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Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις τρεις τελευταίες 10ετίες στη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων και ειδικότερα στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου και η συνεπακόλουθη αύξηση της επιβίωσης των καρδιοπαθών, είχε σαν αποτέλεσμα και την αύξηση πληθυσμού των ατόμων με
Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ). Στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες η επίπτωση της ΚΑ υπολογίζεται στο 1,5% του πληθυσμού με 0,5% νέων περιπτώσεων κάθε χρόνο. Το 10% περίπου
των ασθενών με ΚΑ έχουν σοβαρή νόσο, χαρακτηριζόμενοι ως έχοντες “advanced”, “severe”,
“refractory” και “end-stage” καρδιακή ανεπάρκεια. Ο όρος «καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου» αποδίδει την έννοια της κακής πρόγνωσης των ασθενών αυτών.
Οι θεραπευτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται στην ΚΑ απαιτούν τη συνεχή εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους με κριτήρια καθοριζόμενα με σαφήνεια. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε αποδείξεις από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, από μελέτες παρακολούθησης ομάδων ασθενών και
μαρτύρων ή από μελέτες περιπτώσεως και γνώμες ειδικών.
Νοσηλευτική φροντίδα
Η γενικότερη φροντίδα των ασθενών επηρεάζει θετικά την πρόγνωσή τους. Ανεξαρτήτως των θεραπευτικών επιλογών, προβλήματα συμπεριφοράς όπως η μερική συμμόρφωση στις θεραπευτικές
οδηγίες μειώνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων της καθορισθείσας
αγωγής. Με την παραδοχή αυτή επιχειρήθηκε μια τυχαιοποιημένη
μελέτη της επίδρασης της γενικότερης θεραπευτικής-νοσηλευτικής
παρέμβασης σε ασθενείς με ΚΑ υψηλού κινδύνου, ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών, νοσηλευόμενων σε νοσοκομείο1.
Οι παρεμβάσεις που έγιναν είχαν σαν στόχους την εκπαίδευση -με απλό αλλά και περιεκτικό τρόπο- των ασθενών, αλλά και
των οικογενειών τους γύρω από την ΚΑ, τον καθορισμό διαιτητικής αγωγής, την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, τη φροντίδα
για ταχεία έξοδο από το νοσοκομείο, την ανασκόπηση της φαρμακευτικής αγωγής και τη συστηματική παρακολούθησή τους μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.
Πρωταρχικοί στόχοι της μελέτης ήταν η επιβίωση των πρώτων
90 ημερών χωρίς επανεισαγωγή στο νοσοκομείο, η ποιότητα της
ζωής και το κόστος της θεραπείας.
Ενενήντα ένας από τους 142 ασθενείς της μελέτης δεν χρειάστηκαν εισαγωγή σε νοσοκομείο τις πρώτες 90 ημέρες. Αντίθετα, στην
ομάδα των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με το συνήθη τρόπο,
75 από τους 140 δεν εισήχθησαν στο νοσοκομείο τις πρώτες 90
ημέρες (p=0,09). Υπήρξαν 53 επανεισαγωγές στην ομάδα της μελέτης και 94 στην ομάδα ελέγχου (p=0,02).
Ο αριθμός των επανεισαγωγών για ΚΑ ήταν μειωμένος κατά
56,2% στην ομάδα μελέτης (54 vs 24, p=0,04) και για άλλες αιτίες εκτός της ΚΑ ήταν επίσης μειωμένος κατά 28,5% (40 vs 29),
χωρίς όμως η διαφορά αυτή να είναι στατιστικώς σημαντική. Στην
ομάδα μελέτης, συγκρινόμενοι με 23 ασθενείς (16,4%) της ομάδας ελέγχου (p=0,01). Σε υποομάδα 126 ασθενών, η ποιότητα
της ζωής κρίθηκε βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν και σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου στις πρώτες 90 ημέρες (p=0,001).
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Συνεπεία της μείωσης των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, το ολικό κόστος της θεραπείας ήταν λιγότερο κατά $460 για κάθε άρρωστο στην ομάδα μελέτης.
Στην Ολλανδία μελετήθηκε η συμβολή των συντονισμένων ιατρονοσηλευτικών παρεμβάσεων, με τη συμμετοχή κλινικού γιατρού και εξειδικευμένης νοσηλεύτριας στην εξέλιξη της ΚΑ. Σε
240 ασθενείς με χρόνια σοβαρή ΚΑ δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων2 μελετήθηκε η συχνότητα των επανεισαγωγών τους στο
νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της υγείας τους, η γενικότερη εξέλιξη της πορείας τους, η ποιότητα της ζωής τους και η συνολική
θνητότητα. Στη διάρκεια των 12 μηνών της μελέτης σημειώθηκε στους ασθενείς που συμμετείχαν- σημαντική μείωση των νέων εισαγωγών στο νοσοκομείο για επιδείνωση της ΚΑ, μειώθηκε η θνητότητά τους από ΚΑ ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βελτιώθηκε
η λειτουργική τους κατάσταση, ενώ παράλληλα μειώθηκε και το
συνολικό κόστος της νοσηλείας τους.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πολλαπλές παρεμβάσεις μιας
ιατρικής-νοσηλευτικής ομάδας βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και
μειώνουν το κόστος νοσηλείας υπερηλίκων ασθενών με ΚΑ.

