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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η ιατρική εν γένει, και η καρδιολογία ειδικά, αποτελεί μια ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη, γεγονός
που αποδίδεται στη σημασία των επιτευγμάτων της για την ανθρωπότητα και στην προσέλκυση σημαντικής επιστημονικής και οικονομικής δραστηριότητας.
Στην αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής γνώσης και επιστήμης κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν
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.
Σημαντικός, 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 έτος, έτσι ώστε σήμερα οι δημοσιεύσεις έχουν ξεπεραστεί τα 34 εκατομμύρια.
Η Πανδημία COVID-19 εδώ και 30 περίπου μήνες έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές στον τρόπο
και τα πρότυπα ζωής όπως και στις συνήθειες μας. Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει και στην άσκηση της ιατρικής, στην πρόσβαση των ασθενών στις ιατρικές υπηρεσίες, στη οργάνωση των ιατρικών
τμημάτων, στην επιδημιολογία των νοσημάτων. Καθιερωμένες αντιλήψεις για τον τρόπο άσκησης της
έρευνας και των κλινικών μελετών υπό την πίεση των γεγονότων τροποποιήθηκαν. Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και απομακρυσμένης πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες έγιναν απαραίτητες. Στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης καθώς και στην κοινοποίηση των ιατρικών δεδομένων οι προκλήσεις της εποχής ανέδειξαν το διαδίκτυο ως κύριο μέσω επικοινωνίας.
Η καρδιολογική κοινότητα στην Ελλάδα με οδηγό την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική 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 ανταγωνίζεται 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, οργανωθεί, πραγματοποιηθεί και δημοσιευτεί από την Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική με σημαντική ερευνητική και κλινική σημασία. Ιδιαίτερο δε είναι το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο στην
υγεία εν γένει αλλά και στην καρδιαγγειακή υγεία ειδικότερα και προς τούτη τη κατεύθυνση η Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική διεξάγει σημαντική ερευνητική προσπάθεια.
Υπό τις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 η καρδιολογική επιστημονική κοινότητα έχει μάλιστα
σημαντική συμμετοχή στη μελέτη των επιδράσεων της νόσου στο καρδιαγγειακό σύστημα και σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιήσουν την εξέλιξη της νόσου.
Παρά τις όποιες επιδράσεις της πανδημίας COVID-19 στην καθημερινή κλινική άσκηση της ιατρικής οι επιστημονικές δραστηριότητες και η ιατρική έρευνα δεν φάνηκαν να επηρεάζονται. Έτσι τους τελευταίους μήνες πολλά νέα και σημαντικά δεδομένα για την φαρμακευτική κυρίως θεραπεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν παρουσιαστεί ενώ και στο πεδίο της επεμβατικής καρδιολογίας και
της απεικόνισης υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Αυτό όμως που άλλαξε είναι ο τρόπος διάχυσης της
καινούργιας αυτής γνώσης και η αλληλεπίδραση των καρδιολόγων εξ’ αποστάσεως και όχι κατ’ ίδιαν
όπως είχαν συνηθίσει. Υπό τις καινούργιες αυτές συνθήκες από τη θέση ευθύνης του προέδρου του
Ιδρύματος Καρδιαγγειακής Έρευνας και Επιμόρφωσης (ΚΑΡΔΙΑ), νιώθω την υποχρέωση για την περιοδική έκδοση της καρδιολογικής επιθεώρησης «Σύγχρονη Καρδιολογία».
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CURRENT cardiology
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σκοπός, λοιπόν, της καρδιολογικής επιθεώρησης «Σύγχρονη Καρδιολογία» είναι η δημοσίευση
έγκριτων μελετών 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 ανασκόπησης, παρουσιάσεις
ενδιαφερόντων περιστατικών και σύντομες αναφορές που θα περιγράφουν την εφαρμογή και χρήση
νέων τεχνικών στον καρδιαγγειακό χώρο. Τέλος, ευπρόσδεκτα είναι άρθρα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, τις προκλήσεις στην εκπαίδευση των νέων καρδιολόγων και την κλινική εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών.
Σε αυτό το τεύχος, η «Σύγχρονη Καρδιολογία» φιλοξενεί 3 ανασκοπήσεις με κλινικό προσανατολισμό. Ειδικότερα αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις στην αντιθρομβωτική αγωγή ιδιαίτερα στην κατηγορία των ασθενών που χρειάζονται και συγχορήγηση κάποιου αντιπηκτικού. Σε αυτή την ομάδα ασθενών τα δεδομένα των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει το σημαντικό ρόλο του υπολογισμού τόσο του
θρομβωτικού όσο και του αιμορραγικού κίνδυνου ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο όφελος για τον
ασθενή. Σε περιπτώσεις δε χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου ακόμα και μετά από πρόσφατο οξύ στεφανιαιό σύνδρομο και αγγειοπλαστική έχει αποδειχθεί η δυνατότητα βραχείς χορήγησης τριπλής αντιθρομβωτικής αγωγής.
Τα δεδομένα αυτά αναλύονται στο πρώτο άρθρο ανασκόπησης του παρόντος τεύχους. Η υπερτασική κρίση είναι ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται συχνά στα επείγοντα ιατρεία αλλά και σε
κλινικές και μονάδες εντατικής παρακολούθησης. Ο τρόπος προσέγγισης τόσο διαγνωστικής όσο
και θεραπευτικής παρουσιάζεται στο 2ο άρθρο ανασκόπησης. Στο τελευταίο άρθρο ανασκόπησης
παρουσιάζονται τα νεότερα δεδομένα αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο
κλάσμα εξώθησης ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των νεότερων μελετών που έδειξαν κλινικά σημαντικό όφελος για τους ασθενής με την αναστολή του υποδοχέα 2 του συν-μεταφορέα νατρίου γλυκόζης (SGLT2i).
Ένα ενδιαφέρον κλινικό περιστατικό με συνύπαρξη μυξώματος και οξέος διατοιχωματικού εμφράγματος μυοκαρδίου παρουσιάζεται και αναλύονται συζητούνται τα λιγοστά σχετικά δεδομένα που υπάρχουν για τις περιπτώσεις αυτές και τη συνύπαρξη γενικά θρομβωτικών επεισοδίων μαζί με μύξωμα.
Τα θέματα επίσης των εξετάσεων ειδικότητας καρδιολογίας που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος
ελπίζουμε να αποτελέσουν υλικό σκέψης και ενημέρωσης για τους συναδέλφους που βρίσκονται στο
στάδιο εκπαίδευσης για να αποκτήσουν την ειδικότητα της καρδιολογίας.
Τόσο το προσωπικό μου ειλικρινές ενδιαφέρον, αλλά και όλων των μελών του Ιδρύματος Καρδιαγγειακής Έρευνας και Επιμόρφωσης «Καρδιά» όπως και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού
«Σύγχρονη Καρδιολογία» για την έρευνα και την επιστήμη, αλλά και για τη δια βίου εκπαίδευση και
ενημέρωση των Ελλήνων καρδιολόγων, μας οδήγησαν στην έκδοση της καρδιολογικής Επιθεώρησης
«Σύγχρονη Καρδιολογία» που φιλοδοξούμε στο μέλλον, μέσα από συνεχή βελτίωση και προσπάθεια,
να αποτελέσει το περιοδικό αναφοράς των Καρδιολόγων στη Ελλάδα.
Δημήτριος Τούσουλης
MD, PhD, FESC, FACC, Καθ.Καρδιολογίας
Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική Κλινική,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνa
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Tριπλή αντιθρομβωτική αγωγή
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
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Triple antithrombotic therapy in patients with coronary heart disease
C. Kalantzis1, E. Oikonomou2, E. Mpei1, D. Tousoulis1
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1 Department of Cardiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Hippokration Hospital, Athens, Greece
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Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), συχνά συνυπάρχει στεφανιαία νόσος και
αντίστροφα. Η βέλτιστη αντιθρομβωτική θεραπεία για ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται
σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) έχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον στον
τομέα της καρδιολογίας. Τριπλή θεραπεία, ένας συνδυασμός από του στόματος αντιπηκτικών
(OAC) και διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας με ασπιρίνη και αναστολέα P2Y12, έχει
χρησιμοποιηθεί για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε PCI τις τελευταίες
δεκαετίες για τη μείωση των ισχαιμικών συμβάντων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Ωστόσο, η τριπλή θεραπεία είναι γνωστό ότι προκαλεί σοβαρά αιμορραγικά συμβάντα.
Πρόσφατα, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα αρκετών κλινικών δοκιμών και οι πιο πρόσφατες
κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν οι περισσότεροι ασθενείς να υποβάλλονται σε διπλή
θεραπεία (δηλαδή αναστολέα OAC συν P2Y12) από την αρχή της PCI ή τριπλή θεραπεία
μόνο κατά την περίοδο PCI και να μεταβούν αμέσως σε διπλή θεραπεία μετά την έξοδο από
το νοσοκομείο. Αν και αυτές οι συστάσεις είναι χρήσιμες και φαίνονται λογικές, καμία μελέτη
δεν το έχει επικυρώσει. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα ανεπίλυτα ζητήματα σχετικά με την
αντιθρομβωτική θεραπεία για ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε PCI, όπως μοντέλα
πρόβλεψης κινδύνου και ο καλύτερος συνδυασμός OAC με αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες,
ενώ οι προοπτικές δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό το άρθρο ανασκόπησης θα συνοψίσει
τα τρέχοντα στοιχεία και θα επικεντρωθεί στο βέλτιστο σχήμα αντιθρομβωτικής θεραπείας για
ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε PCI.
ABSTRACT
In patients with atrial fibrillation (AF), concomitant coronary artery disease is often present, and vice versa. Optimal
Διεύθυνση επικοινωνίας:
Χαράλαμπος Καλαντζής, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΑ
Ιπποκράτειο, Βασιλίσσης Σοφίας 114, Αθήνα 11527, Ελλάδα.
Τηλ.: +30 698 105 0705; e-mail: bdkalantzis@gmail.com

antithrombotic treatment for patients with AF undergoing
percutaneous coronary intervention (PCI) is one of the major
concerns in the field of cardiology. Triple therapy, a combination of oral anticoagulant (OAC) plus dual antiplatelet therapy
with aspirin and P2Y12 inhibitor, has been used for patients
with AF undergoing PCI in recent decades to reduce ischemic
events under guideline recommendations. However, triple
therapy is well-known to induce severe bleeding events. Recently, the results of several clinical trials have been published,
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and the latest guidelines recommend that most patients
should undergo dual therapy (i.e., OAC plus P2Y12 inhibitor) from the beginning of PCI, or triple therapy only peri-PCI
period and immediately shift to dual therapy after hospital
discharge. Although these recommendations are useful and
appear to be reasonable, no studies have validated this. In addition, there are a number of unresolved issues regarding the
antithrombotic treatment for patients with AF undergoing
PCI such as risk prediction models and the best combination
of OAC with antiplatelet agents, and prospective trials are ongoing. This review article will summarize current evidence and
focus on the optimal regimen of antithrombotic treatment for
patients with AF undergoing PCI.

Η

κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι μια συχνή καρδιακή
αρρυθμία με αυξανόμενο επιπολασμό με την ηλικία.
Περίπου το 30% των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή
βρέθηκε να έχουν στεφανιαία νόσο (ΣΝ), εκ των οποίων έως και
το 15% θα χρειαστεί PCI κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Φυσικά, οι ασθενείς με ΣΝ που υποβάλλονται σε PCI είναι επίσης
υψηλού κινδύνου για επακόλουθα καρδιαγγειακά συμβάματα,
επομένως απαιτείται αντιθρομβωτική θεραπεία1,2. Από την άλλη πλευρά, το 5-8% των ασθενών που υποβάλλονται σε PCI
έχουν ταυτόχρονη κολπική μαρμαρυγή και πρόσθετη ένδειξη
για OAC. Η αντιθρομβωτική θεραπεία, που αποτελείται από
αντιπηκτικούς και αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες, είναι προφανές ότι βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσματα σε ασθενείς με
κολπική μαρμαρυγή ή ΣΝ, ωστόσο, έχει γίνει όλο και πιο περίπλοκη σε αυτή την ομάδα ατόμων, ειδικά σε αυτούς που υποβάλλονται σε PCI3,4. Πρόσφατα, έχουν δημοσιευθεί αρκετές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (RCT) και οι οδηγίες της αντιθρομβωτικής θεραπείας για αυτούς τους ασθενείς έχουν αλλάξει δραματικά. Αυτό το άρθρο ανασκόπησης θα συνοψίσει
τα τρέχοντα στοιχεία και θα επικεντρωθεί στο βέλτιστο σχήμα
αντιθρομβωτικής θεραπείας για ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε PCI.

Κλινικές μελέτες και κατευθυντήριες οδηγίες
Δεδομένου ότι η μελέτη STARS (STent Anticoagulation Restenosis Study) και άλλες έδειξαν ότι η διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (DAPT) με ασπιρίνη συν αναστολέα P2Y12 σχετίζεται με
μειωμένο κίνδυνο θανάτου και επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου (MI) συμπεριλαμβανομένης της θρόμβωσης stent, η
DAPT ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιθρομβωτικής διαχείρισης για ασθενείς με ΣΝ που υποβάλλονται σε PCI5,6. Αντίθετα,
μεταξύ των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή, η OAC που χρησιμοποιεί ανταγωνιστή βιταμίνης Κ (VKA) (π.χ. βαρφαρίνη) είναι ανώτερη από την DAPT στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών
συμβαμάτων1, αν και η OAC δεν ενδείκνυται απαραίτητα για όλους τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (π.χ. χαμηλός κίνδυνος, νεαρά άτομα). Ως εκ τούτου, η τριπλή θεραπεία, ένας συνδυασμός OAC συν DAPT με ασπιρίνη και αναστολέα P2Y12, έ-
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χει αναγνωριστεί ως «θεωρητικά» απαραίτητη και «εμπειρικά»
συνιστάται για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε PCI βάσει κατευθυντήριων οδηγιών σε αυτό το πλαίσιο.
Ωστόσο, δεν υπήρχαν στοιχεία από RCT που να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της συνδυαστικής θεραπείας. Από την άλλη
πλευρά, η τριπλή θεραπεία είναι ευρέως γνωστό ότι προκαλεί
σοβαρά αιμορραγικά συμβάντα7.
Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στο ιστορικό των κατευθυντήριων συστάσεων για αντιθρομβωτική θεραπεία για ασθενείς με
ΚΜ που υποβάλλονται σε PCI (σχήμα 1). Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) το 2010 συνέστησε τριπλή
θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της VKA, της ασπιρίνης και της
κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβλήθηκαν σε PCI για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα8,
η οποία βασίστηκε σε γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και όχι για RCT. Στη συνέχεια, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Βόρειας
Αμερικής του 2014 για την ΚΜ πρότειναν την εξέταση διπλής αντιθρομβωτικής θεραπείας που αποτελείται από OAC συν κλοπιδογρέλη αλλά χωρίς ασπιρίνη ως εναλλακτική λύση στην τριπλή θεραπεία με βαθμό τεκμηρίωσης IIb και βαθμό σύστασης Β9,
σύμφωνα με τη μελέτη WOEST (What is the Optimal antiplatElet
and anticoagulant therapy in patients with oral anticoagulation
and coronary StenTing). Η μελέτη WOEST10 ήταν μια πολυκεντρική, ανοιχτή, τυχαιοποιημένη μελέτη σε 573 ασθενείς που έλαβαν βαρφαρίνη και υποβλήθηκαν σε PCI (το 69% της ένδειξης
για OAC ήταν ΚΜ) και αποτέλεσε την πρώτη μελέτη που απέδειξε επιτυχώς ότι η παράλειψη της ασπιρίνης από το παραδοσιακό
σχήμα τριπλής θεραπείας (δηλ. βαρφαρίνη συν DAPT με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη) συσχετίστηκε με σημαντική μείωση των αιμορραγικών επεισοδίων θρομβόλυσης σε Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (Thrombolysis In Myocardial Infarction - TIMI) σε ένα έτος (19,4% έναντι 44,4%, p < 0,0001). Παραδόξως, αν και η μελέτη δεν απέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στα θρομβωτικά επεισόδια, εντούτοις το δευτερεύον τελικό σημείο που ορίστηκε ως σύνθετος θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό
επεισόδιο, συστηματική εμβολή, επαναγγείωση αγγείου στόχου
και θρόμβωση stent ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερο στους
ασθενείς που έλαβαν διπλή θεραπεία (δηλαδή βαρφαρίνη συν
κλοπιδογρέλη) σε σύγκριση με την τριπλή θεραπεία (11,1% έναντι 17,6%, p = 0,025). Υπήρξε κριτική για τη μελέτη, επειδή η διαφορά στο πρωτεύον τελικό σημείο οφειλόταν κυρίως στην αιμορραγία ΤΙΜΙ ήσσονος σημασίας και το ποσοστό συμβάντων ήταν αρκετά υψηλό λόγω της μεγάλης διάρκειας της τριπλής θεραπείας (δηλαδή 12 μήνες). Ωστόσο, η μελέτη WOEST είχε μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά την αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβλήθηκαν σε PCI και άλλαξε τις οδηγίες με τις ακόλουθες RCTs, συμπεριλαμβανομένων των
ISAR-TRIPLE (Triple Therapy in Patients on Oral Anticoagulation
After Drug Eluting Stent Implantation), PIONEER AF -PCI (OpenLabel, Randomized, Controlled, Multicenter Study Exploring Two
Treatment Strategies of Rivaroxaban and a Dose-Adjusted Oral
Vitamin K Antagonist Treatment Strategy in Subjects with Atrial
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Σχήμα 1: Ιστορικό κατευθυντήριων συστάσεων για τριπλή θεραπεία έναντι διπλής θεραπείας σε ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε
PCI. ΟΣΣ, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο; ΚΜ, κολπική μαρμαρυγή; ΑSA, ασπιρίνη; DOAC, άμεσο από του στόματος αντιπηκτικό. INR, διεθνής
κανονικοποιημένη αναλογία. OAC, από του στόματος αντιπηκτικό; PCI, διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση. VKA, ανταγωνιστής βιταμίνης Κ.

