε 94 ασθενείς (4,2%) με εικονικό φάρμακο. Η επίπτωση της καρδιαγγειακής θνητότητας ήταν 
υψηλότερη με ολμεσαρτάνη συγκριτικά με την θεραπεία με εικονικό φάρμακο [15 ασθενείς (0,7%) έναντι 3 ασθενών (0,1%)], παρά τα παρόμοια ποσοστά για μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο [14 ασθενείς 
(0,6%) έναντι 8 ασθενών (0,4%)], μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου [17 ασθενείς (0,8%) έναντι 26 ασθενών (1,2%)] και μη καρδιαγγειακή θνητότητα [11 ασθενείς (0,5%) έναντι 12 ασθενών (0,5%)]. Η συνολική 
θνητότητα με ολμεσαρτάνη ήταν αριθμητικά αυξημένη 26 ασθενείς (1,2%) έναντι 15 ασθενών (0,7%), η οποία οφειλόταν κυρίως σε έναν υψηλότερο αριθμό θανατηφόρων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η μελέτη «Olmesartan 

Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA Ανεπιθύμητες ενέργειες Συχνότητα

Διαταραχές του μυοσκελετικού Αρθρίτιδα  Συχνή

συστήματος και του συνδετικού ιστού Οσφυαλγία Συχνή

 Σκελετικός πόνος Συχνή

 Μυαλγία Όχι συχνή

 Μυϊκός σπασμός Σπάνια

Διαταραχές των νεφρών Αιματουρία Συχνή

και των ουροφόρων οδών Ουρολοίμωξη Συχνή

 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια Σπάνια

 Νεφρική ανεπάρκεια Σπάνια

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις Άλγος Συχνή

της οδού χορήγησης Θωρακικό άλγος Συχνή

 Περιφερικό οίδημα Συχνή

 Συμπτώματα παρόμοια Συχνή

 με εκείνα της γρίπης

 Κόπωση Συχνή

 Οίδημα προσώπου Όχι συχνή

 Εξασθένιση Όχι συχνή

 Αίσθημα κακουχίας Όχι συχνή

 Λήθαργος Σπάνια

Παρακλινικές εξετάσεις Ηπατικά ένζυμα αυξημένα Συχνή

 Ουρία αίματος αυξημένη Συχνή

 Κρεατινοφωσφοκινάση Συχνή

 αίματος αυξημένη

 Κρεατινίνη αίματος αυξημένη Σπάνια

Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA Ανεπιθύμητες ενέργειες Συχνότητα

Διαταραχές του αιμοποιητικού Θρομβοπενία Όχι συχνή

και του λεμφικού συστήματος

Διαταραχές του ανοσοποιητικού Αναφυλακτική αντίδραση Όχι συχνή

συστήματος

Διαταραχές του μεταβολισμού Υπερτριγλυκεριδαιμία Συχνή

και της θρέψης Υπερουριχαιμία Συχνή 

 Υπερκαλιαιμία Σπάνια

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Ζάλη Συχνή

 Κεφαλαλγία Συχνή

Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου Ίλιγγος Όχι συχνή

Καρδιακές διαταραχές Στηθάγχη Όχι συχνή

Αγγειακές διαταραχές Υπόταση Σπάνια

Διαταραχές του αναπνευστικού Βρογχίτιδα Συχνή

συστήματος, του θώρακα και Φαρυγγίτιδα Συχνή

του μεσοθωρακίου Βήχας Συχνή

 Ρινίτιδα Συχνή

Διαταραχές του γαστρεντερικού Γαστρεντερίτιδα Συχνή

συστήματος Διάρροια Συχνή

 Κοιλιακό άλγος Συχνή

 Ναυτία Συχνή

 Δυσπεψία Συχνή

 Έμετος Όχι συχνή

 Εντεροπάθεια τύπου κοιλιοκάκης Πολύ σπάνια

 (βλέπε παράγραφο 4.4)