Θεραπεία με φάρμακα
Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην επιβίωση των ασθενών με ΚΑ, με αποδείξεις από αποτελέσματα προοπτικών τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, προκύπτει με τους αναστολείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE-I), τους β-αδρενεργικούς αποκλειστές (β-b), τη σπιρονολακτόνη και τους αναστολείς
των υποδοχέων της αγγειοτασίνης.
Η πρώτη τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη, η οποία έδειξε αύξηση της επιβίωσης στη σοβαρή ΚΑ, ήταν η μελέτη CONSENSUS3.
Σε ετήσια βάση, η θνητότητα των ασθενών με ΚΑ κλινικού σταδίου IV κατά NYHA, ήταν 46% με εναλαπρίλη και 64% χωρίς
εναλαπρίλη. Στα 10 χρόνια παρακολούθησης, στο σκέλος της
εναλαπρίλης ήταν εν ζωή μόνο 5 ασθενείς (p=0,0004)4.

Η μελέτη COPERNICUS5 παρουσίασε τα αποτελέσματα της επιβίωσης ασθενών με χρόνια ΚΑ, κλινικού σταδίου IV κατά NYHA,
με τη χορήγηση της β-b καρβεδιλόλης. Η θνητότητα των ασθενών που έλαβαν καρβεδιλόλη ήταν 11%, ενώ εκείνη της ομάδας
ελέγχου 19,6%. Σε όλες τις υποομάδες των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με την πιο σοβαρή μορφή ΚΑ, διαπιστώθηκε όφελος από την καρβεδιλόλη.
Η μελέτη RALES6 εξέτασε τη δράση της σπιρονολακτόνης σε
1.663 ασθενείς με σοβαρή ΚΑ και κλάσμα εξώθησης αριστερής
κοιλίας (ΚΕΑΚ) <35%. Οι ασθενείς αυτοί ελάμβαναν ήδη ACE-I,
διουρητικά της αγκύλης και οι περισσότεροι εξ’ αυτών δακτυλίτιδα. Στη μελέτη χορηγήθηκαν 25mg σπιρονολακτόνης ή placebo.
Μετά από 24 μήνες παρακολούθησης διαπιστώθηκε 35% θνητότητα στην ομάδα της σπιρονολακτόνης και 46% στην ομάδα ελέγχου (p=0,001).
Στη μελέτη V-HeFT7, ο αναστολέας των υποδοχέων της αγγειοτασίνης II βαλσαρτάνη μείωσε το συνδυασμένο στόχο της μελέτης
θνητότητα και νοσηρότητα και βελτίωσε τα συμπτώματα και τα κλινικά σημεία των ασθενών με ΚΑ. Όμως, παρατηρήθηκε αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα
σε υποομάδα ασθενών που έλαβαν βαλσαρτάνη μαζί με ACE-I και β-b, γεγονός που δημιουργεί υποψίες για την ασφάλεια αυτού του συνδυασμού των φαρμάκων.
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ομάδες φαρμάκων, για τα διουρητικά δεν έχουν πραγματοποιηθεί ελεγχόμενες προοπτικές κλινικές μελέτες
ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους στη σύγχρονη θεραπεία της ΚΑ. Στις
περιπτώσεις της σοβαρής μη αντιρροπούμενης
ΚΑ (κατηγορία IV κατά NYHA), συνιστάται η επιθετικότερη χρησιμοποίηση των διουρητικών της
αγκύλης, μόνων ή σε συνδυασμό με θειαζιδικά διουρητικά. Θα
χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αρκετά μεγάλες δόσεις διουρητικών της αγκύλης για να γίνει υπέρβαση του ουδού συγκεντρώσεως του φαρμάκου στον αυλό των νεφρικών σωληναρίων, ώστε να
αρχίσει και να διατηρηθεί η νατριούρηση. Όπως και στη νεφρική