Fibrillation who Undergo Percutaneous Coronary Intervention)
και RE-DUAL (Randomized Evaluation of Dual Antithrombotic
Therapy with Dabigatran versus Triple Therapy with Warfarin in
Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention)3,11,12. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές της Βόρειας Αμερικής του
2014, το VKA και όχι το άμεσο από του στόματος αντιπηκτικό
(DOAC) συνιστάται ως θεραπεία πρώτης επιλογής σε ασθενείς με
κολπική μαρμαρυγή με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ACS)9. Στη συνέχεια, οι κατευθυντήριες γραμμές της ESC του 2015 για έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του τμήματος ST (NSTEMI) έδειξαν ότι η πρασουγρέλη ή η τικαγρελόρη ως μέρος της τριπλής θεραπείας θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω της απουσίας δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας (Κλάση III, Επίπεδο Απόδειξης: C)13. Είναι κατανοητό ότι η πρασουγρέλη και η τικαγρελόρη είναι πιο ισχυρές, ενώ η κλοπιδογρέλη μπορεί να είναι οι
ασφαλέστεροι αναστολείς του P2Y12 ως μέρος της τριπλής θεραπείας λόγω του χαμηλότερου κινδύνου αιμορραγίας μεταξύ
των 3 φαρμάκων14. Είναι σημαντικό ότι εάν το VKA χρησιμοποιείται ως μέρος της τριπλής θεραπείας, οι κατευθυντήριες οδηγίες
συνιστούσαν έναν στόχο διεθνούς κανονικοποιημένης αναλογίας
(INR) 2,0–2,5 (με εξαίρεση τους ασθενείς με μηχανικές προσθετικές βαλβίδες στη θέση της μιτροειδούς). Από την άλλη πλευρά, εάν χρησιμοποιείται DOAC, θα πρέπει να εφαρμόζεται η χαμηλότερη δοκιμασμένη δόση για την πρόληψη του εγκεφαλικού13.

Το καλοκαίρι του 2017, δημοσιεύθηκαν οι ενημερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες της ESC όσον αφορά την DAPT στη στεφανιαία νόσο15, όπου συνιστάται τριπλή θεραπεία για 1 μήνα
ή έως και 6 μήνες μετά την PCI, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς (δηλαδή ισχαιμικούς και αιμορραγικούς κινδύνους), σύμφωνα με τη δοκιμή ISAR-TRIPLE11. Παρουσιάστηκαν
διάφορα συστήματα βαθμολόγησης για τον προσδιορισμό των ισχαιμικών και αιμορραγικών κινδύνων, όπως το CHA2DS2-VASc
[Καρδιακή ανεπάρκεια, Υπέρταση, Ηλικία ≥ 75 ετών, Διαβήτης,
Εγκεφαλικό-Αγγειακή νόσο, Ηλικία 65–74 ετών, Κατηγορία φύλου], HAS-BLED [Υπερταση, Μη φυσιολογική νεφρική και ηπατική λειτουργία, Εγκεφαλικό, Αιμορραγικό ιστορικό ή προδιάθεση, Αστάθεια INR, Ηλικιωμένοι (>65 ετών), Φάρμακα και αλκοόλ] και ABC [Ηλικία, Βιοδείκτες (GDF-15, cTnT-hs και αιμοσφαιρίνη). Ωστόσο, υπάρχει σημαντική επικάλυψη μεταξύ παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με ισχαιμικά και αιμορραγικά αποτελέσματα και κανένα από τα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου
δεν έχει δοκιμαστεί προοπτικά στις μελλοντικές RCTs, ειδικά σε
περιβάλλοντα τριπλής θεραπείας. Επομένως, παραμένει ασαφές
ότι αυτά τα συστήματα βαθμολόγησης θα μπορούσαν να διακρίνουν τους κινδύνους ισχαιμίας και αιμορραγίας των ασθενών
και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα σε ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε PCI. Η επικεντρωμένη ενημέρωση της ESC του
2017 ενίσχυσε επίσης τη σύσταση για παράλειψη ασπιρίνης ως
μέρος της τριπλής θεραπείας (δηλαδή κλοπιδογρέλη συν OAC)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 23

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

ειδικά σε ασθενείς στους οποίους ο κίνδυνος αιμορραγίας υπερτερεί του ισχαιμικού κινδύνου (Κλάση IIa, Επίπεδο Απόδειξης:
A), με βάση τις μελέτες WOEST και PIONEER AF-PCI3, 10. Αξίζει,
ακόμη, να σημειωθεί ότι μόνο χαμηλής και πολύ χαμηλής δόσης ριβαροξαμπάνη δοκιμάστηκε στη δοκιμή PIONEER AF-PCI,
η οποία δεν εφαρμόστηκε για την πρόληψη του εγκεφαλικού,
και επομένως αυτές οι δόσεις ριβαροξαμπάνης δεν συνιστώνται
στην κλινική πρακτική μέχρι σήμερα, αν και οι κατευθυντήριες οδηγίες υποδεικνύουν χαμηλή δόση ως εναλλακτική της κανονικής δόσης ριβαροξαμπάνης (Κλάση IIb, Επίπεδο Απόδειξης:
B)3,15. Η μελέτη RE-DUAL PCI, που δημοσιεύθηκε μετά τις ενημερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες, έδειξε ότι η διπλή θεραπεία
με νταμπιγκατράνη συν P2Y12 ήταν ανώτερη από τριπλή θεραπεία που αποτελείται από βαρφαρίνη, ασπιρίνη και αναστολείς
P2Y12 όσον αφορά τη μείζονα αιμορραγία σε ασθενείς με ΚΜ
που υποβάλλονται σε PCI, αποτελέσματα παρόμοια με τη δοκιμή PIONEER AF-PCI12. Στις νεότερες οδηγίες αναφέρεται επιπλέον η εξέταση της χρήσης DOAC αντί για VKA για την αποφυγή
αιμορραγικών επιπλοκών, ενώ εάν χρησιμοποιηθεί VKA, συνιστάται χρόνος στο θεραπευτικό εύρος >65–70%. Επιπλέον, προτείνεται η τακτική χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων για την
πρόληψη της γαστρεντερικής αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της
DAPT ή της τριπλής θεραπείας15.
Τον Ιούλιο του 2018 δημοσιεύθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική σχετικά με την αντιθρομβωτική θεραπεία για ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε
PCI16,17. Στις οδηγίες της Βόρειας Αμερικής στους περισσότερους
ασθενείς προτάθηκε να τεθούν σε τριπλή θεραπεία μόνο κατά τη
διάρκεια της περιόδου peri-PCI και να αλλάξουν αμέσως σε διπλή θεραπεία (δηλ. αναστολέας OAC συν P2Y12) μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, εκτός από εκείνους με υψηλό ισχαιμικό
και χαμηλούς κινδύνους αιμορραγίας. Ο όρος «περι-PCI» (δηλαδή κατά τη διάρκεια νοσηλείας για PCI) ως νέα τριπλή διάρκεια θεραπείας είναι αξιοσημείωτος. Επιπλέον, η συνιστώμενη
διάρκεια τριπλής θεραπείας έχει αναθεωρηθεί έως και 1 μήνα.
Ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο και κολπική μαρμαρυγή,
κατά την περιεπεμβατική αντιμετώπιση, συνιστάται να αποφεύγεται η διακοπή της VKA, εάν είναι εφικτό, ενώ συνιστάται η διακοπή της θεραπείας με NOAC για 12–48 ώρες πριν από την εκλεκτική PCI, ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία και το συγκεκριμένο σχήμα NOAC18, 19. Μετά από δοκιμές διαφορετικών αντιθρομβωτικών σχημάτων μετά την PCI η μελέτη AUGUSTUS (Ανοικτή,
2x2 παραγοντική, τυχαιοποιημένη, κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας του Apixaban έναντι του ανταγωνιστή
της βιταμίνης Κ και της ασπιρίνης έναντι του εικονικού φαρμάκου ασπιρίνης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση) έδειξε, πρώτον, ότι το Apixaban 5 mg (δηλαδή η εγκεκριμένη δόση
για θρομβοπροφύλαξη στην κολπική μαρμαρυγή) συσχετίστηκε
με σημαντικά λιγότερο σημαντική ή κλινικά σχετική μη μείζονα
αιμορραγία από το VKA. και, δεύτερον, ότι η ασπιρίνη, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, συσχετίστηκε με σημαντικά με-
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γαλύτερη αιμορραγία, με τον ασφαλέστερο συνδυασμό να είναι
το Apixaban και το εικονικό φάρμακο εκτός από τον αναστολέα P2Y12 (κυρίως κλοπιδογρέλη). Ωστόσο, υπήρχαν αριθμητικά,
αλλά όχι στατιστικά σημαντικά, περισσότερα συμβάντα θρόμβωσης εντός του stent με εικονικό φάρμακο παρά με ασπιρίνη και
η δοκιμή δεν βοήθησε να αξιολογήσει τις διαφορές σε αυτά τα
συμβάντα μεταξύ των ομάδων. Κατά συνέπεια, όταν οι ανησυχίες για τον θρομβωτικό κίνδυνο υπερισχύουν των ανησυχιών για
τον κίνδυνο αιμορραγίας, ≥1 μήνας τριπλής θεραπείας [από του
στόματος αντιπηκτικό (OAC) , ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη] συνιστάται για την κάλυψη της περιόδου κατά την οποία ο κίνδυνος θρόμβωσης stent θεωρείται ότι υπερβαίνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Η μονοθεραπεία OAC συνιστάται γενικά 6–12 μήνες
μετά την PCI σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, καθώς υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων δεδομένων που να υποστηρίζουν τη
μακροχρόνια θεραπεία με ένα OAC και έναν μόνο αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα. Ωστόσο, σε εξαιρετικά επιλεγμένες περιπτώσεις με υψηλό ισχαιμικό κίνδυνο, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο διπλής θεραπείας με OAC και ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη20.
Συνοπτικά, οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες τριπλής θεραπείας για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται
σε PCI είναι οι εξής: 1) η διάρκεια της τριπλής θεραπείας πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη (δηλαδή μόνο για περίοδο περι-PCI ή έως 1 μήνα) με βάση τον ισχαιμικό και αιμορραγικό κίνδυνο, 2) η διπλή θεραπεία με κλοπιδογρέλη συν OAC είναι εναλλακτική της τριπλής θεραπείας σε ασθενείς στους οποίους ο κίνδυνος αιμορραγίας υπερτερεί του ισχαιμικού κινδύνου,
3) αντ' αυτού μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί DOAC με
τη χαμηλότερη δοκιμασμένη δόση για την πρόληψη εγκεφαλικού του VKA για την αποφυγή αιμορραγικών επιπλοκών και 4)
απαιτείται χαμηλότερος στόχος INR 2,0–2,5 με επαρκή χρόνο
στο θεραπευτικό εύρος εάν χρησιμοποιείται VKA.
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Υπερτασική κρίση:
Πώς αντιμετωπίζεται;
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Management of hypertensive crisis; Current concepts
Panagiotis Theofilis, Evangelos Oikonomou, Konstantinos Tsioufis, Dimitris Tousoulis
1st Cardiology Department, Hippokration Hospital, National and Kapodistrian University of Athens

Η υπερτασική κρίση αποτελεί ένα συχνό λόγο εμφάνισης στα τμήματα επειγόντων
περιστατικών. Η πρώιμη εκτίμησή της είναι υψίστης σημασίας, καθώς η έλλειψη
αντιμετώπισης μπορεί να συνοδευτεί από αυξημένα ποσοστά θνητότητας. Βασικό
χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την αντιμετώπιση της υπερτασικής κρίσης είναι η
παρουσία βλάβης σε όργανο στόχο. Η αναγνώριση αυτού μέσω του ατομικού αναμνηστικού,
της κλινικής εξέτασης και βασικών ή εξειδικευμένων παρακλινικών εξετάσεων θα οδηγήσει
τον θεράποντα ιατρό στην επιλογή του ιδανικού φαρμακευτικού παράγοντα και στον ιδανικό
ρυθμό και στόχο μείωσης της αρτηριακής πίεσης. Η ταχεία μείωση της αρτηριακής πίεσης
θα πρέπει να αποφεύγεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει οξύς αορτικός
διαχωρισμός, προεκλαμψία και ισχαιμικό ή αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σε άτομα όπου δεν παρατηρείται βλάβη σε όργανο στόχο (υπερτασική αιχμή),
συνήθως η αντιμετώπιση περιλαμβάνει από του στόματος αντιυπερτασική αγωγή στο σπίτι
και τακτικό επανέλεγχο. Σε αυτή την ανασκόπηση παρουσιάζονται τα υπάρχοντα δεδομένα
αναφορικά με την αντιμετώπιση των υπερτασικών κρίσεων, που ωστόσο βασίζονται
κυρίως σε απόψεις ειδικών.
ABSTRACT
Hypertensive crisis represents a frequent reason for admission to an emergency department. Its prompt evaluation is of
utmost importance since the lack of appropriate treatment
may lead to increased mortality rates. The main feature that
differentiates its management is the presence of target organ
damage. Its recognition through medical history taking, cliniΔιεύθυνση επικοινωνίας:
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cal examination and basic or advanced paraclinical tests will
lead the treating physician in choosing the ideal pharmaceutical option, as well as the most appropriate rate of reduction
and blood pressure goal.
The rapid reduction of blood pressure should be avoided
apart from cases with coexisting acute aortic dissection, preeclampsia and ischemic or hemorrhagic stroke. In individuals
without target organ damage (hypertensive urgency), usual
management consists of per os antihypertensive medication
at home, followed by frequent reevaluation. In this review,
we present the current evidence regarding the management
of hypertensive crisis, which however depends mostly on expert’s opinion.