Διαταραχές του δέρματος Εξάνθημα Όχι συχνή

και του υποδόριου ιστού Αλλεργική δερματίτιδα Όχι συχνή

 Κνίδωση Όχι συχνή

 Εξάνθημα Όχι συχνή

 Κνησμός Όχι συχνή

 Αγγειοοίδημα Σπάνια



Reducing Incidence of Endstage Renal Disease in Diabetic Nephropathy Trial» (ORIENT) ερεύνησε τις επιπτώσεις της ολμεσαρτάνης σε νεφρικά και καρδιαγγειακά συμβάματα σε 577 τυχαιοποιημένους Ιάπωνες και Κινέζους 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 με έκδηλη νεφροπάθεια. Κατά την περίοδο παρακολούθησης, μέσης διάρκειας 3,1 ετών, οι ασθενείς έλαβαν είτε ολμεσαρτάνη ή εικονικό φάρμακο επιπρόσθετα των άλλων αντιυπερτασικών 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων ΜΕΑ. Το πρωτεύον σύνθετο καταληκτικό σημείο (χρόνος μέχρι την πρώτη εμφάνιση διπλασιασμού της κρεατινίνης ορού, νεφρικής νόσου τελικού σταδίου, θανάτου 
οποιασδήποτε αιτιολογίας) εμφανίστηκε σε 116 ασθενείς στην ομάδα της ολμεσαρτάνης (41,1%) και σε 129 ασθενείς στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (45,4%) [HR 0,97 (95% CI 0,75 έως 1,24), p = 0,791]. Το 
δευτερεύον σύνθετο καρδιαγγειακό τελικό σημείο εμφανίστηκε σε 40 ασθενείς υπό αγωγή με ολμεσαρτάνη (14,2%) και σε 53 ασθενείς υπό αγωγή με εικονικό φάρμακο (18,7%). Αυτό το σύνθετο καρδιαγγειακό τελικό 
σημείο περιελάμβανε καρδιαγγειακό θάνατο σε 10 ασθενείς (3,5%) που λάμβαναν ολμεσαρτάνη έναντι 3 (1,1%) που λάμβαναν εικονικό φάρμακο, με συνολική θνητότητα 19 (6,7%) έναντι 20 (7,0%), μη θανατηφόρο αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο 8 (2,8%) έναντι 11 (3,9%) και μη-θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου 3 (1,1%) έναντι 7 (2,5%), αντίστοιχα.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η αντιυπερτασική δράση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης στον παιδιατρικό πληθυσμό αξιολογήθηκε σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε 302 υπερτασικούς ασθενείς, ηλικίας 6 
έως 17 ετών. Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείτο από μια ομάδα  112 ασθενών της μαύρης φυλής και μιας μικτής φυλετικής ομάδας 190 ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και 38 ασθενών της μαύρης φυλής. Η αιτιολογία 
της υπέρτασης ήταν κυρίως ιδιοπαθής υπέρταση (87% της ομάδας της μαύρης φυλής και 67% της μικτής ομάδας). Οι ασθενείς που ζύγιζαν 20 έως <35 kg τυχαιοποιήθηκαν σε 2,5 mg (χαμηλή δόση) ή 20 mg (υψηλή 
δόση) μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης  άπαξ ημερησίως και οι ασθενείς που ζύγιζαν ≥35 kg τυχαιοποιήθηκαν σε 5 mg (χαμηλή δόση) ή 40 mg (υψηλή δόση) μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης άπαξ ημερησίως. Η μεδοξομιλική 
ολμεσαρτάνη μείωσε σημαντικά τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση με έναν προσαρμοσμένο στο σωματικό βάρος, δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη, τόσο σε χαμηλές όσο και 
υψηλές δόσεις μείωσε σημαντικά τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 6,6 και 11,9 mmHg σε σχέση με την  πίεση κατά την εισαγωγή στη μελέτη, αντίστοιχα. Αυτή η επίδραση παρατηρήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια των δύο 
εβδομάδων τυχαιοποιημένης φάσης απόσυρσης, σύμφωνα με την οποία τόσο η μέση συστολική όσο και η μέση διαστολική αρτηριακή πίεση έδειξαν μια στατιστικά σημαντική ανάκαμψη στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου 
σε σύγκριση με την ομάδα της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης. Η θεραπεία ήταν αποτελεσματική και στις δύο ομάδες παιδιατρικών ασθενών με πρωτοπαθή και δευτεροπαθή υπέρταση. Όπως παρατηρήθηκε σε ενήλικες 
πληθυσμούς, οι μειώσεις της αρτηριακής πίεσης ήταν μικρότερες σε ασθενείς της μαύρης φυλής. Στην ίδια μελέτη, 59 ασθενείς ηλικίας 1 έως 5 ετών που ζύγιζαν ≥5 kg έλαβαν 0,3 mg/kg μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη 
άπαξ ημερησίως για τρεις εβδομάδες σε μια ανοικτή φάση και στη συνέχεια τυχαιοποιήθηκαν σε λήψη μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης ή εικονικού φαρμάκου σε μια διπλά-τυφλή φάση. Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας 
της απόσυρσης, η μέση συστολική/διαστολική αρτηριακή πίεση στο χαμηλότερο σημείο ήταν 3/3 mmHg χαμηλότερη στην ομάδα που τυχαιοποιήθηκε στη μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη. Αυτή η διαφορά στην αρτηριακή πίεση 