ανεπάρκεια, η υπέρβαση του ουδού μπορεί να επιτευχθεί με διαδοχικό διπλασιασμό της ενδοφλέβιας δόσεως μέχρι να επιτευχθεί
επαρκής νατριουρητική ανταπόκριση. Η συνεχής ενδοφλέβια έγχυση της ίδιας δόσης διατηρεί τη νατριούρηση, λόγω συνεχούς παρουσίας υψηλών επιπέδων φαρμάκου μέσα στον αυλό των σωληναρίων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και ο κίνδυνος της ταχείας
ελάττωσης του ενδοαγγειακού όγκου και της υπότασης, όπως επίσης και ο κίνδυνος της ωτοτοξικότητας από τη μεγάλη ενδοφλέβια δόση των διουρητικών της αγκύλης.
Οι καρδιακές γλυκοσίδες έχουν δυνητική αξία για την πλειονότητα των ασθενών με συμπτώματα και σημεία συστολικής ΚΑ. Τα
φάρμακα αυτά είναι χρήσιμα σε κολπική μαρμαρυγή ή κολπικό
πτερυγισμό και ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση. Αντιγνωμίες υπήρξαν
για τη χρησιμότητά τους σε ασθενείς με φλεβοκομβικό ρυθμό, αλλά την τελευταία 10ετία αποτελέσματα ελεγχόμενων προοπτικών
κλινικών μελετών8 υποστηρίζουν τη χρήση της διγοξίνης σε ασθενείς με ΚΑ από προεξάρχουσα συστολική δυσλειτουργία.
Για τα ενδοφλεβίως χορηγούμενα συμπαθομιμητικά φάρμακα
δοβουταμίνη και δοπαμίνη, δεν υπάρχουν ελεγχόμενες προοπτικές κλινικές μελέτες. Η ενδοφλέβια χορήγηση δοβουταμίνης σε
ασθενείς με σοβαρή ΚΑ διάρκειας μέχρι μερικών ημερών είναι
συνήθως καλά ανεκτή. Η ύπαρξη φαρμακολογικής ανοχής περιορίζει γενικά τη μακροχρόνια χρήση της. Η εξωνοσοκομειακή θεραπεία σε συνεχή χορήγηση με τη βοήθεια της φορητής αντλίας
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εγχύσεως μέσω καθετήρα κεντρικής φλέβας, έχει χρησιμοποιηθεί
σε ασθενείς με ΚΑ και συμπτώματα ανθεκτικά σε άλλα φάρμακα9,
χωρίς όμως ευρεία κλινική αποδοχή. Η διαλείπουσα χορήγησή της
σε συνθήκες αιμοδυναμικής παρακολούθησης, ενδέχεται να είναι
επωφελής για επιλεγμένους ασθενείς. Η δοπαμίνη δεν συγκαταλέγεται πλέον στα φάρμακα πρώτης γραμμής για την μη αντιρροπούμενη ΚΑ, επειδή το φαρμακοδυναμικό φάσμα της δραστικότητας της δοβουταμίνης είναι ανώτερο. Υπάρχει επίσης αυξημένη
διχογνωμία ως προς το εάν η δοπαμίνη σε χαμηλές δόσεις («νεφρικά όρια») βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία και τη διούρηση σε
ασθενείς με ΚΑ και μείωση της καρδιακής παροχής10.Μελέτες με
άλλα φάρμακα με θετική ινότροπη δράση, όπως vesnarinone11,
xamoterol12, ibopamine13 και milrinone14 ή με αγγειοδιασταλτικά
φάρμακα όπως το epoprostenl15, δεν έχουν δείξει κάποια ωφέλεια
στην επιβίωση, αντίθετα έχουν αυξήσει τη θνητότητα των ασθενών με σοβαρή ΚΑ. Αιφνίδιοι θάνατοι σημειώνονται στο 1/3 μέχρι
και στο ½ όλων των θανάτων, στους ασθενείς με ΚΑ. Από όλα τα
αντιαρρυθμικά φάρμακα η αμιωδαρόνη16 και οι β-b17 είναι τα μόνα που δεν έχουν δείξει ότι αυξάνουν τη θνητότητα των ασθενών με ΚΑ.