Υπερτασική κρίση: Πώς αντιμετωπίζεται;

Η

αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μια πολύ συχνή πάθηση
στις αναπτυγμένες χώρες, η επίπτωση της οποίας αυξάνεται με την ηλικία. Παρά το γεγονός πως η αντιμετώπιση της χρόνιας αρτηριακής υπέρτασης έχει μελετηθεί εκτενώς και υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από διεθνείς εταιρίες, υπάρχουν ελάχιστες τεκμηριωμένες συστάσεις όσον αφορά
την αντιμετώπιση της υπερτασικής κρίσης. Ως υπερτασική κρίση ορίζεται μια απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ)
πάνω από 220/120mmHg ή οποία ωστόσο μπορεί να συμβεί και με χαμηλότερα επίπεδα ΑΠ όπως συστολική ΑΠ (ΣΑΠ)
>180mmHg ή διαστολική ΑΠ (ΔΑΠ) >120mmHg1.
Οι υπερτασικές κρίσεις μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: την υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση (hypertensive
emergency), που συνοδεύεται από βλάβη σε όργανο στόχο,
και την επείγουσα υπερτασική κρίση (hypertensive urgency), όπου η σοβαρή άνοδος της ΑΠ δεν συνοδεύεται από βλάβη σε
όργανο-στόχο. Η υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση συνοδεύεται από παρουσία βλάβης οργάνων στόχων και είναι κατάσταση δυνητικά απειλητική για τη ζωή του ασθενούς, απαιτώντας
επείγουσα θεραπεία υπό στενή παρακολούθηση. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει την προτεινόμενη
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με υπερτασική κρίση.

Επιδημιολογικά δεδομένα
Η επίπτωση της υπερτασικής κρίσης στους υπερτασικούς ασθενείς υπολογίζεται σε 1-2% και αποτελεί το 7-25% των ασθενών που θα επισκεφθούν το νοσοκομείο. Μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται σε ασθενείς με δευτεροπαθή υπέρταση ενώ ο ανεπαρκής έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση υπερτασικής κρίσης.
Σε μία πρόσφατη δημοσίευση, η επίπτωση της επείγουσας και
υπερεπείγουσας υπερτασικής κρίσης υπολογίστηκε σε 1.6% και
0.4% αντίστοιχα, σε ασθενείς που προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (2). Οι ασθενείς είναι στην πλειοψηφία ηλικιωμένοι άνδρες. Επίσης, οι τιμές ΣΑΠ και ΔΑΠ είναι συνήθως
υψηλότερες σε ασθενείς με υπερεπείγουσα υπέρταση. Η ακριβής τιμή της ΑΠ πιθανόν να μην έχει την ίδια σημασία με το ρυθμό αύξησης της ΑΠ. Άτομα με χρόνια αρτηριακή υπέρταση μπορούν να ανεχθούν τα υψηλότερα επίπεδα ΑΠ σε σχέση με τους
προηγουμένως νορμοτασικούς ασθενείς.
Σε άτομα με υπερεπείγουσα υπέρταση, ένα σημαντικό ποσοστό (~40%) προσέρχεται με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κυρίως ισχαιμικής αιτιολογίας2. Άλλες συχνές συνυπάρχουσες παθήσεις είναι το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (~25%), η οξεία υπερτασική καρδιακή ανεπάρκεια (~34%), ενώ πρέπει να αναφερθεί και ο αορτικός διαχωρισμός2. Αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου, η πλειοψηφία των ασθενών που προσέρχονται με
υπερτασική κρίση έχουν προϋπάρχουσα υπέρταση στο ατομικό
αναμνηστικό τους, η οποία συχνά μπορεί να συνυπάρχει και με
τον σακχαρώδη διαβήτη2.
Όλοι ασθενείς που προσέρχονται με υπερεπείγουσα υπερτα-

σική κρίση θα χρειαστούν νοσηλεία, ενώ το ποσοστό των ασθενών με επείγουσα υπερτασική κρίση που θα νοσηλευτούν κυμαίνεται σε 45-50%2. Εκ των ασθενών με υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση που θα νοσηλευτούν, 20-30% θα χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας2. Ο μονοετής κίνδυνος
θανάτου που σχετίζεται με την υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση
μπορεί να ξεπεράσει το 79% σε περίπτωση που αυτή παραμείνει
αθεράπευτη, με μέση επιβίωση τους 10 μήνες3.

Παθοφυσιολογία και αίτια υπερτασικής κρίσης
Στην εμφάνιση των υπερτασικών κρίσεων σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΣΝΣ) και το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνσης (ΣΡΑ). Η αυξημένη δραστηριότητα του ΣΝΣ μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα ΑΠ, με επακόλουθη νατριούρηση και συστολή του εξωκυττάριου όγκου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του ΣΡΑ, με άμεσες
τοξικές επιδράσεις στο αγγειακό τοίχωμα, προκαλώντας αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων και βλάβη του ενδοθηλίου, εντείνοντας την άνοδο της ΑΠ. Η αυξημένη ΑΠ σε συνδυασμό με
τη βλάβη του ενδοθηλίου προκαλούν μια υπερέκφραση μορίων προσκόλλησης και κυτταροκινών, επάγοντας τη φλεγμονή,
τη θρόμβωση και την αγγειοσύσπαση. Οι βλάβες αυτές συνήθως συμβαίνουν στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στα μεγάλα αγγεία και στους νεφρούς.
Πέρα από την ιδιοπαθή υπέρταση, άλλες παθολογικές οντότητες έχουν προταθεί ως αίτια εμφάνισης υπερτασικής κρίσης. Σημαντικές κατηγορίες αποτελούν τα νεφροπαρεγχυματικά νοσήματα όπως οι αγγειίτιδες, οι σπειραματονεφρίτιδες και η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, οι ενδοκρινικές παθήσεις (νόσος Cushing, φαιοχρωμοκύττωμα) και παθολογίες του κεντρικού νευρικού συστήματος (κακώσεις, εγκεφαλικές αιμορραγίες,
εγκεφαλικά έμφρακτα, όγκοι). Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην
αιτιολογική σημασία διαφόρων ουσιών που δυνητικά επάγουν
υπερτασικές κρίσεις όπως η κοκαΐνη, τα συμπαθομιμητικά φάρμακα, η ερυθροποιητίνη και η κυκλοσπορίνη. Δεν πρέπει να παραληφθεί η διακοπή των αντιυπερτασικών φαρμάκων σαν πιθανό αίτιο, ή η αλληλεπίδραση αυτών με αναστολείς ΜΑΟ. Τέλος
η εκλαμψία και η υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού
συστήματος, όπως στο σύνδρομο Guillain-Barre, μπορούν να οδηγήσουν σε υπερτασική κρίση.

Αντιμετώπιση της υπερτασικής κρίσης
Αρχική εκτίμηση
Η πρώιμη και ταχεία λήψη στοχευμένου ατομικού αναμνηστικού και η φυσική εξέταση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώπιση των ασθενών με υπερτασική κρίση, με σκοπό τον
περιορισμό της θνησιμότητας και της θνητότητας. Από το ατομικό
αναμνηστικό πρέπει να εξάγονται πληροφορίες αναφορικά με τη
διάρκεια και τη σοβαρότητα της προϋπάρχουσας αρτηριακής υπέρτασης, την ύπαρξη βλαβών σε όργανα στόχους και την φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης της αντιυπερτασικής αλλά και άλλων παραγόντων όπως συμπαθομι-
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Εικόνα 1: Αντιμετώπιση υπερτασικής κρίσης. ΑΔ: αορτικός διαχωρισμός, ΑΕΕ: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

μητικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κορτικοστεροειδή και απαγορευμένες ουσίες. Οι συννοσηρότητες πρέπει επίσης να καταγράφονται.
Η ύπαρξη συμπτωμάτων είναι πιο συχνή σε ασθενείς με υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση2. Μεταξύ των συμπτωμάτων, τα
πιο συχνά είναι οι νευρολογικές διαταραχές, η θωρακαλγία και η
δύσπνοια, ενώ σε ασθενείς με επείγουσα υπερτασική κρίση είναι
η θωρακαλγία, η κεφαλαλγία και η δύσπνοια. Σε καταστάσεις υπερεπείγουσας υπέρτασης με προηγούμενο ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα μη ειδικών συμπτωμάτων όπως ο πόνος.
Η μέτρηση της ΑΠ (ΣΑΠ και ΔΑΠ) πρέπει να γίνεται σε καθιστή
αλλά και όρθια θέση, και στα δύο άνω άκρα, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των άκρων πιθανώς να σηματοδοτούν την ύπαρξη αορτικού διαχωρισμού.
Ο σκοπός της φυσικής εξέτασης είναι η ανάδειξη βλαβών σε
όργανα στόχους. Η βλάβη οργάνων στόχων μπορεί να περιλαμβάνει μείζονες νευρολογικές διαταραχές, υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, εγκεφαλικό έμφρακτο, ενδοκρανιακή αιμορραγία, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, οξεία ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας
και οξύ πνευμονικό οίδημα, αορτικό διαχωρισμό, οξεία νεφρική βλάβη με μικροσκοπική αιματουρία ή εκλαμψία. Η διάταση
των σφαγίτιδων φλεβών, οι υγροί ρόγχοι, ο τρίτος καρδιακός τόνος, το επίπεδο συνείδησης, η εστιακή νευρολογική σημειολογία και η ύπαρξη μηνιγγικών σημείων πρέπει να ελέγχονται για τον
αποκλεισμό των συχνότερων βλαβών σε όργανα στόχους όπως
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η καρδιά και ο εγκέφαλος. Συγκεκριμένα για την υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, ένα οξύ σύνδρομο που οφείλεται σε ανεπάρκεια της αυτορρύθμισης της εγκεφαλικής αιματικής ροής, μπορεί να συνοδεύεται από κεφαλαλγία, ναυτία-έμετο, λιθαργικότητα, σύγχυση, οφθαλμικές διαταραχές και εστιακούς ή γενικευμένους σπασμούς.
Ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει τη
γενική αίματος και τον προσδιορισμό της νεφρικής λειτουργίας
με τη μέτρηση της ουρίας, της κρεατινίνης και τον υπολογισμό
του ρυθμού σπειραματικής διήθησης, τη μέτρηση του νατρίου
και του καλίου ορού. Επιπροσθέτως, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και η ακτινογραφία θώρακος αποτελούν σημαντικές εξετάσεις που δεν πρέπει να παραλείπονται. Με βάση τα ευρήματα από την αρχική εκτίμηση του ασθενούς, και τον βασικό παρακλινικό έλεγχο, η διενέργεια επιπρόσθετων εξετάσεων όπως η γενική εξέταση ούρων, η βυθοσκόπηση, ο προσδιορισμός καρδιακής τροπονίνης, το υπέρηχογράφημα καρδιάς και κοιλίας. Ο
πιο εκτεταμένος έλεγχος συνήθως πραγματοποιείται σε μια μειοψηφία ασθενών, ιδίως σε αυτούς με καρδιολογικές επιπλοκές.

Στόχοι θεραπείας
Παρά την πληθώρα μελετών και κατευθυντήριων οδηγιών
στον τομέα της χρόνιας αρτηριακής υπέρτασης, δεν υπάρχουν
δεδομένα από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες αναφορικά με
την αντιμετώπιση των υπερτασικών κρίσεων. Ο ρυθμός και ο
χρόνος μείωσης της ΑΠ, καθώς και η φαρμακευτική αγωγή που
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Πίνακας 1. Στόχοι αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) σε καταστάσεις υπερεπείγουσας υπερτασικής κρίσης
Βλάβη οργάνου στόχου

Άμεσος στόχος (εντός 1ης ώρας)

Οξεία νεφρική βλάβη

ΣΑΠ 25%

Δευτερεύον στόχος (1-72 ώρες)
ΑΠ <160/100mmHg (6 ώρες)
ΑΠ <140/85mmHg (24-48 ώρες)

Οξεία εγκεφαλική αιμορραγία

ΣΑΠ <220mmHg

ΣΑΠ 220-150mmHg

Οξεία ισχαιμικό ΑΕΕ

Θρομβόλυση
ΑΠ<180/105mmHg
Xωρίς θρομβόλυση
ΑΠ: <220/120mmHg

Θρομβόλυση
ΑΠ<180/105mmHg
Xωρίς θρομβόλυση
ΑΠ: <220/120mmHg

Εγκεφαλοπάθεια

ΣΑΠ 25%

ΑΠ <160/100mmHg (6 ώρες)
ΑΠ <140/85mmHg (24-48 ώρες)

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

ΣΑΠ 25%

ΑΠ <160/100mmHg (6 ώρες)
ΑΠ<140/85mmHg (24-48 ώρες)

Οξύς αορτικός διαχωρισμός
Οξεία Καρδιακή ανεπάρκεια/ΟΠΟ

ΣΑΠ <120mmHg
ΣΑΠ 25%

ΣΑΠ <120mmHg
ΑΠ <160/100mmHg (6 ώρες)
ΑΠ <140/85mmHg (24-48 ώρες)

Προεκλαμψία

ΣΑΠ <140mmHg

ΣΑΠ <140mmHg

Κρίση ΣΝΣ (φαιοχρωμοκύττωμα)

ΣΑΠ <140mmHg

ΣΑΠ <140mmHg

ΑΕΕ: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ΟΠΟ: οξύ πνευμονικό οίδημα, ΣΝΣ: συμπαθητικό νευρικό σύστημα, ΣΑΠ: συστολική ΑΠ, ΔΑΠ:
διαστολική ΑΠ

αυτή θα επιτευχθεί, βασίζονται σε απόψεις ειδικών και αναδρομικές μελέτες (Εικόνα 1). Ωστόσο είναι σαφές πως ο διαχωρισμός
μεταξύ υπερεπείγουσας και επείγουσας υπερτασικής κρίσης θα
καθορίσει τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Θεραπεία υπερεπείγουσας υπερτασικής κρίσης
Σε άτομα με υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση, η πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση με βραδείας δράσης παρεντερική θεραπεία είναι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αποφυγή της προόδου της βλάβης οργάνου στόχου, στη μείωση
της νοσηρότητας και της θνητότητας4. Οι στόχοι της ΑΠ σε κάθε
περίπτωση συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Μια ταχεία μείωση της
ΑΠ θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς δυνητικά θα προκαλέσει
υποάρδευση ιστών και ισχαιμία5. Μια μέγιστη μείωση της τάξης
του 20-25% κατά την πρώτη ώρα, με στόχο ΣΑΠ 160mmHg και
ΔΑΠ 110-100mmHg εντός 6 ωρών θεωρείται αποδεκτή (5). Μετά την αρχική μείωση και την αποφυγή της προόδου της βλάβης
οργάνων στόχων, μια πιο σταδιακή μείωση της ΑΠ στις επόμενες
24-48 ώρες πρέπει να δοκιμάζεται5. Με την επιστροφή της ΑΠ
σε φυσιολογικά επίπεδα, πρέπει να πραγματοποιείται η αποτιτλοποίηση της παρεντερικής θεραπείας με έναρξη από του στόματος φαρμάκων5.
Εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα αποτελούν τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, ο οξύς αορτικός διαχωρισμός, η προεκλαμψία και η κρίση ΣΝΣ. Ο οξύς αορτικός διαχωρισμός αποτελεί
μια κατάσταση με ιδιαίτερα υψηλή θνητότητα που μπορεί να
φτάσει και το 70%. Όταν αυτός συνδυάζεται με υπερτασική κρίση, φαίνεται πως ο επαρκής έλεγχος της ΑΠ οδηγεί σε μείωση
της μονοετούς και πενταετούς θνητότητας κατά 25% και 50%