δεν ήταν στατιστικά σημαντική (95% CI -2 έως 7/-1 έως 7).
Άλλες πληροφορίες:
Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) και VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in 
Diabetes)) εξέτασαν τη χρήση του συνδυασμού ενός αναστολέα ΜΕΑ με έναν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτασίνης II. Η ONTARGET ήταν μια μελέτη που διεξήχθη σε ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής ή αγγειακής 
εγκεφαλικής νόσου ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που συνοδευόταν από διεγνωσμένη βλάβη τελικών οργάνων. Η VA NEPHRON-D ήταν μια μελέτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και διαβητική νεφροπάθεια. 
Αυτές οι μελέτες δεν έχουν δείξει σημαντικά ευεργετική επίδραση στη νεφρική και/ή καρδιαγγειακή έκβαση και θνητότητα, ενώ παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος υπερκαλιαιμίας, οξείας νεφρικής βλάβης και/ή υπότασης 
σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία. Δεδομένου των παρόμοιων φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων τους, αυτά τα αποτελέσματα είναι σχετικά και με άλλους αναστολείς ΜΕΑ και αποκλειστές υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ. Ως εκ 
τούτου, οι αναστολείς ΜΕΑ και οι αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια.
Η ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) ήταν μια μελέτη, η οποία σχεδιάστηκε για να εξετάσει το όφελος προσθήκης αλισκιρένης σε μια καθιερωμένη θεραπεία ενός 
αναστολέα ΜΕΑ ή αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο, καρδιαγγειακή νόσο ή και τα δύο.
Η μελέτη τερματίστηκε νωρίς λόγω του αυξημένου κινδύνου ανεπιθύμητων εκβάσεων. Ο καρδιαγγειακός θάνατος και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν και τα δύο αριθμητικά ποιο συχνά στην ομάδα της αλισκιρένης 
σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου και ανεπιθύμητες ενέργειες και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ενδιαφέροντος (υπερκαλιαιμία, υπόταση και νεφρική δυσλειτουργία) αναφέρθηκαν πιο συχνά στην ομάδα 
της αλισκιρένης σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες:
Απορρόφηση και κατανομή
Η ολμεσαρτάνη μεδοξομιλική είναι προφάρμακο. Μετατρέπεται ταχέως στον φαρμακολογικά ενεργό μεταβολίτη, ολμεσαρτάνη, από εστεράσες του βλεννογόνου του εντέρου και του αίματος της πυλαίας κατά την 
απορρόφησή της από το γαστρεντερικό σωλήνα. Καμία ποσότητα αυτούσιας μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης ή ανέπαφης πλευρικής αλύσου μεδοξομίλης δεν έχει ανιχνευθεί στο πλάσμα ή στα απεκκρίματα. Η μέση απόλυτη 
βιοδιαθεσιμότητα της ολμεσαρτάνη χορηγούμενης στη φαρμακοτεχνική μορφή του δισκίου ήταν 25,6%. Η μέση μέγιστη συγκέντρωση (Cmax) της ολμεσαρτάνης στο πλάσμα επιτυγχάνεται σε 2 ώρες μετά τη λήψη από το 
στόμα της μεδοξομιλική ολμεσαρτάνης και οι συγκεντρώσεις της ολμεσαρτάνης στο πλάσμα αυξάνονται σχεδόν γραμμικά σε σχέση με άπαξ από του στόματος αυξανόμενες δόσεις μέχρι περίπου 80 mg. Η τροφή έχει 
ελάχιστη επίδραση στη βιοδιαθεσιμότητα της ολμεσαρτάνης και ως εκ τούτου η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη μπορεί να χορηγείται με ή χωρίς τροφή. Δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά σημαντικές διαφορές στην φαρμακοκινητική 
της ολμεσαρτάνη που να σχετίζονται με το φύλο. Η ολμεσαρτάνη δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις πρωτεΐνες του πλάσματος (99,7%), αλλά η δυνατότητα για κλινικά σημαντικές αντιδράσεις εκτόπισης της δέσμευσης 
πρωτεϊνών, μεταξύ της ολμεσαρτάνης  και άλλων με έντονο βαθμό δέσμευσης συγχορηγούμενων φαρμάκων είναι χαμηλή (όπως επιβεβαιώνεται κλινικά από την έλλειψη κλινικά σημαντικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της 
μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης και της βαρφαρίνης). Η δέσμευση της ολμεσαρτάνης με τα αιμοσφαίρια είναι ασήμαντη. Ο μέσος όγκος κατανομής μετά από ενδοφλέβια χορήγηση είναι χαμηλός (16 – 29 l).
Βιομετασχηματισμός και αποβολή 
Η ολική κάθαρση πλάσματος ήταν τυπικά 1,3l/h (CV 19%) και ήταν σχετικά αργή συγκρινόμενη με την ηπατική ροή του αίματος (περίπου 90l/h). Μετά από άπαξ από του στόματος χορήγηση ραδιοσημασμένης με 14C 
μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη, το 10 - 16% της χορηγηθείσας ραδιενέργειας αποβλήθηκε στα ούρα (το μεγαλύτερο μέρος της σε 24 ώρες μετά τη χορήγηση της δόσης) και το υπόλοιπο της ανακτηθείσας ραδιενέργειας 
αποβλήθηκε στα κόπρανα. Με βάση τη συστηματική διαθεσιμότητα του 25,6%, μπορεί να υπολογιστεί ότι η ολμεσαρτάνη που απορροφάται αποβάλλεται τόσο μέσω των νεφρών (περίπου 40%), όσο και μέσω της ηπατοχολικής 
οδού (περίπου 60%). Όλη η ανακτηθείσα ραδιενέργεια ανιχνεύθηκε ως ολμεσαρτάνη. Δεν ανιχνεύθηκε άλλος σημαντικός μεταβολίτης. Η εντεροηπατική ανακύκλωση της ολμεσαρτάνης είναι ελάχιστη. Καθώς το μεγαλύτερο 
ποσοστό της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης απεκκρίνεται μέσω της χολής, δεν ενδείκνυται η χορήγηση σε ασθενείς με απόφραξη των χοληφόρων οδών (βλέπε παράγραφο 4.3). Ο τελικός χρόνος ημιζωής της ολμεσαρτάνης 
ποικίλλει μεταξύ 10 και 15 ωρών μετά από επαναλαμβανόμενες από του στόματος δόσεις. Σταθεροποιημένη κατάσταση επιτυγχάνεται μετά τις πρώτες δόσεις και δεν παρατηρήθηκε καμία επιπλέον συσσώρευση μετά από 
επαναλαμβανόμενη χορήγηση επί 14 ημέρες.  Η νεφρική κάθαρση ήταν περίπου 0,5 – 0,7 l/ώρα και ήταν ανεξάρτητη από τη δόση.
Φαρμακοκινητική σε ειδικούς πληθυσμούς
Παιδιατρικός πληθυσμός: Η φαρμακοκινητική της ολμεσαρτάνης μελετήθηκε σε υπερτασικούς παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 1 έως 16 ετών. Η κάθαρση της ολμεσαρτάνης σε παιδιατρικούς ασθενείς ήταν παρόμοια με 
αυτή των ενηλίκων ασθενών όταν ρυθμιστεί βάση του σωματικού βάρους. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την φαρμακοκινητική σε παιδιατρικά άτομα με νεφρική δυσλειτουργία.
Ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών ή άνω): Στους υπερτασικούς ασθενείς, η ΑUC στην σταθεροποιημένη κατάσταση αυξήθηκε κατά περίπου 35% στους ηλικιωμένους ασθενείς (ηλικίας 65 – 75 ετών) και κατά περίπου 44% στους 
πολύ ηλικιωμένους (ηλικίας ≥ 75 ετών) συγκριτικά με την ομάδα νεωτέρων ασθενών. Αυτό μπορεί να σχετίζεται εν μέρει με την μέση μείωση της νεφρικής λειτουργίας σε αυτή την ομάδα ασθενών.
Νεφρική δυσλειτουργία: Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, η AUC στη σταθεροποιημένη κατάσταση αυξήθηκε κατά 62%, 82% και 179% σε ασθενείς με ήπια, μέτρια και σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με υγιή άτομα της ομάδας ελέγχου (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.4).
Ηπατική δυσλειτουργία: Μετά από άπαξ χορήγηση ολμεσαρτάνης από το στόμα, οι τιμές της AUC ήταν 6% και 65% υψηλότερες σε ασθενείς με ήπια και μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, από ότι στα αντίστοιχα υγιή άτομα 
της ομάδας ελέγχου. Το αδέσμευτο κλάσμα της ολμεσαρτάνης 2 ώρες μετά από τη δόση σε υγιή άτομα, και σε ασθενείς με ήπια και μέτρια ηπατική δυσλειτουργία ήταν 0,26%, 0,34% και 0,41%, αντίστοιχα. Μετά από 
επαναλαμβανόμενες δόσεις σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, η μέση AUC της ολμεσαρτάνης ήταν πάλι περίπου 65% υψηλότερη από ό,τι στα αντίστοιχα υγιή άτομα της ομάδας ελέγχου. Οι μέσες τιμές Cmax 
της ολμεσαρτάνης ήταν παρόμοιες σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία και σε υγιή άτομα. Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.4)
Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις
Ρητίνη δέσμευσης χολικών οξέων κολεσεβελάμη: 
Η ταυτόχρονη χορήγηση 40 mg μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη και 3.750 mg υδροχλωρικής κολεσεβελάμης σε υγιή άτομα, οδήγησε σε μείωση της Cmax και της AUC της ολμεσαρτάνης κατά 28% και 39%, αντίστοιχα. 
Παρατηρήθηκαν μικρότερες επιπτώσεις, μείωση στη Cmax και AUC 4% και 15%, αντίστοιχα, όταν χορηγήθηκε μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη 4 ώρες πριν την υδροχλωρική κολεσεβελάμη. Η ημιπερίοδος αποβολής της 
ολμεσαρτάνης μειώθηκε κατά 50 - 52%, ανεξάρτητα από το αν χορηγούταν ταυτόχρονα ή 4 ώρες πριν την υδροχλωρική κολεσεβελάμη (βλέπε παράγραφο 4.5).
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Σε μελέτες χρόνιας τοξικότητας σε επίμυες και σκύλους, η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη παρουσίασε παρόμοια αποτελέσματα με άλλους ανταγωνιστές των AT1 υποδοχέων και με αναστολείς ΜΕΑ: αυξημένη ουρία αίματος 