Μη φαρμακευτικά μέσα στη θεραπεία
της ΚΑ του τελικού σταδίου
Καρδιακός συγχρονισμός
Η χρήση εμφυτεύσιμων βηματοδοτών που
μπορούν να συγχρονίσουν την κοιλιακή συστολή φαίνεται από αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών ότι μπορεί να συνεισφέρει, μαζί με τη φαρμακευτική θεραπεία, στην
αντιμετώπιση των ασθενών με σοβαρή ΚΑ18,19.
Το 11/3 περίπου των ασθενών αυτών έχουν ηλεκτροκαρδιογραφικές ενδείξεις μεγάλης καθυστέρησης της ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας, η οποία μπορεί να επιδεινώνει την ήδη κακή συστολική
λειτουργία των κοιλιών.
Εμφυτεύσιμοι απινιδωτές
Η αμιωδαρόνη και οι β-b παρότι μείωσαν τη συχνότητα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, δεν έλυσαν το πρόβλημα του αιφνίδιου αρρυθμιολογικού θανάτου στους ασθενείς με ΚΑ. Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής (ICD) είναι ένα σημαντικό θεραπευτικό εργαλείο
στην πρόληψη αιφνίδιου αρρυθμιολογικού θανάτου, όπως αποδείχθηκε από τυχαιοποιημένες προοπτικές κλινικές μελέτες20,21.
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Η μελέτη STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure)
είναι η πρώτη κλινική τυχαιοποιημένη μελέτη, που ήδη ξεκίνησε
για να απαντήσει στο ερώτημα εάν η υψηλού κινδύνου εγχείρηση
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης για θεραπεία ασθενών με ισχαιμικής αιτιολογίας ΚΑ και ΚΕΑΚ <35%, βιώσιμο μυοκάρδιο και κατάλληλα αγγεία για εγχείρηση, μπορεί να προταθεί σαν θεραπεία
εκλογής. Η μελέτη αυτή θα συμπεριλάβει 2.800 ασθενείς και θα
προσπαθήσει να απαντήσει σε 2 κύρια ερωτήματα:
1. Παρέχει η χειρουργική θεραπεία επιπλέον πλεονεκτήματα της
φαρμακευτικής στη μακροχρόνια επιβίωση, τη νοσηρότητα και την
ποιότητα ζωής των ασθενών;
2. Ο συνδυασμός της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με την
αποκατάσταση του μεγέθους και του σχήματος της ΑΚ βελτιώνει την πρόγνωση συγκριτικά με μόνη την αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή μόνη τη φαρμακευτική θεραπεία;

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Παράγοντας κινδύνου
Υπέρταση

Επίπτωση
Θεραπευτικός στόχος
Ισχύς δεδομένου
Μη παρουσία διαβήτη
<140/90mmHg
A
ή νεφρικής νόσου
Διαβήτης
<130/80mmHg
A
Νεφρική ανεπάρκεια
125/75
Α
>1g/ημέρα πρωτεϊνουρία		
Νεφρική ανεπάρκεια
130/85
Α
≤1g/ημέρα πρωτεϊνουρία		
Διαβήτης
Βλέπε American Diabetes
Association (ADA) Guideline		
Yπερλιπιδαιμία
Βλέπε National Cholesterol
Education Program (NCEP) Guideline		
Ελλιπής φυσική
Όλοι
Αεροβική άσκηση 20-30 λεπτά
Β
δραστηριότητα		
3-5 φορές εβδομαδιαίως
Παχυσαρκία
Όλοι με ΒΜI>30
Ελάττωση βάρους ΒΜΙ<30
Γ
Υπερβολική κατανάλωση
Άνδρες
Όριο προσλαμβανόμενου αλκοόλ
Γ
αλκοόλ		
1-2 ισοδύναμα ποτού την ημέρα
Γυναίκες
1 ισοδύναμο ποτού την ημέρα
Άτομα με προδιάθεση κατάχρησης
Αποχή
αλκοόλ ή με αλκοολική
μυοκαρδιοπάθεια
Κάπνισμα
Όλοι
Διακοπή
Α
Νa+ διατροφής
Όλοι
Το μέγιστο 2-3g Νa+ την ημέρα
Β
+
Β
Όλοι
Διατροφή πλούσια σε Κ /ασβέστιο
Α: Δεδομένα επιβεβαιωμένα στη βιβλιογραφία, Β: Ισχυρές ενδείξεις στη βιβλιογραφία, Γ: Ασθενείς ενδείξεις στη βιβλιογραφία

Βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς και αναδιαμόρφωση αριστερής κοιλίας
Δεν υπάρχουν ελεγχόμενες προοπτικές κλινικές μελέτες για το
είδος αυτό της θεραπείας της ΚΑ σε ασθενείς τελικού σταδίου.
Μελέτες, όμως, μικρών ομάδων ασθενών σε εξειδικευμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα στη
θνητότητα και νοσηρότητα των ασθενών αυτών22,23.
Μηχανική υποστήριξη της Αριστερής Κοιλίας
Η μηχανική υποστήριξη της καρδιάς με τις ήδη υπάρχουσες συσκευές, όπως παρουσιάζονται σε κλινικές μελέτες ελεγχόμενες ή
μη, μπορεί τελικά να γίνει η γέφυρα για την ανάρρωση, με τελική αφαίρεση της συσκευής, χωρίς την ανάγκη για μεταμόσχευση.
Μικρότερου μεγέθους, λιγότερο ακριβές και λιγότερο ενοχλητικές αντλίες αίματος κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή και ορισμένες από αυτές δοκιμάζονται σε κλινικό επίπεδο24-26.
Μεταμόσχευση καρδιάς
Δεν υπήρξαν ποτέ ελεγχόμενες κλινικές μελέτες που να αφορούν στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και υπάρχουν συνεχώς ενισχυόμενες σκέψεις ότι ο ρόλος των μεταμοσχεύσεων χρειάζεται
να αναθεωρηθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη
σοβαρή ΚΑ, μερικοί από τους ασθενείς οι οποίοι θεωρούνταν υποψήφιοι για μεταμόσχευση, μπορεί σήμερα να θεωρηθούν «πολύ καλά», όπως ασθενείς με ΚΕΑΚ<20%, αλλά με μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου 14-18ml/kg/min, ασθενείς με ιστορικό NYHA
class III-IV μόνο και ασθενείς στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί
κατάλληλα ACE-I, β-b και σπιρονολακτόνη. Η τοποθέτηση του
ονόματος του ασθενή στην εθνική λίστα μεταμοσχεύσεων θα του
προσφέρει ψυχολογικά οφέλη για να συνεχίσει την έντονη θεραπεία της ΚΑ, η οποία ενδεχομένως θα διατηρηθεί για πολύ μακρό χρόνο27.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ Na+
Αλάτι
1/4 κουταλιού σούπας
1/2 κουταλιού σούπας
3/4 κουταλιού σούπας
1 κουτάλι σούπας

Χλωριούχο Νάτριο
1.550mg
3.100mg
4.650mg
6.100mg

Νa+
600mg
1.200mg
1.800mg
2.400mg

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. IΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΛΚΟOΛ
1 ποτό
12-14g αλκοόλ
		
		
		

1.5 oz. 80proof spirits
12 oz. μπύρα
5 oz. κρασί

Μεταμόσχευση κυττάρων
Οι φαρμακολογικές και οι μηχανικές παρεμβάσεις στην ΚΑ, παρά το γεγονός ότι είναι ικανές να μειώσουν ουσιαστικά τη θνητότητα και τη νοσηρότητα, δεν μπορούν να σταματήσουν την αμείλικτη εξέλιξη της αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας και την
κατάληξή της σε βαριά ΚΑ.
Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί σε πειραματικές μελέτες,
ότι η τοποθέτηση αρχέγονων κυττάρων στο μυοκάρδιο επιμύων,
σε περιοχές νεκρώσεων ή ισχαιμίας, βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία28. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι η χορήγηση αυξητικού παράγοντα των κοκκιοκυττάρων (G-CSF), που έχει σαν αποτέλεσμα
την κινητοποίηση αρχέγονων κυττάρων του μυελού των οστών
στο περιφερικό αίμα, μείωσε τη θνητότητα και βελτίωσε την καρδιακή λειτουργία στα πειραματόζωα αυτά29.
Μετανάστευση αρχέγονων κυττάρων στον καρδιακό μυ αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Quaini και συν30, σε άνδρα ο