αντίστοιχα. Το φάρμακο εκλογής στον οξύ αορτικό διαχωρισμό είναι οι ενδοφλέβιοι β αναστολείς (λαβηταλόλη, εσμολόλη). Απαιτείται άμεση μείωση της ΑΠ εντός 20 λεπτών, με στόχο ΣΑΠ <120mmHg. Αν αυτός δεν επιτευχθεί μετά τη χορήγηση του β αναστολέα, μπορεί να προστεθεί κάποιος αγγειοδιασταλτικός παράγοντας όπως νιτρογλυκερίνη ή νιτροπρωσσικό.
Η χορήγηση του αγγειοδιασταλτικού θα πρέπει πάντα να ακολουθεί αυτή του β αναστολέα για την αποφυγή της αντανακλαστικής ταχυκαρδίας.
Προχωρώντας στις οξείες εγκεφαλικές αιμορραγίες, τα φάρμακα εκλογής είναι η λαβηταλόλη, η νικαρδιπίνη ή η εσμολόλη, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται το νιτροπρωσσικό νάτριο
και η υδραλαζίνη1. Η χορήγηση των φαρμάκων αυτών θα πρέπει να γίνεται σε τιμές ΣΑΠ >220mmHg με στενή παρακολούθηση της ΑΠ. Πρέπει να τονιστεί ότι σε άτομα που προσέρχονται εντός 6 ωρών με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και τιμές ΣΑΠ
150-220mmHg, η άμεση μείωση της ΣΑΠ σε επίπεδα κάτω των
140mmHg μπορεί να είναι επιβλαβής όπως φάνηκε στις μελέτες
INTER-ACT1 και ICH-ADAPT6, 7.
Για τα ισχαιμικά ΑΕΕ, ιδανικοί φαρμακευτικοί παράγοντες είναι η λαβηταλόλη και η νικαρδιπίνη1. Η μείωση της ΑΠ σε επίπεδα <180/105mmHg πρέπει να επιλέγεται σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ που θα υποβληθούν σε θρομβόλυση και να διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα για τις επόμενες 24 ώρες1. Για άτομα
με ΑΠ <220/120mmHg που δεν θα υποβληθούν σε θρομβόλυση, δεν υπάρχει όφελος έναρξης ή επανέναρξης της αντιυπερτασικής αγωγής τις πρώτες 48-72 ώρες μετά το ΑΕΕ1. Για άτομα με
ΑΕΕ και ΑΠ >220/120mmHg που δεν θα υποβληθούν σε θρομβόλυση, μια μείωση της ΑΠ κατά 15% τις πρώτες 24 ώρες πιθαΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 29
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νώς να είναι ευεργετική1.
Η προεκλαμψία αποτελεί δυνητικά απειλητική για τη ζωή της μητέρας και του εμβρύου επιπλοκή της εγκυμοσύνης,
η οποία συνήθως εμφανίζεται μετά την 20η εβδομάδα. Ορίζεται ως ΣΑΠ ≥160mmHg ή ΔΑΠ ≥110mmHg αλλά και ΣΑΠ
≥140mmHg ή ΔΑΠ ≥90mmHg σε δύο μετρήσεις με χρονική διαφορά άνω των 4 ωρών, σε γυναίκα χωρίς προϋπάρχουσα αρτηριακή υπέρταση8. Παράλληλα πρέπει να συνυπάρχει και ένα
από τα ακόλουθα: πρωτεϊνουρία, θρομβοπενία, διαταραχές ηπατικών ενζύμων, νέα ή επιδεινούμενη νεφρική δυσλειτουργία, πνευμονικό οίδημα και εγκεφαλικές ή οφθαλμικές διαταραχές8. Μέχρι πρόσφατα, η θεραπεία πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της προεκλαμψίας ήταν η ενδοφλέβια λαβηταλόλη ή υδραλαζίνη. Ωστόσο, διατυπώθηκαν ενστάσεις για την ασφάλεια της υδραλαζίνης, που οδήγησε στην πραγματοποίηση
κλινικών μελετών για την ανεύρεση αποτελεσματικών εναλλακτικών θεραπειών.
Από τα αποτελέσματα των μελετών φάνηκε πως η νιφεδιπίνη
είναι μια ασφαλής και αξιόλογη εναλλακτική επιλογή. Από τη
μελέτη των Shekhar και συνεργατών φάνηκε πως η νιφεδιπίνη
οδηγεί σε ταχύτερη επίτευξη του στόχου ΑΠ (ΣΑΠ ≤150mmHg,
ΔΑΠ ≤100mmHg), με ανάγκη για λιγότερες δόσεις του φαρμάκου συγκριτικά με τη λαβηταλόλη9. Αξίζει να τονισθεί ότι 5 άτομα που δεν πέτυχαν το στόχο με τη λαβηταλόλη, είχαν σημαντική μείωση της πίεσης με την έναρξη νιφεδιπίνης (9). Συγκριτικά με την προαναφερθείσα μελέτη, δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές μεταξύ από του στόματος νιφεδιπίνης και ενδοφλέβιας λαβηταλόλης στην τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή των Shi
και συνεργατών10. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές
μεταξύ νιφεδιπίνης και υδραλαζίνης11. Όσον αφορά τις θεραπείες δεύτερης γραμμής, η ενδοφλέβια νικαρδιπίνη θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή στην αποτελεσματική μείωση της ΑΠ. Ωστόσο πρέπει να δίνεται προσοχή σε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες12.
Τέλος, η υπερέκκριση κατεχολαμινών, όπως στο φαιοχρωμοκύττωμα, αντιμετωπίζεται με την ενδοφλέβια χορήγηση φαιντολαμίνης, νικαρδιπίνης ή κλεβιδιπίνης. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας για την αντιμετώπιση του φαιοχρωμοκυττώματος, προτείνεται η μείωση της ΣΑΠ
<140mmHg εντός των πρώτων 60 λεπτών με ενδοφλέβια χορήγηση φαιντολαμίνης, με προσθήκη επιπλέον ενδοφλέβιων αντιυπερτασικών μέχρι την επίτευξη του στόχου ΑΠ13.

Θεραπεία επείγουσας υπερτασικής κρίσης
Σε καταστάσεις επείγουσας υπερτασικής κρίσης, μια σταδιακή
μείωση της ΑΠ εντός 24-48 ωρών με από του στόματος αντιυπερτασική αγωγή θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη λύση. Η επιθετική μείωση της ΑΠ θα πρέπει να αποφεύγεται. Συνήθως, αυτές οι
καταστάσεις είναι αποτέλεσμα χρόνιας αρρύθμιστης αρτηριακής
υπέρτασης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μια ταχεία μείωση πολύ υψηλής ΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην αυτορρύθμιση της πίεσης και της ροής του αίματος στην
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εγκεφαλική, στεφανιαία και νεφρική μικροκυκλοφορία, με αποτέλεσμα την υποάρδευση των ιστών και την ισχαιμία. Η σταδιακή μείωση της ΑΠ πρέπει να συνοδεύεται από συχνές επισκέψεις
σε εξειδικευμένα ιατρεία υπέρτασης μέχρι να επιτευχθεί ο ιδανικός στόχος της ΑΠ.
Ένα από τα βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της επείγουσας υπερτασικής κρίσης είναι η από του
στόματος ή υπογλώσσια καπτοπρίλη, ένας αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης14. Η από του στόματος
χορήγηση αρχίζει να δρα εντός 15-30 λεπτών και διαρκεί για 4-6
ώρες. Η προτεινόμενη δόση είναι 12.5-25mg και μπορεί να επαναληφθεί μετά από 30-60 λεπτά. Σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η υπόταση, η οξεία νεφρική βλάβη και το αγγειοοίδημα. Συγκριτικά με τη νιφεδιπίνη 10mg, η καπτοπρίλη είναι εξίσου
αποτελεσματική, με λιγότερες παρενέργειες.
Η νιφεδιπίνη είναι ένας αναστολέας διαύλων ασβεστίου της ομάδας των διϋδροπυριδίνων που χρησιμοποιείται για τις υπερτασικές κρίσεις14. Η ταχείας δράσης νιφεδιπίνη 5-10mg μπορεί
να οδηγήσει σε σημαντική άμεση μείωση της ΑΠ εντός 5-10 λεπτών, με διάρκεια δράσης μεταξύ 6 και 8 ωρών. Καθώς η δράση αυτή είναι απρόβλεπτη και μπορεί να είναι υπερβολική, οδηγώντας σε παρενέργειες, η βραδείας αποδέσμευσης νιφεδιπίνη 20mg φαίνεται πως είναι μια πιο ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή. Μέσω αυτής, επιτυγχάνεται μια μείωση της ΑΠ εντός 15-30 λεπτών και η δράση μπορεί να είναι παρατεταμένη
(μείωση ΑΠ μέχρι και 10-12 ώρες). Η αμλοδιπίνη είναι μια ακόμα εναλλακτική της ίδιας φαρμακευτικής κατηγορίας με πιο παρατεταμένη διάρκεια δράσης (24-48 ώρες μετά την 1η ώρα)14.

Συμπεράσματα
Οι υπερτασικές κρίσεις αποτελούν σχετικά συχνές καταστάσεις
οι οποίες είναι δυνητικά επικίνδυνες, καθώς οδηγούν σε αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα αν παραμείνουν αθεράπευτες.
Ο διαχωρισμός τους σε υπερεπείγουσες και επείγουσες ανάλογα με την ύπαρξη βλαβών σε όργανα στόχους είναι σημαντικός, καθώς θα καθορίσει την ταχύτητα της μείωσης και τον στόχο
της αρτηριακής πίεσης. Ασθενείς με επείγουσα υπερτασική κρίση συνήθως δεν απαιτούν νοσηλεία και αντιμετωπίζονται με από
του στόματος αντιυπερτασική αγωγή και πιο τακτική παρακολούθηση. Αντιθέτως, ασθενείς με υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση
χρήζουν νοσηλείας και άμεσης αντιμετώπισης με παρεντερική αντιυπερτασική αγωγή για την αποφυγή της προόδου της βλάβης
οργάνων στόχων.
Σε αυτή την ομάδα ασθενών, μια ταχεία μείωση της αρτηριακής πίεσης πρέπει συνήθως να αποφεύγεται καθώς μπορεί να
οδηγήσει σε υποάρδευση των ιστών και ισχαιμία. Εξαίρεση σε
αυτό τον κανόνα αποτελούν η υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση που συνοδεύεται από οξύ αορτικό διαχωρισμό, προεκλαμψία και οξύ ισχαιμικό ή αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό. Τέλος,
πρέπει να τονιστεί ότι η πλειοψηφία των συστάσεων βασίζεται σε
απόψεις ειδικών καθώς παρατηρείται μια έλλειψη τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών.

Υπερτασική κρίση: Πώς αντιμετωπίζεται;
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Heart failure with preserved ejection fraction. Current treatment

Evangelos Oikonomou, Gerasimos Siasos, Panagiotis Theofilis, Ourania Katsarou, Athina Goliopoulou, Anastasios Marathonitis, Artemis Anastasiou, Dimitris Tousoulis
1st Cardiology Department, Hippokration Hospital, National and Kapodistrian University of Athens.

Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (Heart Failure preserved
Ejection Fraction- HFpEF) αποτελεί υποκατηγορία της καρδιακής ανεπάρκειας που
αφορά σημαντικό μέρος του πληθυσμού, προκαλώντας λειτουργική έκπτωση, αύξηση
νοσηλειών και θνητότητας. Στην παθοφυσιολογία της εμπλέκονται τόσο καρδιακές και μη
συννοσηρότητες όσο και πρωτοπαθείς μυοκαρδιοπάθειες, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή
οντότητα αποτελούν οι διηθητικές όπως η αυξανόμενης επίπτωσης αμυλοείδωση.
Στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με HFpEF συνυπολογίζονται υπερηχογραφικά
κριτήρια, βιοχημικοί δείκτες, κλινικά συμπτώματα και στοιχεία που αφορούν δημογραφικά
χαρακτηριστικά και συννοσηρότητες των ασθενών. Η θεραπεία των ασθενών με HFpEF
στηρίζεται σε συνδυασμό υγιεινοδιαιτητικών παρεμβάσεων, ρύθμιση/αγωγή των
συννοσηροτήτων και χορήγηση ειδικών φαρμακευτικών θεραπειών.
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα
εξώθησης, οι αναστολείς του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης και οι αναστολείς
αλατοκορτικοειδών, δεν έχουν επίδραση στην επιβίωση των ασθενών με HFpEF
αλλά υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με τη μείωση της νοσηρότητας. Η διουρητική αγωγή
συνεισφέρει σημαντικά στη συμπτωματική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. Οι αναστολείς
του συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης 2 (sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors
-SGLT2i), το «νέο φάρμακο” της καρδιαγγειακής ιατρικής, μειώνουν την ανάγκη νοσηλειών
και τον καρδιαγγειακό θάνατο στους ασθενείς με HFpEF.

Ε

ιδική κατηγορία ασθενών με HFpEF είναι εκείνοι με αμυλοείδωση. Καθώς πλέον για την αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη υπάρχει ειδική φαρμακευτική θεραπεία με ταφαμίδη, είναι σημαντικό να υπάρχει υψηλός βαθμός κλινικής υποψίας, ώστε οι ασθενείς με πιθανή αμυλοείδωση να υποβάλλονται
εγκαίρως στον κατάλληλο διαγνωστικό έλεγχο βάσει αλγορίθ-
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μου και ακολούθως να λαμβάνουν την αγωγή που αποδεδειγμένα μειώνει τη νοσηρότητα στους ασθενείς αυτούς.
Στο άρθρο αυτό υπογραμμίζονται οι βασικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, οι συννοσηρότητες και η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με HFpEF. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές θεραπευτικές μέθοδοι για την αντιμετώπισή της.

Καρδιακή Ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές

Abstract

Παθοφυσιολογία

Heart Failure with preserved Ejection Fraction (HFpEF) is a
subcategory of heart failure that concerns a growing percent of
the population, causing reduced functional capacity, increased
hospitalizations and mortality rates. Cardiac and non-cardiac
comorbidities are involved in the pathophysiology of the disease, as well as infiltrating cardiomyopathies of increasing incidence such as amyloidosis.
The diagnostic workup in HFpEF patients consists of echocardiographic parameters, serum biomarkers, clinical symptoms
and demographic characteristics as well as on the evaluation of
concomitant diseases.
The therapeutic approach of these patients is a combination
of lifestyle modifications, control of concomitant diseases and
specific pharmacological treatment. Traditional cornerstones of
HFrEF treatment angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors and mineralocorticoid receptor antagonists (MRAs) do not
have an effect on HFpEF patients’ survival, but seem to reduce
morbidity. Diuretics have a significant impact on symptom relief. Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2i), the
new “wonder-drug” of cardiovascular medicine, reduce hospitalizations and cardiovascular mortality in these patients.
A special subgroup of HFpEF patients are those with amyloidosis. Since transthyretin amyloidosis has now specific pharmacological treatment with tafamidis, it is crucial that physicians
remain vigilant for the detection of patients with high clinical
probability for the disease, in order to submit these patients
to appropriate diagnostic workup and begin treatment, which
has been proven to reduce morbidity. This article highlights the
pathophysiological mechanisms, comorbidities and diagnostic
approach for HFpEF patients. In addition, we present the therapeutic cornerstones for HFpEF treatment.

Παρά τις εξ’ ορισμού διαφορές στη συστολική λειτουργία, οι
ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης και μειωμένο κλάσμα εξώθησης μπορεί να παρουσιάζουν παρόμοιο επίπεδο έκπτωσης της λειτουργικής ικανότητας. Η διάκριση μπορεί να γίνει υπερηχογραφικά με την ανάδειξη διαταραχής της χάλασης
και μειωμένης ευενδοτότητας της αριστερής κοιλίας3. Οι αυξημένες πιέσεις στην αριστερή κοιλία κατά την πλήρωση, έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των πιέσεων στον αριστερό κόλπο και
την ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης με πνευμονική συμφόρηση και δύσπνοια.
Σε ασθενείς με εικόνα HFpEF είναι σημαντικό να αποκλείεται η
περίπτωση ύπαρξης διηθητικής μυοκαρδιοπάθειας και ιδιαίτερα
καρδιακής αμυλοείδωσης όταν το πάχος των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας είναι αυξημένο, υπάρχει αμφοτερόπλευρο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και χαμηλές ιστικές ταχύτητες. Η καρδιακή αμυλοείδωση μπορεί μάλιστα να ευθύνεται για το 13%
των περιπτώσεων HFpEF και σε αυτές τις περιπτώσεις τόσο η μαγνητική τομογραφία καρδιάς όσο και η πυρηνική απεικόνιση βοηθούν σημαντικά στη διάγνωση4.