(BUN) και κρεατινίνη (μέσω λειτουργικών μεταβολών στους νεφρούς που προκαλούνται από τον αποκλεισμό των AT1 υποδοχέων), μείωση του βάρους της καρδιάς, μια μείωση των παραμέτρων των ερυθροκυττάρων 
(ερυθροκύτταρα, αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης), ιστολογικές ενδείξεις νεφρικής βλάβης (αναπλαστικές βλάβες του νεφρικού επιθηλίου, πάχυνση της βασικής μεμβράνης, διάταση των σωληναρίων). Αυτές οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες προκαλούμενες από τη φαρμακολογική δράση της μεδοξομιλικής ολμεσαρτάνης έχουν επίσης εμφανιστεί σε προκλινικές δοκιμές και άλλων ανταγωνιστών των AT1 υποδοχέων και των αναστολέων ΜΕΑ 
και μπορούν να ελαττωθούν με την ταυτόχρονη χορήγηση από το στόμα χλωριούχου νατρίου. Και στα δύο είδη πειραματόζωων, παρατηρήθηκε αυξημένη δράση της ρενίνης στο πλάσμα και υπερτροφία/υπερπλασία 
των παρασπειραματικών κυττάρων των νεφρών. Αυτές οι μεταβολές, οι οποίες είναι τυπική επίδραση των φαρμάκων της κατηγορίας των αναστολέων ΜΕΑ και άλλων ανταγωνιστών των AT1 υποδοχέων, φαίνεται ότι 
δεν έχουν κλινική σημασία. Όπως και άλλοι ανταγωνιστές υποδοχέων AT1, η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη βρέθηκε να αυξάνει την επίπτωση της θραύσης των χρωμοσωμάτων σε κυτταρικές καλλιέργειες in vitro. Δεν 
παρατηρήθηκαν σχετικά αποτελέσματα σε μερικές in vivo μελέτες με τη χορήγηση από του στόματος μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη σε μεγάλες δόσεις μέχρι 2000 mg/kg. Τα συνολικά αποτελέσματα εμπεριστατωμένων δοκιμών 
γονιδιοτοξικότητας υποδηλώνουν ότι η ολμεσαρτάνη είναι πολύ απίθανο να προκαλεί γονιδιοτοξικές αντιδράσεις σε συνθήκες κλινικής χρήσης. Η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη δεν ήταν καρκινογόνος, ούτε στους επίμυες μετά 
από μελέτες 2 ετών, ούτε στους μύες μετά από δύο μελέτες καρκινογένεσης διάρκειας 6 μηνών χρησιμοποιώντας διαγονιδιακά μοντέλα. Σε μελέτες αναπαραγωγικής ικανότητας σε επίμυες, η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη 
δεν επηρέασε τη γονιμότητα και δεν υπήρχαν ενδείξεις τερατογόνου επίδρασης. Όπως και με άλλους ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης II, η επιβίωση των επιγόνων μειώθηκε μετά την έκθεση στην μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη 
και παρατηρήθηκε μετά την έκθεση των μητέρων στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης και στη γαλουχία, διάταση της νεφρικής πυέλου. Όπως και άλλοι αντιυπερτασικοί παράγοντες, η μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη φαίνεται 
ότι είναι περισσότερο τοξική σε κυοφορούντες κονίκλους από ότι σε κυοφορούντες επίμυες, ωστόσο, δεν υπήρξαν ενδείξεις τοξικής επίδρασης στο έμβρυο.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας του δισκίου: Λακτόζη μονοϋδρική, χαμηλής υποκατάστασης υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, μαγνήσιο στεατικό.
Επικάλυψη του δισκίου: Υπρομελλόζη, τιτανίου διοξείδιο (E171), λακτόζη μονοϋδρική, πολυαιθυλενογλυκόλη, τριακετίνη.
6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Alu/Alu Βlister. Συσκευασίες των 30 και 280 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης: Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Μενάνδρου 54,10431 Αθήνα, Ελλάδα • τηλ: 210 52 22 282 • Φαξ: 210 52 41 368 • email: info@normahellas.gr
8. ΑΡΙΘΜΟΙ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ipertas® 10 mg: 16108/24-02-2017 / Ipertas® 20 mg: 16109/24-02-2017 / Ipertas® 40 mg: 16110/24-02-2017
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 24-02-2017
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 24-02-2017
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α Ρ Θ Ρ α  α Ν α Σ Κ Ο Π ή Σ ή Σ
Lp(a): Αποτελεί νέο στόχο μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου;
Ι. Κουτάγιαρ, Ι. Σκούμας, Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τούσουλης 
Η χρήση της διακερκιδικής προσπέλασης στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών 
Γ. Λάτσιος, Κ. Τούτουζας, Α. Συνετός, Κ. Σταθογιάννης, Ε. Τσιάμης, Δ. Τούσουλης
Παθοφυσιολογία, διάγνωση και αντιμετώπιση μετεμφραγματικής περικαρδίτιδας 
Γ. Λάζαρος, Ε. Σολωμού, Ε. Οικονόμου, Γ. Σκοτσιμάρα, Λ. Κολιοστάσης, Δ. Τούσουλης
Περιφερική αγγειακή νόσος: Νέες θεραπευτικές κατευθύνσεις
Α. Αγγελόπουλος, Π. Παπανικολάου, Α. Αντωνόπουλος, Ε. Οικονόμου, Δ. Τούσουλης