οποίος είχε μεταμοσχευθεί με καρδιά από δότη γυναίκα. Στο μυοκάρδιο αυτό διαπιστώθηκαν αρχέγονα κύτταρα με Υ-χρωμοσώματα και δείκτες εκφράζοντες ανάπτυξη μυοκυττάρων, ενδοθηλιακών κυττάρων και λείων μυϊκών κυττάρων από τα παραπάνω
αρχέγονα κύτταρα. Επιπλέον και σε επιβεβαίωση της παραπάνω
παρατήρησης, έχουν διαπιστωθεί σε γυναίκες με μεταμόσχευση μυελού των οστών από δότες άνδρες μυοκαρδιακά κύτταρα
προερχόμενα από αρχέγονα κύτταρα με Υ-χρωμοσώματα. Είναι
γνωστή η δυνατότητα της θεραπευτικής αγγειογένεσης σε ασθενείς με χρόνια ισχαιμία των κάτω άκρων, με τοπική εμφύτευση
αρχέγονων κυττάρων του μυελού των οστών31. Ενθαρρυντικές
φαίνεται να είναι και οι πρώτες ενδείξεις από την ενδοστεφανιαία
χορήγηση32,33 ή την ενδοκαρδιακή τοποθέτηση34,35 αρχέγονων
κυττάρων προερχόμενων είτε από το μυελό των οστών, είτε από
το περιφερικό αίμα σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και σε ασθενείς μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Οι Perin EC και συνεργάτες36 σε μελέτη τους σε ασθενείς με
ΚΑ ισχαιμικής αιτιολογίας τελικού σταδίου τοποθέτησαν εντός
του μυοκαρδίου αυτόλογα μονοπύρηνα κύτταρα προερχόμενα
από το μυελό των οστών (autologous bone marrow-derived
mononuclear cells – ABMMNCs). Στη μελέτη τους συμπεριέλαβαν 21 ασθενείς, όπου οι 14 εξ’ αυτών έλαβαν τη θεραπεία, ενώ
οι υπόλοιποι 7 χρησιμοποιήθηκαν σαν ομάδα ελέγχου. Στους
πρώτους 2 μήνες παρακολούθησης, ποιοτικές σπινθηρογραφικές μελέτες παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση των αναστρέψιμων ισχαιμικών περιοχών του μυοκαρδίου (p=0,02). Στους
4 μήνες, το κλάσμα εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας βελτιώθηκε και μεταβλήθηκε από το 20% στο 29% (p=0,003), ο τελοσυστολικός όγκος μειώθηκε (p=0,03) και στην ηλεκτρομηχανική
χαρτογράφηση της αριστερής κοιλίας παρουσιάστηκε σημαντική
βελτίωση της συσταλτικής ικανότητας των συσταλτών τμημάτων
της (p<0,0005). Το πλέον σημαντικό εύρημα ήταν η διατήρηση
των θετικών ευρημάτων των 2 και 4 μηνών, στους 6 και 12 μήνες της μελέτης. Τέλος, βελτιώθηκε σημαντικά και η ικανότητα
για άσκηση των αρρώστων που υποβλήθηκαν στην παραπάνω
θεραπεία. Πέρα, όμως, από τα αρχικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα με τη χορήγηση του G-CSF και την κινητοποίηση των αρχέγονων κυττάρων του μυελού των οστών στο περιφερικό αίμα,
οι Kang και συν37 παρατήρησαν αύξηση της συχνότητας επαναστενώσεων εντός των stents. Πιθανή εξήγηση για το φαινόμενο
αυτό μπορεί να δοθεί με την υπόθεση της αυξημένης αγγειογένεσης στην αθηρωματική πλάκα και τη συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων εντός αυτής. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται έμμεσα και από άλλες αναφορές, όπου η μεταμόσχευση
μυελού των οστών ακολουθείται από αύξηση της συχνότητας
του εμφράγματος του μυοκαρδίου και του εγκεφαλικού εμφράγματος38. Η αναγέννηση του μυοκαρδίου με τοποθέτηση αρχέγονων κυττάρων εντός αυτού, έχει δυνητικά τεράστια σημασία για
εκατομμύρια αρρώστους με ΚΑ τελικού σταδίου που δεν έχουν
άλλες θεραπευτικές διεξόδους. Η εφαρμογή της όμως, ακόμη
και πριν την έναρξη μεγάλων κλινικών μελετών, απαιτεί την επιβεβαίωση των αρχικών θετικών αποτελεσμάτων.
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