Εισαγωγή
Η καρδιακή ανεπάρκεια (KA) εμφανίζεται συνήθως με συμπτώματα μειωμένης αντοχής στην άσκηση και με δύσπνοια
προσπάθειας. Με βάση το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας κατηγοριοποιείται σε: α) καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF), επίσης γνωστή ως διαστολική
δυσλειτουργία), β) καρδιακή ανεπάρκεια με ήπια επηρεασμένο
κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (HFmrEF) και γ) καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (HFrEF).
Υπολογίζεται ότι κατά το ήμισυ περίπου η νοσηρότητα της
καρδιακής ανεπάρκειας αποδίδεται στην HFpEF. Παραδοσιακά οι
ασθενείς με HFpEF παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως προχωρημένη ηλικία, γυναικείο φύλο, παχυσαρκία και έχουν υψηλότερα ποσοστά συννοσηροτήτων όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, αναιμία κ.α.
Πέρα από την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων οι θεραπευτικές επιλογές σε πάσχοντες από HFpEF έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια1-3.

Διαγνωστική προσέγγιση
Η κλινική ετερογένεια της HFpEF θέτει συχνά προκλήσεις στη
διάγνωση. Για τη διάγνωση της HFpEF χρειάζεται τεκμηρίωση ενός «φυσιολογικού» κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας >50% σε συνδυασμό με συμπτώματα ΚΑ και αυξημένους βιοδείκτες (είτε BNP είτε NT-proBNP) και υπερηχοκαρδιογραφικά
χαρακτηριστικά δομικής ή λειτουργικής διαταραχής1,6. Από τα υπερηχογραφικά κριτήρια χρησιμοποιείται συνήθως ένας συνδυασμός όπως ο αυξημένος λόγος του κύματος Ε/ε’, ο δείκτης μάζας της αριστερής κοιλίας, η διάταση του αριστερού κόλπου κ.α.
Όλα αυτά τα «χαρακτηριστικά» (κλινικά, υπερηχογραφικά) μπορούν να συνδυαστούν σε ένα δείκτη που συνδυάζει το άθροισμα
των διαφόρων κριτηρίων και υπολογίζει την πιθανότητα ύπαρξης HFpEF σε ασθενείς με δύσπνοια (Πίνακας 1)5. Στις περιπτώσεις αυτές, διαγνωστικές πληροφορίες μπορεί να μας δώσει και
η υπερηχοκαρδιογραφία κατά την άσκηση όπως και όπως και ο
δεξιός καρδιακός καθετηριασμός.

Θεραπεία
Μπορούμε να διακρίνουμε τη θεραπεία σε υγιεινοδιαιτητικά
μέσα, σε τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου και των συννοσηροτήτων και σε ειδικές θεραπείες.

Υγιεινοδιαιτητικά μέσα
Συστήνεται ο περιορισμός της πρόληψης διαιτητικού άλατος
και ο περιορισμός της πρόσληψης υγρών παρά το γεγονός ότι
δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία για το όφελος αυτής της προσέγγισης. Χρήσιμη είναι επίσης η διακοπή του καπνίσματος, ο περιορισμός της κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης και δίαιτα πλούσια σε υπόλειμμά φυτικών ινών ώστε να επιτυγχάνεται και περιορισμός της πρόσληψης θερμίδων και καλύτερος έλεγχος του
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σωματικού βάρους. Η φυσική δραστηριότητα και τα προγράμματα αποκατάστασης φαίνεται επίσης να ωφελούν τους ασθενείς με HFpEF6-8.

Αντιμετώπιση συννοσηροτήτων
Οι συννοσηρότητες διακρίνονται σε καρδιακές και εξωκαρδιακές.

Καρδιακές συννοσηρότητες
Στεφανιαία νόσος
Η στεφανιαία νόσος επηρεάζει τους μισούς ασθενείς με HFpEF
και σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα. Το σύμπτωμα της δύσπνοιας κατά την άσκηση μπορεί να είναι ισοδύναμο στηθάγχης και ο αποκλεισμός στεφανιαίας νόσου είναι χρήσιμος. Η απόφαση για επαναιμάτωση είναι ανεξάρτητη από τη διάγνωση
της HFpEF και θα πρέπει να αποφασίζεται βάση των ενδείξεων9.
Κολπική Μαρμαρυγή
Η κολπική μαρμαρυγή συνυπάρχει σε περίπου ένα τρίτο των
ασθενών με HFpEF. Μπορεί να προηγείται ή να ακολουθεί την
ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας. Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή εμφανίζουν αυξημένες πιέσεις πλήρωσης της αριστερής
κοιλίας και μειωμένη καρδιακή παροχή. Η απώλεια της κολπικής συστολής στα τέλη της διαστολής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πλήρωσης της αριστερής κοιλίας.
Η κολπική μυοπάθεια προάγει επίσης την ίνωση των κόλπων
και τη μετάδοση των πιέσεων της αριστερής κοιλίας στην πνευμονική κυκλοφορία. Η στρατηγική ελέγχου του ρυθμού θα πρέπει να εξετάζεται σε κατάλληλους ασθενείς. Εάν αυτή αποτύχει
χρήσιμος είναι ο έλεγχος συχνότητας. Απαραίτητη είναι η αντιπηκτική αγωγή. Φαίνεται ότι η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής
μπορεί να βελτιώσει το λειτουργικό στάδιο των πασχόντων10-12.
Ο έλεγχος της συχνότητας έχει επίσης προταθεί ως θεραπεία για
ασθενείς σε φλεβοκομβικό ρυθμό για τη μεγιστοποίηση της διαστολικής πλήρωσης. Μπορεί όμως να επιδεινώσει την ικανότητα για άσκηση των πασχόντων αν δεν υπάρχει επαρκής χρονότροπη απάντηση13.

Μη καρδιακές Συννοσηρότητες
Παχυσαρκία
Η παχυσαρκία συνυπάρχει με διαστολική δυσλειτουργία. Ασθενείς με παχυσαρκία εμφανίζουν παθολογική αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας, επικαρδιακό λίπος, περιορισμένη καρδιακή εφεδρεία και πνευμονική υπέρταση. Η απώλεια σωματικού βάρους βελτιώνει την ποιότητα ζωής και τη λειτουργική ικανότητα των πασχόντων14, 15.
Σακχαρώδης διαβήτης
Ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος είναι σημαντικός. Η μετφορμίνη από του στόματος είναι υπογλυκαιμικό φάρμακο πρώτης γραμμής. Πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι οι αναστολείς του συμμεταφορέα SGLT2 έχουν δείξει σημαντικά οφέλη στην HFrEF, μει-
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Πίνακας 1. Διαγνωστικό εργαλείο καρδιακής ανεπάρκειας
με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης σε ασθενείς με δύσπνοια
Μεταβλητές

Βαθμοί

Δείκτης μάζας σώματος >30kg/m

2

≥2 Αντιϋπερτασικά φάρμακα

1

2

Κολπική μαρμαρυγή

3

Συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας >35mmHg

1

Ηλικία>60 έτη

1

Υπερηχογραφικός λόγος Ε/ε’>9

1

Η διάγνωση HFpEF είναι πιθανή αν το άθροισμα είναι ≥5,
ενδιάμεση πιθανότητα HFpEF έχουμε με άθροισμα 2-4 και
χαμηλή πιθανότητα HFpEF με άθροισμα ≤1
Τροποποιημένος πίνακας από αναφορά5

ώνοντας τη θνησιμότητα σε ασθενείς με ή χωρίς διαβήτη, και μπορούν να προτιμηθούν ως φάρμακο πρώτης επιλογής16, 17.
Τα φάρμακα αυτά μπορεί να είναι ευεργετικά στην HFpEF μέσω της πρόκλησης οσμωτικής διούρησης, νατριούρησης, απώλειας βάρους και μείωσης της ανάγκης νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας κα της συνολικής θνησιμότητας17.
Νεφρική δυσλειτουργία
Η HFpEF συνήθως συνυπάρχει με νεφρική δυσλειτουργία, εν
μέρει λόγω κοινών παραγόντων κινδύνου, όπως η γήρανση, η
υπέρταση και ο διαβήτης. Στη νεφρική δυσλειτουργία συμμετέχει και η αιμοδυναμική επιβάρυνση καθώς και η συμφόρηση στις νεφρικές φλέβες που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιονεφρικό σύνδρομο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποσυμφόρηση με διούρηση και ταυτόχρονη αιμοδυναμική παρακολούθηση είναι χρήσιμη18, 19.

Στοχευμένη/Ειδική φαρμακευτική θεραπεία
Σε αντίθεση με την καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα
εξώθησης της αριστερής κοιλίας, οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης (αΜΕΑ), οι ανταγωνιστές των υποδοχέων αγγειοτενσίνης AT2i, οι ανταγωνιστές αλδοστερόνης, οι
β-αποκλειστές και η διγοξίνη δεν έχουν δείξει όφελος στη θνησιμότητα στην HFpEF. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η HFpEF αποτελεί μία ετερογενή οντότητα, οι πληθυσμοί των ασθενών στις
μελέτες ήταν ετερογενείς και η θεραπευτική προσέγγιση συχνά
μπορεί να εξατομικεύεται20-23.

Αντιυπερτασική αγωγή/φάρμακα άξονα ρενίνης
αγγειοτενσίνης
Η υπέρταση είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου της εμφάνισης HFpEF. Η σωστή ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης σε
αυτούς τους ασθενείς είναι απαραίτητη και μπορούν να προτιμηθούν φάρμακα της κατηγορίας ΑΜΕΑ ή ΑΤ2i. Παρά το γεγονός
ότι δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για την επίδραση των φαρμάκων αυτών στη θνησιμότητα φαίνεται ότι μπορούν να μειώσουν

Καρδιακή Ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές

τη νοσηρότητα. Ο συνδυασμός αντιϋπερτασικών από διαφορετικές κατηγορίες είναι συχνά απαραίτητος για την επίτευξη επαρκούς ελέγχου της αρτηριακής πίεσης20, 24.

Αναστολείς αλατοκορτικοειδών
Δεδομένα για τη δράση της σπιρονολακτόνης σε πάσχοντες με
ΚΑ και κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας >45% έχουμε
από τη μελέτη ΤOPCAT. Παρά το γεγονός ότι η μελέτη αυτή δεν
έδειξε ένα θετικό αποτέλεσμα, εκ των υστέρων ανάλυση με προσεκτική εκτίμηση των περιστατικών που εντάχθηκαν στη μελέτη
έδειξε ότι η κατηγορία αυτή φαρμάκων θα μπορούσε να ωφελήσει τους πάσχοντες με μείωση της νοσηρότητας21.

Διουρητικά
Τα διουρητικά φάρμακα και ιδιαίτερα τα διουρητικά της αγκύλης μπορούν να μειώσουν τη διαστολική πίεση της αριστερής
κοιλίας και την πνευμονική συμφόρηση βελτιώνοντας συχνά τα
συμπτώματα και ανακουφίζοντας σημαντικά τους ασθενείς. Η ανταπόκριση των σθενών με HFpEF μπορεί να είναι σημαντική και
χρειάζεται προσοχή για να αποφύγουμε επεισόδια υπότασης ή
και νεφρική δυσλειτουργία25.

Συνδυασμός σακουμπιτρίλης βαλσαρτάνης
Η σακουμπιτρίλη με βαλσαρτάνη αναστέλλει τόσο τη νεπριλυσίνη όσο και τον υποδοχέα της αγγειοτενσίνης. Επιπλέον, η αναστολή της νεπριλυσίνης αυξάνει τη νατριουρητική δράση και
τα επίπεδα των αγγειοδραστικών πεπτιδίων, οδηγώντας σε νατριούρηση, διούρηση και αγγειοδιαστολή.
Παρόλο που με το συνδυασμό σακουμπιτρίλης βαλσαρτάνης
επιτευχθεί σημαντική μείωση της θνησιμότητας σε πάσχοντες με
ΚΑ η μελέτη PARAGON-HF δεν έδειξε μείωση της θνησιμότητας
σε πάσχοντες από ΚΑ με HFrEF26, 27. Από υποανάλυση της μελέτης PARAGON-HF φάνηκε ότι σε ασθενείς με Κλάσμα εξώθησης
της αριστερής κοιλίας <57% ο συνδυασμός σακουμπιτρίλης με
βαλσαρτάνη μπορεί να είναι ευεργετικός ειδικά σε σχέση με τη
νοσηρότητα και την ανάγκη νοσηλείας. Σύμφωνα λοιπόν με τις
πρόσφατες Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση ασθενών
με ΚΑ της Αμερικανικής Καρδιολογικής εταιρίας τα φάρμακα αυτά έχουν ένδειξη 2β2.

Αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης 2 (SGLT2i)
Τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής δοκιμάστηκαν αρχικά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και έδειξαν σημαντικό
όφελος στα καρδιαγγειακά συμβάματα και ιδιαίτερα στην ανάγκη νοσηλείας λόγω επιδείνωσης και απορρύθμισης της ΚΑ28-30.
Ακολούθως οι μελέτες σε πάσχοντες από ΚΑ με μειωμένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας έδειξαν ότι τα φάρμακα
της κατηγορίας αυτής, κυρίως η εμπαγλιφλοζίνη και η νταπαγλιφλοζίνη μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη νοσηρότητα και
τη θνησιμότητα των πασχόντων ανεξάρτητα από τη ύπαρξη ή όχι ΣΔ31, 32.
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η μελέτη EMPEROR-Preserved (Em-

pagliflzin Trial in Patients with Chronic Heart Failure with Preserved Ejection Fraction) που έδειξε σημαντικό όφελος της εμπαγλιφλοζίνης, σε συμπτωματικούς ασθενείς με ΚΑ και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας.
Η σημαντική μείωση κατά 21% στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο του καρδιαγγειακού θανάτου και της νοσηλείας αποδόθηκε κυρίως στη μείωση της ανάγκης νοσηλείας. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του ρυθμού έκπτωσης της νεφρικής
λειτουργίας. Δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά στο ευεργετικό αποτέλεσμα ανάλογα με το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας ούτε ανάλογα με την ύπαρξη η όχι σακχαρώδη διαβήτη17.
Με βάση τα δεδομένα αυτά οι αναστολείς του συμμεταφορέα
νατρίου γλυκόζης 2 (SGLT2i) έχουν αναδειχθεί από τα πλέον αποτελεσματικά φάρμακα σε πάσχοντες από HFpEF και στις πρόσφατες αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ένδειξη 2α2.

Καρδιακή αμυλοείδωση
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό ότι ένα σημαντικό ποσοστό πασχόντων ιδιαίτερα ηλικιωμένων με HFpEF μπορεί να έχουν καρδιακή αμυλοείδωση. Το ποσοστό αυτό σύμφωνα με διάφορες αναφορές εκτιμάται από 10-13%33.
Σε ποσοστό πάνω από 95%, η καρδιακή αμυλοείδωση οφείλεται στην εναπόθεση στον εξωκυττάριο χώρο ινιδίων είτε AL αμυλοειδούς είτε παθολογικά αναδιπλωμένων ινιδίων τρανσθυρετίνης34.
Η AL αμυλοείδωση είναι μία σπάνια κατάσταση, οφείλεται
στην ύπαρξη κάποιας μονοκλωνικής γαμμαπάθειας και η αντιμετώπιση της είναι κυρίως η αντιμετώπιση της υποκείμενης αιματολογικής νόσου.
Η αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη φαίνεται ότι αποτελεί μία
συχνή σχετικά οντότητα. Διακρίνεται είτε στη wild μορφή που εμφανίζεται συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες είτε στη μορφή που
οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου της τρανσθυρετίνης, το οποίο κληρονομείται και μπορεί να εμφανίζεται σε νεότερη ηλικία
με ποικίλο συνδυασμό συμπτωμάτων τόσο από την καρδιά όσο
και από το νευρικό σύστημα. Η wild μορφή είναι η συχνότερη35.
Είναι ενδιαφέρον ότι η αμυλοείδωση μπορεί να συνυπάρχει
σε ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας, HFpEF και αυξημένο πάχος τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας και πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός υποψίας γιατί αν οι ασθενείς αυτοί δε λάβουν
κατάλληλη θεραπεία, η πρόγνωση είναι δυσμενής.
Είναι σημαντικό ότι σε ασθενείς με τυπική υπερηχογραφική εικόνα αμυλοείδωσης ο διαγνωστικός αλγόριθμος έχει αλλάξει
σημαντικά, έχει απλοποιηθεί και συνήθως δεν χρειάζεται να επιβεβαιωθεί η διάγνωση με βιοψία. Επίσης τα τελευταία χρόνια
υπάρχουν φάρμακα που στοχεύουν ειδικά στη σταθεροποίηση
των ασθενών με καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη.