C A S E  R E P O R T S
Κλινικά διλήμματα: Μπορεί η ηλεκτροκαρδιογραφική διάγνωση υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας να αποτελεί 
αιτία αποκλεισμού από τις αθλητικές δραστηριότητες;
Ε. Οικονόμου, Χ. Βλαχόπουλος, Μ. Δρακοπούλου, Γ. Λάζαρος, Α. Μήλιου, Δ. Τούσουλης
Επαπειλούμενος καρδιακός επιπωματισμός λόγω εντοπισμένης συμπίεσης δεξιού κόλπου από ευμέγεθες 
μετεγχειρητικό ενδοπερικαρδιακό αιμάτωμα 
Η. Τόλης, Κ. Αζναουρίδης, Μ. Δρακοπούλου, Ε. Μπέη, Χ. Χρυσοχόου, Δ. Τούσουλης
Περίπτωση ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας επιπλεχθείσας με καρδιακό επιπωματισμό
Γ. Λάζαρος, Ε. Σολωμού, Ε. Μπέη, Γ. Λεοντσίνης, Δ. Τούσουλης

Θ Ε Μ α Τ α  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ ή Τ α Σ  Κ α Ρ Δ Ι Ο Λ Ο γ Ι α Σ
Θέματα πολλαπλής επιλογής – Θέματα ανάπτυξης (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017)

R E V I E W  A R T I C L E S
Lipoprotein (a): Can be used as a new treatment target for cardiovascular risk reduction?
Koutagiar I; Skoumas J; Vlachopoulos C;Tousoulis D
The role of trans-radial access in the coronary catheterization 
Latsios G; Toutouzas K; Synetos A; Stathogiannis K; Tsiamis E; Tousoulis D
Pathophysiology, diagnosis and treatment of post myocardial pericarditis
Lazaros G; Solomou I; Oikonomou E; Skotsimara G; Koliostasis L; Tousoulis D
Peripheral arterial disease: Novel therapeutic approaches
Angelopoulos Α; Papanikolaou P; Antonopoulos A; Oikonomou E; Tousoulis D

C A S E  R E P O R T S
Clinical dilemmas: Can the electrocardiographic diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy exclude athletes 
from sports activities?
Oikonomou E; Vlachopoulos C; Drakopoulou M; Lazaros G; Miliou A; Tousoulis D
Imminent cardiac tamponade due to isolated right atrial compression from a large post-operative intrapericar-
dial haematoma 
Tolis I; Aznaouridis K; Drakopoulou M; Bei E; Chrysohoou C; Tousoulis D
A case of idiopathic pericarditis complicated by cardiac tamponade
Lazaros G; Solomou I; Bei E; Leontsinis J; Tousoulis D

C A R D I O L O G Y  Q U I Z
Multiple Choice Questions – Essay Test Questions (September - October 2017)

ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
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