Διάγνωση αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη
Ο διαγνωστικός αλγόριθμός μπορεί να απλοποιηθεί ως ακολούθως: Ασθενείς με εικόνα περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας και απεικονιστικά ευρήματα συμβατά με καρδιακή αμυλοεί-
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δωση και αρνητικό έλεγχο αίματος και ούρων για μονοκλωνικά κλάσματα σφαιρίνης πρέπει να υποβληθούν σε σπινθηρογράφημα οστών με μετασταθερό τεχνήτιο συνδεδεμένο με πυροφωσφορικό.
Αν δεν υπάρχει πρόσληψη στο μυοκάρδιο τότε η διάγνωση
της καρδιακής αμυλοείδωσης είναι απίθανη ενώ σε περίπτωση
υψηλής πρόσληψης βαθμού 2 και 3 τότε η διάγνωση της καρδιακής αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη μπορεί να γίνει με ειδικότητα που ξεπερνάει το 95% και με ευαισθησία 99%. Σε περιπτώσεις χαμηλής πρόσληψης από το μυοκάρδιο πρέπει να ακολουθήσουν περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις36.

Θεραπεία αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη
Η Ταφαμίδη είναι επί του παρόντος η μόνη θεραπεία που βελτιώνει τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα στην καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη. Η ταφαμίδη σταθεροποιεί το μόριο
της τρανσθυρετίνης και δεν επιτρέπει την παθολογική αναδίπλωση και τη συσσώρευσή του στο μυοκάρδιο. Σε πάσχοντες με ήπια και μέτρια συμπτώματα σταθεροποιεί τη νόσο και μειώνει την
εξέλιξη αυτής γεγονός που συνδυάζεται με μείωση της νοσηρότητας. Η δόση χορήγησης είναι 1 δισκίο των 61 mg ημερησίως37.
Σε ασθενείς με προεξάρχοντα συμπτώματα από το νευρολογικό σύστημα όφελος μπορεί να παρατηρηθεί και με την ενδοφλέβια έγχυση της ουσίας patisiran που αναστέλλει την ηπατική
σύνθεση της τρανσυθερίτης αν και οι ακριβείς δράσεις της θεραπείας αυτής στο καρδιαγγειακό δεν έχουν τεκμηριωθεί38.

Συμπεράσματα
Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
της αριστερής κοιλίας αποτελεί μία συχνή οντότητα με υψηλή
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Αποτελεί μία ετερογενή οντότητα και πέραν της αντιμετώπισης των συννοσηροτήτων και των
παραγόντων κινδύνου όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης οι αρρυθμίες και ο έλεγχος της συχνότητας τα ειδικά θεραπευτικά μέσα είναι περιορισμένα. Τα τελευταία χρόνια οι αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης 2 (SGLT2i) φαίνεται να βελτιώνουν τη νοσηρότητα των πασχόντων με HFpEF ενώ
σε ειδικές περιπτώσεις όπως την καρδιακή προσβολή από αμυλοείδωση ειδικές φαρμακευτικές κατηγορίες μειώνουν σημαντικά τη νοσηρότητα.
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Μύξωμα αριστερού κόλπου
και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
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Left atrial myxoma and acute coronary syndrome
Ioanna Tzima, Evangelos Oikonomou, Marianna Gounaridi, Artemis Anastasiou, Emmanouil Vavouranakis
3rd Department of Cardiology, Athens Chest Hospital “Sotiria”, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School

Γυναίκα, 61 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό παρουσιάστηκε σε δευτεροβάθμιο
νοσοκομείο με θωρακικό συσφικτικό άλγος διάρκειας 2 ωρών και ανάσπαση του ST
διαστήματος στις απαγωγές II, III, aVF και εικόνα κατόπτρου στις προκάρδιες απαγωγές.
Τέθηκε η διάγνωση του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου με ανάσπαση του ST έγινε
θρομβόλυση με αλτεπλάση. Η θρομβόλυση ήταν επιτυχής με πλήρη ύφεση του άλγους και
υποχώρηση των ανασπάσεων εντός μίας ώρας από την έναρξη τής.

Α

πό την διαθωρακική υπερηχογραφική μελέτη που διενεργήθηκε παρατηρήθηκε ικανοποιητική συνολική συστολική απόδοση της αριστερής κοιλίας με εκτιμώμενο
κλάσμα εξώθησης αυτής (ΚΕ~50%) με υποκινησία του κατωτέρου τοιχώματος. Ανεδείχθη επίσης μόρφωμα εντός του αριστερού κόλπου, διαστάσεων 4.9x2.8cm, μικτής ηχογένειας, εξορμώμενο εκ του μεσοκολπικού διαφράγματος και προπίπτον δια της μιτροειδούς βαλβίδας κατά τη διαστολή, χωρίς να προκαλεί απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας (Εικόνα
1). Από τη μελέτη Doppler ανεδείχθη μικρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας.
Από το λεπτομερές ιατρικό ιστορικό της ασθενούς δεν αναφέρονται ευρήματα συγκοπτικού ή προσυγκοπτικού επεισοδίου,
αρρυθμιών ή καρδιοεμβολικού επεισοδίου.
Η ασθενής διεκομίσθει σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για στεφανιογραφικό έλεγχο και περαιτέρω αντιμετώπιση. Η στεφανιογραφία ανέδειξε δεξιά στεφανιαία αρτηρία με σοβαρού βαθμού, επιμήκη στένωση (80-90%) στη μεσότητα και ροή TIMI 3. Τα λοιπά
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στεφανιαία αγγεία ήταν χωρίς σημαντικές στενώσεις, ενώ κατά τη
σκιαγράφηση απεικονίσθηκε κινητό μόρφωμα εντός των καρδιακών κοιλοτήτων, το οποίο δεχόταν αιμάτωση από κλάδο της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (Εικόνα 2).
Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανεδείχθη ελαφρώς αυξημένη τιμή της C- αντιδρώσας πρωτεΐνης, η ασθενής δεν παρουσίαζε αναιμία, ο αριθμός των αιμοπεταλίων καθώς και ο μέσος όγκος αυτών ήταν εντός του φυσιολογικού εύρους τιμών, η τιμή
των λευκών αιμοσφαιρίων και ο απόλυτος αριθμός των επιμέρους τύπων αυτών ήταν φυσιολογικά, ενώ το λιπιδαιμικό προφίλ ήταν εντός των προβλεπόμενων τιμών βάσει του προσδιοριζόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου με το 10-year risk score. Από την κλινική εξέταση δεν αναδείχθηκαν παθολογικά σημεία.
Με βάση τα υπερηχογραφικά ευρήματα και τα ευρήματα της
στεφανιογραφίας η ασθενής παραπέμφθηκε προς καρδιοχειρουργική εκτίμηση για την χειρουργική εξαίρεση του μορφώματος του αριστερού κόλπου με ταυτόχρονη αορτοστεφανιαία παράκαμψη.
Το μύξωμα είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής όγκος της καρδιάς1. Παρουσιάζεται σε ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες, σε οποιαδήποτε ηλικία, με το
50% αυτών να έχει παρατηρηθεί μεταξύ της ηλικίας 30 έως 60
ετών2. Μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις
καρδιακές κοιλότητες, με την πλειοψηφία αυτών σε ποσοστό 75-

Μύξωμα αριστερού κόλπου και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Εικόνα 1: Διαθωρακική υπερηχογραφική μελέτη. Κορυφαία τομή 4 κοιλοτήτων.
Παρατηρείτε μόρφωμα εντός του αριστερού κόλπου, διαστάσεων 4.9x2.8cm, μικτής ηχογένειας, εξορμώμενο εκ του μεσοκολπικού
διαφράγματος και προπίπτον δια της μιτροειδούς βαλβίδας κατά τη διαστολή, χωρίς να προκαλεί απόφραξη του χώρου εξόδου
της αριστερής κοιλίας.

90% να παρουσιάζονται εντός του αριστερού κόλπου, εξορμώμενα κατά βάση από το μεσοκολπικό διάφραγμα και συγκεκριμένα στην περιοχή του ωοειδούς βοθρίου3. Ιστολογικά αυτοί οι
όγκοι δομούνται από διάσπαρτα κύτταρα μέσα σε ένα στρώμα
βλεννοπολυσακχαριτών. Τα κύτταρα προέρχονται από μεσεγχυματικά κύτταρα με δυνατότητα διαφοροποίησης είτε σε ενδοθηλιακά είτε σε νευρικά4. Τα μυξώματα παράγουν αυξητικό παράγοντα ενδοθηλιακών αγγειακών κυττάρων, το οποίο πιθανώς
προάγει την αγγειογένεση για την ανάπτυξη του όγκου5. Μακροσκοπικά, η επιφάνεια του όγκου μπορεί να είναι λεία, εύθρυπτη
ή λαχνωτή. Η διάμετρος του όγκου ποικίλει και κυμαίνεται από
1 έως 15 εκατοστά6.
Οι όγκοι αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε 3 διαφορετικές κλινικές καταστάσεις: απόφραξη ενδοκαρδιακά της αιματικής ροής, συστηματικές κλινικές εκδηλώσεις ή εμβολή στο αρτηριακό δίκτυο7. Οι συστηματικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δεκατική πυρετική κίνηση, απώλεια βάρους, καταβολή, μυαλγίες, αρθραλγίες, φαινόμενο Raynaud, ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος
μπορεί να αναδείξει αναιμία, υπεργαμμασφαιριναιμία, αυξημένη τιμή ταχύτητας καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων, αυξημένη
τιμή C- αντιδρώσας πρωτεΐνης και ύπαρξη θετικών αυτοαντισω-

μάτων (ρευματοειδούς παράγοντα, αντιπυρηνικά αντισώματα)8.
Ο μηχανισμός με τον οποίο αυτοί οι όγκοι προκαλούν συστηματικές εκδηλώσεις δεν έχει βρεθεί, όμως έχει αποδοθεί σε πρωτεΐνες παραγωγής του όγκου ή εκκρινόμενες από την νέκρωση
αυτού. Όλο και περισσότερο ερευνάται η συνύπαρξη αυξημένων επιπέδων ιντερλευκίνης-6 (IL-6) και καρδιακών μυξωμάτων.
Έχει βρεθεί ότι τόσο τα κύτταρα του όγκου, όσο και τα διηθημένα μονοκύτταρα εντός αυτού, παράγουν IL-69,10. Η IL-6 είναι μία πλειοτροπική κυτταροκίνη, η οποία κινητοποιεί ανοσολογικούς
και φλεγμονώδεις μηχανισμούς, και είναι ένας από τους σημαντικότερους διαμεσολαβητές της αντίδρασης οξείας φάσης11. Επιπλέον είναι παράγοντας διαφοροποίησης Β-λεμφοκυττάρων,
ο οποίος προάγει την σύνθεση πολυκλωνικών αντισωμάτων,
καθώς και παράγοντας απελευθέρωσης πρωτεϊνών οξείας φάσης12. Η IL-6 είναι η κύρια άμεσα σχετιζόμενη κυτταροκίνη με την
παθογένεση πολλαπλών νόσων, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το σύνδρομο Castleman, τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα και
πολλών άλλων13.
Μελέτες έδειξαν ότι σε ασθενείς με καρδιακό μύξωμα, οι οποίοι παρουσίαζαν συστηματικές εκδηλώσεις, τα ποσοστά IL-6 τόσο
στο επίπεδο γενετικής έκφρασης στον ιστό από τον όγκο που α-

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 39

CASE
REPORT

Εικόνα 2: Στεφανιογραφία. Κατά την σκιαγράφηση της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας παρατηρείτε αγγειακός μίσχος
να αιματώνει δομή εντός των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων.

ναλύθηκε όσο και στις μετρήσεις στο περιφερικό αίμα, ήταν αυξημένο συγκριτικά με αυτούς με καρδιακό μύξωμα που δεν παρουσίαζαν συστηματικές εκδηλώσεις, και επιπλέον τα ποσοστά
IL-6 μετά την εκτομή του όγκου επανήλθαν εντός των φυσιολογικών ορίων με τις συστηματικές εκδηλώσεις να υποχωρούν9, 14.
Ακόμη βρέθηκε ότι, το μέγεθος του όγκου συσχετίζεται επίσης με τα επίπεδα IL-615, 16. Όμως το μέγεθος του όγκου έχει συσχετιστεί και με αυξημένα ποσοστά εμβολικών επεισοδίων λόγω του όγκου3, 17.
Τα εμβολικά επεισόδια σε αυτούς τους ασθενείς είναι μία από
τις μείζονες επιπλοκές και αναφέρονται σε ποσοστό 30-50%, ενώ σχετίζονται άμεσα με την θνητότητα στους ασθενείς αυτούς,
ιδίως περιεπεμβατικά18, 19. Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά εμβολής δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως . Μελέτες, οι οποίες σύγκριναν την ομάδα των ασθενών με
καρδιακό μύξωμα και επεισόδιο εμβολής, με ασθενείς χωρίς εμβολικό επεισόδιο ανέδειξαν ότι τα δομικά και ανατομικά χαρακτηριστικά του όγκου παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Αρχικά ελέγχθηκαν οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου -αρτηριακή πίεση, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος, βαλβιδική νόσος- μεταξύ των δύο ομά-

40 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

δων και δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για εμβολή ενοχοποιήθηκαν το μεγάλο μέγεθος, λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας του όγκου που έρχεται σε επαφή με την αιματική κυκλοφορία, η ανώμαλη επιφάνεια- λαχνωτή διαμόρφωση, λόγω της παραγωγής μεταλλοπρωτεϊνασών και άλλων ενζύμων, τα οποία οδηγούν σε μεγαλύτερη αστάθεια της εξωκυτταριας ουσίας, η εντόπιση στον αριστερό κόλπο καθώς και η επιμόλυνση του όγκου17.
Επιπλέον στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσίασε το αυξημένο μέγεθος του αριστερού κόλπου, καθώς και η ύπαρξη κολπικής μαρμαρυγής, ενώ στατιστικά σημαντική ήταν η διαφορά επί αυξημένου αριθμού και μέσου όγκου αιμοπεταλίων3, 17.
Τα εμβολικά επεισόδια μπορεί να συμβούν στα σπλαχνικά όργανα, στο αρτηριακό δίκτυο των άκρων ή στις στεφανιαίες αρτηρίες18.
Γεγονός είναι, ότι υπάρχει έλαχιστη βιβλιογραφία σχετικά με τη
συνύπαρξη καρδιακού μυξώματος και στεφανιαίας νόσου. Με
βάση μία μετα-αναλύση, το υπολογιζόμενο ποσοστό συνύπαρξης καρδιακού μυξώματος και στεφανιαίας νόσου ήταν 20,7%,
με χαμηλή ετερογένεια μεταξύ των μελετών20.
Η αναγκαιότητα διενέργειας στεφανιογραφίας προ της χει-

Μύξωμα αριστερού κόλπου και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

ρουργικής εκτομής του μυξώματος παραμένει ακόμα ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Μερικοί υποστηρίζουν, ότι πρέπει να διενεργείται σε επιλεγμένους ασθενείς, ειδικά σε αυτούς με ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, με παράγοντες για καρδιαγγειακή νόσο,
θετικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου21-23.
Από την άλλη πλευρά, μελέτες δεν ανέδειξαν διαφορά στο
ποσοστό συνυπάρχουσας στεφανιαίας νόσου στις διαφορετικές
ηλικιακές ομάδες, επί ύπαρξης ή μη στηθαγχικών ενοχλημάτων
και σε προυπάρχον ή μη ιστορικό στεφανιαίου συνδρόμου24-26.
Συγκεκριμένα, ασθενείς με μύξωμα και χωρίς κανένα παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν παρουσιαστεί με στεφανιαία νόσο26.
Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία της αθηροσκλήρωσης οφείλεται σε φλεγμονώδεις διεργασίες, οι οποίες μεσολαβούνται από διάφορες πρωτεΐνες27. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε ανέκαθεν η διερεύνηση της IL-6, κυτταροκίνη, η οποία παράγεται από πολλούς ιστούς του οργανισμού με πλειοτροπικές δράσεις,
όπως προαναφέρθηκε νωρίτερα. Προηγούμενες επιδημιολογικές μελέτες διερεύνησης της στεφανιαίας νόσου είχαν στοχεύσει
στην πλειοψηφία τους στην ανάλυση πρωτεϊνών οξείας φάσης,
όπως η C- αντιδρώσα πρωτεΐνη, κι αυτό διότι δεν παρουσιάζουν
μικρό χρόνο ημίσειας ζωής28, 29.
Σε αντίθεση, η IL-6 έχει περιορισμούς στην ανάλυσή της λόγω
του μικρού χρόνου ημίσειας ζωής και της μεγάλης μεταβλητότητάς της μεταξύ των ατόμων30-33. Όμως η IL-6, είναι κυτταροκίνη,
η οποία δρα ως διαμεσολαβητής της φλεγμονής, μέσω διέγερσης του ήπατος για την παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης34, 35.
Λόγω των πλειοτροπικών της δράσεων, κρίθηκε αναγκαία η
ανάλυση της και ακολούθησαν μελέτες, οι οποίες χρησιμοποίησαν κατά ζεύγη μετρήσεις, ώστε να ξεπεράσουν τους περιορισμούς της μεταβλητότητας της κατά άτομο.
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι τα επίπεδα της IL-6 ήταν σημαντικά υψηλότερα σε αυτούς με στεφανιαία νόσο συγκριτικά με
την ομάδα ελέγχου, μετά από πολυμεταβλητή ανάλυση36, 37. Κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η IL-6 είναι το ίδιο ισχυρός παράγοντας πρόκλησης καρδιαγγειακής νόσου, όσο και η κλασικοί
παράγοντες38. Όμως όπως παρατηρείτε υπάρχει έκφραση του
mRNA για την IL-6 στον ιστό του μυξώματος, καθώς αυξημένες
τιμές της κυτταροκίνης στο περιφερικό αίμα, οι οποίες μετά την εκτομή του όγκου ομαλοποιούνταν.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η ύπαρξη καρδιακού μυξώματος μπορεί να συσχετίζεται με στεφανιαία νόσο, προκληθείσα είτε μέσω εμβολικών επεισοδίων, είτε
μέσω της παραγωγής IL-6, η οποία πλέον έχει αποδειχθεί το ίδιο
ισχυρός παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως και οι κλασικοί καρδιαγγειακοί παράγοντες.
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Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας
(Μάρτιος 2022)
Θέματα πολλαπλής επιλογής
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2 0 2 2

Ερώτηση 1
Άνδρας, ηλικίας 24 ετών, ο οποίος προπονείται για την ομάδα του δεκάθλου, βιώνει
προσυγκοπτικό επεισόδιο και προσκομίζεται
για εξέταση. Προπονείται σκληρά τα τελευταία 2 χρόνια και εκτός από κάποια μεμονωμένα περιστασιακά αισθήματα παλμών, δεν
έχουν παρατηρηθεί ζαλάδες, άλλα καρδιακά
συμπτώματα ή σωματικοί περιορισμοί. Δεν
έχει ιστορικό υπέρτασης και το οικογενειακό ιστορικό του είναι ελεύθερο από πρώιμη στεφανιαία νόσο ή αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Κατά τη φυσική εξέταση, η αρτηριακή
του πίεση και οι σφύξεις του είναι φυσιολογικά. Ένα crescendo-decrescendo συστολικό φύσημα βαθμού II/IV, ακούγεται κατά μήκος του αριστερού στερνικού ορίου και γίνεται πιο δυνατό όταν βρίσκεται σε όρθια θέση. Ο ασθενής ανησυχεί να επιστρέψει στο
πρόγραμμα προπόνησης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΑΛΗΘΗ;
A) Τα ΗΚΓ κριτήρια για αριστερή κοιλιακή
υπερτροφία είναι επαρκή για να εγκατασταθεί η διάγνωση της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας και θα πρέπει να αποτραπεί η συμμετοχή του σε ανταγωνιστικά αθλήματα.
B) Το τελο-διαστολικό πάχος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος 14mm, κατά την υπεροκαρδιογραφική μελέτη, είναι διαγνωστικό υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας.
C) Παραμονή αριστερής κοιλιακής υπερτροφίας υπερηχογραφικά, 6 μήνες μετά
την παύση της άσκησης, είναι συμβατό με
την ύπαρξη σχετιζόμενης αποφρακτικής
υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας.
D) Μια μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου
50mL/kg/min σε καρδιοπνευμονική άσκηση είναι πιο σχετική με υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια παρά με το ‘Athlete’s
Heart’.
Ερώτηση 2
Γυναίκα, ηλικίας 36 ετών, χωρίς ιστορικό
καρδιακής νόσου, εμφανίζει δύσπνοια προσπαθείας και ορθόπνοια 1 μήνα μετά τη

γέννηση ενός υγιούς τελειόμηνου νεογνού.
Η υπερηχοκαρδιογραφία εμφανίζει διατεταμένη αριστερή κοιλία με μειωμένη συστολική λειτουργικότητα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη μυοκαρδιοπάθεια της κυήσεως (PPCM) είναι σωστή;
A) Τα συμπτώματα πάντα εκδηλώνονται
κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα της
εγκυμοσύνης ή μέσα σε μία εβδομάδα
μετά τον τοκετό.
B) Τα κλινικά και αιμοδυναμικά ευρήματα
της μυοκαρδιοπάθειας της κυήσεως είναι
δυσδιάκριτα από αυτά των άλλων μορφών διατατικών μυοκαρδιοπαθειών.
C) Η εμφάνισή της είναι πιο πιθανή στις
πρώτες εγκυμοσύνες.
D) Κατά προσέγγιση, το 10% των ασθενών με μυοκαρδιοπάθεια της κυήσεως αναρρώνουν μέσα στους πρώτους 6 μήνες
μετά τον τοκετό.
Ερώτηση 3
Ένας 17 χρονος αθλητής χάνει της αισθήσεις του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ. Παρατηρείται ότι παρουσιάζει συσπάσεις μυών χωρίς όμως να έχει παλμό. Επιτυχώς ανανήπτει με προκάρδιο χτύπημα. Υποθέτοντας ότι, αυτό το περιστατικό
αντιπροσωπεύει αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (SCD), όλες οι παρακάτω προτάσεις είναι
σωστές ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
A) Η αρρυθμογόνος μυοκαρδιοπάθεια
της δεξιάς κοιλίας είναι υπεύθυνη για το
30%, κατά προσέγγιση, των SCD σε νεαρούς αθλητές.
B) Η ανώμαλη έκφυση στελέχους από τη
δεξιά στεφανιαία πτυχή είναι η πιο κοινή
από τις συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών, που έχουν ως αποτέλεσμα τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε νεαρούς αθλητές.
C) Οι ασθενείς που βιώνουν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο εξαιτίας αποφρακτικής υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας συχνά
δεν έχουν ιστορικό από πρώιμα καρδιακά συμπτώματα.

D) Η συγγενής αορτική στένωση μπορεί
να είναι αιτία SCD σε νεαρούς αθλητές.
Ερώτηση 4
Γυναίκα, ηλικίας 38 ετών, στην 37η εβδομάδα εγκυμοσύνης, προσέρχεται εξαιτίας έντονου οπισθοστερνικού πόνου τα τελευταία 30 λεπτά. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα δείχνει ανάσπαση του ST διαστήματος
4mm στις απαγωγές V1 έως V4. Ποια από
τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
A. Ο σπασμός της στεφανιαίας αρτηρίας
είναι η πιο κοινή αιτία αυτού του ευρήματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
B. Ο διαχωρισμός στεφανιαίας αρτηρίας
είναι η πιο πιθανή αιτία στην περιγεννητική περίοδο.
C. Η εγκυμοσύνη δεν αλλάζει το ρίσκο
για έμφραγμα του μυοκαρδίου.
D. Το έμφραγμα του κατωτέρου τοιχώματος του μυοκαρδίου είναι πιο συχνό από το έμφραγμα του προσθίου τοιχώματος του μυοκαρδίου, κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης.
E. Η εγκυμοσύνη είναι απόλυτη αντένδειξη για αγγειογραφία.
Ερώτηση 5
Άνδρας, ηλικίας 83 ετών, με υπέρταση και
σακχαρώδη διαβήτη υποβλήθηκε σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη 14 ώρες πριν, ως επείγον περιστατικό. Η προεγχειρητική αγγειογραφία υπέδειξε σοβαρές στενώσεις του
στελέχους και της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, τοποθετήθηκε η αριστερή έσω μαστική αρτηρία στον πρόσθιο κατιόντα και οι σαφηνής
φλέβες αναστομώθηκαν με πρώτο επιχείλιο
και οπίσθιο κατιόντα. Ο χειρουργός σας συμβουλεύεται γιατί θεωρεί ότι ο ασθενής ίσως
να έχει υποστεί περιεγχειρητικό έμφραγμα
του μυοκαρδίου. Κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις είναι σωστές ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
A) Η ηλικία του, η επείγουσα φύση της
διαδικασίας και η ύπαρξη της νόσου του
στελέχους, καθιστούν τον ασθενή υψη-
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λού κινδύνου για περιεγχειρητικό έμφραγμα του μυοκαρδίου
B) Η αύξηση της καρδιακής τροπονίνης Τ
> 3 φορές του 99% του ανώτατου ορίου
αναφοράς είναι διαγνωστικό του MI.
C) Το εύρημα καινούργιων Q κυμάτων
στο ηλεκτροκαρδιογράφημα σε συνδυασμό με την αύξηση της τροπονίνης πάνω από συγκεκριμένο όριο είναι αξιόπιστο
σημείο του περιεγχειρητικού MI.
D) Παράδοξη κίνηση του μεσοκοιλιακού
διαφράγματος στο ηχοκαρδιογράφημα
είναι ένα κοινό εύρημα μετά από καρδιακές χειρουργικές πρακτικές και δεν υποδεικνύει απαραίτητα MI.
Ερώτηση 6
Γυναίκα, ηλικίας 65 ετών, με ατομικό ιστορικό υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη
φτάνει στο νοσοκομείο λόγω οξέος πονοκεφάλου, ναυτία και έμετο. Η φυσική εξέταση δείχνει αρτηριακή πίεση 180/90mmHg,
κανονική σφαγιτιδική πίεση, δεν ανευρίσκονται υγροί ήχοι στις βάσεις των πνευμονικών πεδίων ούτε καρδιακά φυσήματα. Δεν
έχει εστιακά νευρολογικά συμπτώματα. Η
τροπονίνη I είναι αυξημένη στο 0.62ng/dL
(φυσιολογικό: < 0.10ng/dL). Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου δείχνει μια οξεία υπαραχνοειδή αιμορραγία. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενή φαίνεται στην εικόνα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΣΩΣΤΗ;
A) Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ρήξη
στεφανιαίας πλάκας με μερικώς αποφρακτικό θρόμβο και χρήζει άμεσα επεμβατικής θεραπείας.
B) Η παράταση του διαστήματος QT είναι
ασυνήθιστη σε αυτή την περίπτωση
C) Οι β-αποκλειστές δεν είναι αποτελεσματικοί στην αποφυγή της κοιλιακής ταχυκαρδίας και μαρμαρυγής σε αυτή την
κατάσταση.
D) Οι αλλοιώσεις πιθανότατα αποδίδονται σε διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Ερώτηση 7
Γυναίκα, ηλικίας 42 ετών, εμφανίζεται σε ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με
πρόσφατη κόπωση και αύξηση σωματικού
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βάρους. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης. Τα συνηθισμένα
καρδιακά ευρήματα σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό περιλαμβάνουν όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
A) Υπόταση
B) Μειωμένο καρδιακό ρυθμό
C) Συλλογή περικαρδιακού υγρού
D) Μειωμένη καρδιακή παροχή
Ερώτηση 8
Γυναίκα, ηλικίας 28 ετών, με σύνδρομο
Marfan, παρουσιάζεται για μία επίσκεψη
στο ιατρείο. Το ηχοκαρδιογράφημα δείχνει
πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδος, διάμετρο
αορτικής ρίζας 4,5 cm και ήπια αορτική ανεπάρκεια. Κάθε μία από τις παρακάτω διατυπώσεις σχετικά με την καρδιαγγειακή νόσο
σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan είναι σωστή, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
A) Εξήντα έως 80 τοις εκατό των ασθενών με σύνδρομο Marfan έχουν πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδος στο ηχοκαρδιογράφημα.
B) Ασθενείς με σύνδρομο Marfan θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκλεκτική αντικατάσταση αορτικής ρίζας, εάν η διάμετρος
αυτής ξεπεράσει τα 5,5 cm.
C) Σε όλους τους ασθενείς με σύνδρομο
Marfan θα πρέπει να χορηγούνται βήτααναστολείς εκτός αν για κάποιον λόγο αντενδείκνυνται.
D) Ο κίνδυνος διαχωρισμού της αορτής
κατά την εγκυμοσύνη σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan είναι αυξημένος, εάν η διάμετρος της αορτικής ρίζας ξεπεράσει τα
4 cm.
Ερώτηση 9
Άνδρας, ηλικίας 54 ετών, εισήχθη στο νοσοκομείο με οξεία πνευμονική εμβολή.
Του χορηγήθηκε ενδοφλέβια ηπαρίνη. Κατά την εισαγωγή, ο αριθμός αιμοπεταλίων
ήταν 223.000/μL. Τέσσερις μέρες μετά έπεσε στα 16.000/μL, αν και ο ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματικός, χωρίς έκδηλη αιμορραγία. Ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις, σχετικά με την κατάσταση του συγκεκριμένου ασθενούς, είναι ΑΛΗΘΕΙΣ;
A) Η ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους
μπορεί με ασφάλεια να αντικατασταθεί
για ενδοφλέβια μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη.
B) Ένας άμεσος αναστολέας θρομβίνης
(π.χ. Argatroban), θα πρέπει να αντικαταστήσει την ηπαρίνη.

C) Η ενδοφλέβια ηπαρίνη θα πρέπει να
συνεχιστεί, διότι ο χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων αντιπροσωπεύει μια εργαστηριακή εικόνα χωρίς κλινική σημασία.
D) Τα αντισώματα ενάντια στον υποδοχέα
της γλυκοπρωτείνης αιμοπεταλίων, συμμετέχουν στην πάθηση.
Ερώτηση 10
Ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις σχετικά με τη μεταστατική προσβολή της καρδιάς
είναι ΑΛΗΘΗΣ;
A) Οι μεταστατικοί όγκοι συχνά περιλαμβάνουν τις καρδιακές βαλβίδες.
B) Η χυλώδης περικαρδιακή συλλογή είναι χαρακτηριστική στο μεταστατικό καρκίνωμα του στήθους.
C) Η πιο κοινή αιτία της καρδιακής μετάστασης σε άνδρες και γυναίκες είναι ο
καρκίνος του πνεύμονα.
D) Μια μονήρης καρδιακή μάζα είναι πιο
πιθανό να είναι κακοήθης παρά καλοήθης.
Ερώτηση 11
Γυναίκα, ηλικίας 42 ετών, με ρευματοειδή
αρθρίτιδα εμφανίζεται με δύσπνοιας προσπαθείας. To ηχοκαρδιογράφημα δείχνει μικρή περικαρδιακή συλλογή χωρίς αιμοδυναμική επιβάρυνση. Ποια από τις παρακάτω διατυπώσεις σχετικά με την καρδιαγγειακή συμμετοχή στη ρευματοειδή αρθρίτιδα
είναι ΑΛΗΘΗΣ;
A. Οι ασυμπτωματικές περικαρδιακές συλλογές που σχετίζονται με την ρευματοειδή
αρθρίτιδα εμφανίζονται πολύ σπάνια.
B. Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα
έχουν μειωμένη επίπτωση κλινικής στεφανιαίας νόσου συγκριτικά με τον γενικό
πληθυσμό.
C. Γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι δύο φορές πιο πιθανό να προσβληθούν από έμφραγμα του μυοκαρδίου.
D. Στην αυτοψία, η επικαρδιακή στεφανιαία αρτηρίτιδα βρίσκεται σε ποσοστό
>50% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα ενώ απουσιάζει η αρτηρίτιδα στα
μικρότερα ενδομυοκαρδιακά αγγεία.
Ερώτηση 12
Αντιστοιχίστε τους χημειοθεραπευτικούς
παράγοντες με την πιθανή καρδιακή επιπλοκή:
A. Έμφραγμα μυοκαρδίου
B. Οξεία μυοκαρδίτιδα
C. Αρρυθμίες (οξείες) και διατατική μυοκαρδιοπάθεια (χρόνια)
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D. Δ. Υπέρταση
1. 5-Φθοριο-ουρακίλη
2. Κυκλοφωσφαμίδη
3. Δοξορουβικίνη
4. Sunitinib		
Ερώτηση 13
Αντιστοιχίστε τις ακόλουθες καρδιολογικές
επιπλοκές με τις αντίστοιχες παθήσεις:
A. Αορτίτιδα και πονοκεφάλοι
B. Ενδοκαρδίτιδα Libman-Sacks
C. Πνευμονική υπέρταση
1. Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
2. Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
3. Σκληρόδερμα
Ερώτηση 14
Σχετικά με την θέση του επικουρικού δεματίου σε ασθενείς με Wolf Parkinson White,
αντιστοιχίστε τις πιο πιθανές θέσεις στις παρακάτω ανατομικές δομές (1-2-3-4) με τις
αντίστοιχες απαγωγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Τα σύμβολα αντιστοιχούν στην
αρχική πορεία του κύματος ‘δέλτα’.
1. Αριστερό πλάγιο
2. Αριστερό οπίσθιο-διαφραγματικό
3. Δεξιό οπίσθιο-διαφραγματικό
4. Δεξιό πλαγιο/πρόσθιο
Α) V1 (+), aVF (+), aVL(-)
Β) V1 (-), aVF (+), aVL (+)
Γ) V1 (+), aVF (-), aVL (+)
Δ) V1 (-), aVF (-), aVL (+)
Ερώτηση 15
Αντιστοιχίστε τις παρακάτω καταστάσεις (14) με τις αντίστοιχες (α-β-γ)
1. Σπασμένο καλώδιο βηματοδότη
2. Μετατόπιση καλωδίου βηματοδότη
3. Θραύση μόνωσης
4. Μπλοκ εξόδου σε καλώδιο βηματοδότη

Radial artery= καταγραφή πιέσεων από
κερκιδική αρτηρία
Rt Atrium= καταγραφή πιέσεων δεξιού
κόλπου
A. Η εισπνοή σε φυσιολογικά άτομα έχει
ως αποτέλεσμα τη μείωση της συστολικής
αρτηριακής πίεσης έως και 15mmHg
B. Ο ακριβής προσδιορισμός του φαινομένου απαιτεί μέτρηση της ενδοαρτηριακής πίεσης
C. Συνήθως συνοδεύεται από το σημείο
Kussmaul
D. Μπορεί να μην είναι υπαρκτό σε ασθενείς με σημαντική αορτική ανεπάρκεια.
E. Είναι σύνηθες σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Ερώτηση 17
Για κάθε κλινικό σενάριο, αντιστοιχίστε τις
πιο πιθανές εικόνες.
1. Γυναίκα, ηλικίας 53 ετών, με δύσπνοια
προσπαθείας, με επαναλαμβανόμενα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, ζαλάδες κατά τις απότομες αλλαγές θέσης και απώλεια βάρους
2. Άνδρας, ηλικίας 21 ετών, με επαναλαμβανόμενες συγκοπτικές κρίσεις.
3. Γυναίκα, ηλικίας 69 ετών, με πρόσφατο
έμφραγμα μυοκαρδίου και ακόλουθο εγκεφαλικό επεισόδιο.
4. Άνδρας, ηλικίας 71 ετών, με σφαγιτιδική φλεβική διάταση, ασκίτη και έντονο
περιφερικό οίδημα

α) Ουδός βηματοδότησης (voltage threshold) με υψηλό δυναμικό, φυσιολογική αντίσταση
β) Ουδός βηματοδότησης (voltage threshold) με χαμηλό δυναμικό, χαμηλή αντίσταση
γ) Ουδός βηματοδότησης με υψηλό δυναμικό, Υψηλή αντίσταση
Ερώτηση 16
Ποια από τις παρακάτω διατυπώσεις σχετικά με το κλινικό σημείο που αναπαρίσταται
στο σχήμα είναι σωστή;

Γ

Δ

Ερώτηση 18
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι

σωστή σχετικά με τη μόνιμη βηματοδότηση
σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
A) Η περίοδος αναμονής πριν την εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη εξατομικεύεται ανάλογα με το αποφραχθέν αγγείο,
την καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, και
την επιτυχή ή όχι διάνοιξη, αλλά μπορεί
να διαρκέσει από 5-10 ημ.
B) Ενδείξεις υπέρ της προτιμότερης βηματοδότησης αποτελούν το πρόσθιο έμφραγμα, προϋπάρχον διδεσμικός αποκλεισμός ή κολποκοιλιακός αποκλεισμός,
επιβάρυνση του βαθμού του κολποκοιλιακού αποκλεισμού τις πρώτες ημέρες
C) Οι ΗΚΓ ενδείξεις μόνιμης βηματοδότησης στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου παραμένουν οι ίδιες όπως στο γενικό
πληθυσμό
D) Νόσος φλεβοκόμβου μετα από απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας αποτελεί απόλυτη ένδειξη μόνιμης βηματοδότησης.
Ερώτηση 19
Ποιο από τα κάτωθι είναι σωστό για την κλινική περίπτωση που απεικονίζεται στην αγγειογραφία

A) Σοβαρού βαθμού στένωση της περισπωμένης στεφανιαίας αρτηρίας
B) Η πλήρης απόφραξη στο σημείο της
στένωσης δεν θα δημιουργήσει έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας
Γ) Η πλήρης απόφραξη στο σημείο της
στένωσης θα δημιουργήσει έμφραγμα της
δεξιάς κοιλίας
Δ) Απεικονίζεται σημαντική παράπλευρη
κυκλοφορία από την αριστερά στεφανιαία αρτηρία προς την δεξιά στεφανιαία αρτηρία.
Ερώτηση 20
Γυναίκα 26 ετών με γνωστό φύσημα από
πολλά έτη, παρουσιάζει αίσθημα ταχυπαλμίας αλλά κατά τα άλλα δεν αναφέρει συ-
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μπτώματα. Στην εξέταση παρουσιάζει διάταση σφαγιτίδων, ολοσυστολικό φύσημα
δεξιά παραστερνικά που αυξάνει στην εισπνοή. Στο υπερηχοκαρδιογράφημα ανευρίσκεται η ακόλουθη εικόνα. Ποια είναι η
πλέον πιθανή αιτία της ταχυπαλμίας

1. αρρυθμία σχετιζόμενη με επικουρικό
δεμάτιο
2. αρρυθμία σχετιζόμενη επαναεισόδου
στον κολποκοιλιακό κόμβο
4 κοιλιακή ταχυκαρδία
5 Ταχυ-βραδυ νόσο του φλεβοκόμβου
Ερώτηση 21
Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται για αίσθημα παλμών 30-90 λεπτών, με συνοδό δύσπνοια και αδυναμία. Παρόμοια επεισόδια
είχε στο παρελθόν και της είχαν πει ότι πάσχει από ταχυκαρδίες. Το ΗΚΓ είναι το κάτωθι. Το υπερηχογράφημα καρδιάς δεν ανευρίσκει ανωμαλίες. Ποιο είναι το πιο ενδεδειγμένο επόμενο βήμα
1. Ατενολόλη
2. Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
3. Δοκιμασία κοπώσεως
4. Βεραπαμίλη

Ερώτηση 22
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν τη χειρουργική μυεκτομή σε σχέση με
την κατάλυση με αλκοόλη του μεσοκοιλιακού διαφράγματος ΔΕΝ είναι σωστή;
a) Η μείωση του gradient μετά από κατά-
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λυση του ΜΚΔ με αλκοόλη είναι πιο σταδιακή σε σχέση με τη μυεκτομή.
b) Η εμφάνιση RBBB είναι συχνή μετά από
κατάλυση του ΜΚΔ με αλκοόλη (~60%).
c) Η εμφάνιση LBBB είναι συχνή μετά από
μυεκτομή (~40%).
d) Η παροδική εμφάνιση πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού είναι συχνή
μετά από κατάλυση του ΜΚΔ με αλκοόλη (50%) και μπορεί να συμβεί εντός των
πρώτων 72 ωρών μετά την παρέμβαση.
e) Ο κίνδυνος θανατηφόρων κοιλιακών
αρρυθμιών είναι ο ίδιος μετά από κατάλυση του MΚΔ με αλκοόλη με αυτόν μετά από μυεκτομή.
Ερώτηση 23
Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης (PAH) εμφανίζει τη μεγαλύτερη ηπατοτοξικότητα:
a) Σιλδεναφίλη
b) Bosentan
c) Ambrisentan
d) Macitentan
Ερώτηση 24
Άνδρας 65 ετών προσέρχεται στο Νοσοκομείο Μυκόνου με συσφιγκτικό προκάρδιο άλγος και το ΗΚΓ εμφανίζει εικόνα κατωτέρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, οπότε λαμβάνει θεραπεία με ηπαρίνη, ασπιρίνη
και θρομβόλυση με metalyse. Τρείς ώρες
μετά την αρχική του προσέλευση και ενώ
το άλγος έχει υποχωρήσει όπως και οι ανασπάσεις του ST διαστήματος τις επαγωγές ΙΙ,
ΙΙΙ, aVF και V3R- V4R στα ΗΚΓ 1 ώρα μετά
τη θρομβόλυση ο ασθενής αναφέρει ζάλη
και δύσπνοια. Στο monitor οι παλμοί είναι
40 σφύξεις / λεπτό και ΑΠ: 80/50mmHg ενώ το ΗΚΓ εμφανίζει 2:1 σταθερό Κολποκοιλιακό Αποκλεισμό. Στον ασθενή χορηγείται ατροπίνη χωρίς αποτέλεσμα. Ποια είναι η αμέσως επόμενη θεραπεία που πρέπει άμεσα να λάβει;
a) Συνεχή ενδοφλέβια έγχυση δοβουταμίνης.
b) Συνεχή ενδοφλέβια έγχυση ισοπροτερενόλης.
c) Τοποθέτηση προσωρινού Βηματοδότη.
d) Διακομιδή σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο
για διενέργεια στεφανιογραφίας και τοποθέτηση μόνιμου Βηματοδότη.
Ερώτηση 25
Ποια είναι η αναμενόμενη % κατά μ.ο. μείωση της LDL χοληστερόλης μετά απο χο-

ρήγηση μέτριας και ισχυρής στατίνης αντίστοιχα;
a) 10% - 20%
b) 20% - 40%
c) 30% - 50%
d) 20% - 30%
e) Δεν υπάρχει διαφορά
Ερώτηση 26
Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος της LDL χοληστερόλης μετά απο 4-6 εβδομάδες θεραπείας με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης
σε ασθενής πολύ υψηλού κινδύνου μετά
από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ποια είναι
τα επόμενα βήματα
a) Χορήγηση φιμπράτης
b) Χορήγηση επιπρόσθετα εζετιμίμπης και
επί αποτυχίας χορήγηση PCSK-9 αναστολέων
c) Χορήγηση απευθείας PCSK-9 αναστολέων
d) Πλασμαφαίρεση
e) Συνδυασμός στατίνης και φιμπράτης
Ερώτηση 27
Ποιος αντικειμενικός δείκτης θεωρείται ως
gold standard στην αξιολόγηση της ικανότητας για άσκηση σε ασθενείς με χρόνια
καρδιακή ανεπάρκεια;
a) Διάρκεια της άσκησης
b) VO2max
c) HRmax
d) Mέγιστη καρδιακή παροχή
Ερώτηση 28
Οι ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζουν πολλές φορές μειωμένη ικανότητα απόδοσης οξυγόνου στους
περιφερικούς σκελετικούς μυς κατά τη διάρκεια μέγιστης άσκησης. Ποιες είναι οι πιθανές
αιτίες που προκαλούν αυτή την κατάσταση;
a) Μειωμένος αριθμός μιτοχονδρίων στα
κύτταρα
b) Μετατροπή από τύπου Ι σε τύπου ΙΙ
μυικές ίνες
c) Μείωση μεταφοράς διαχεόμενου οξυγόνου
d) Όλα τα ανωτέρω
Ερώτηση 29
Ανδρας 58 ετών παχύσαρκος (BMI=40),
διαβητικός εμφανίζει ανθεκτική αρτηριακή
υπέρταση παρά την αγωγή με αμλοδιπίνη
10mg, λισινοπρίλη 20mg και υδροχλωροθειαζίδη. Ποιό φάρμακο από τα παρακάτω
θα προσθέτατε καταρχάς στην αγωγή του:
a) Βισοπρολόλη
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b) Καρβεδιλόλη
c) Κλονιδίνη
d) Σπιρονολακτόνη
Ερώτηση 30
Γυναίκα 32 ετών προσέρχεται με προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια στην προσπάθεια, κυάνωση, διάταση σφαγιτίδων, σταθερό διχασμό S2 και συστολικό φύσημα αριστερά παραστερνικά Ο κορεσμός Ο2 στην
ηρεμία είναι 86% και στην άσκηση 78%.
Η α/α θώρακος δείχνει καρδιομεγαλία και
πνευμονική ολιγαιμία. Ποιά η πιθανότερη
διάγνωση
a) Μεσοκολπική επικοινωνία με σ.
Eisenmenger
b) Ανωμαλία Ebstein
c) Τετραλογία Fallot
d) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία με σ.
Eisenmenger
Ερώτηση 31
Άνδρας 30 ετών με αρνητικό ιστορικό εμφανίζει συγκοπτικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ με συμπτώματα ζάλης.
Το ΗΚΓμα και το echo καρδιάς είναι φυσιολογικά, ενώ το 24ωρο ΗΚΓμα παρακολούθηση (monitoring) δεν αποκαλύπτει αρρυθμία. Ποιό το επόμενο βήμα:
a) Καθησύχαση
b) Tilt testing
c) Δοκιμασία κοπώσεως
d) Επανάληψη ΗΚΓφικου monitoring
Ερώτηση 32
Ποια από τις κατωτέρω προτάσεις σχετικά
με το Κάλιο (K+) είναι σωστή;
Α) 50% του συνολικού καλίου βρίσκεται
ενδοκυτταρικά
Β) Η αλκάλωση αυξάνει την καλιαιμία
Γ) Η υποκαλιαιμία αυξάνει τη τοξικότητα
της δακτυλίτιδας
Δ) Ο μηχανισμός της υποκαλιαιμίας προκύπτει αποκλειστικά μέσω απωλειών από
το ουροποιητικό σύστημα
Ερώτηση 33
Έγκυος 34 ετών στον 8ο μήνα κύησης παρουσιάζει φλεβοθρόμβωση αριστερού κάτω άκρου και έχετε αποκλείσει την ύπαρξη
πνευμονικής εμβολής. Η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι:
Α) Τοποθέτηση φίλτρου στη κάτω κοίλη
φλέβα
Β) Per os κλασσικά αντιπηκτικά
Γ) Νεότερα (NOACs/DOACs) από του στόματος αντιπηκτικά, ιδιαίτερα dabigatran

Δ) Ηπαρινοθεραπεία, κατά προτίμηση χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH)
Ερώτηση 34
Ασθενής 65 ετών με φυσιολογική ακρόαση
προ διμήνου, παρουσιάζει δύσπνοια προσπάθειας από ημερών και στην τωρινή ακρόαση διαπιστώνεται φύσημα ανεπάρκειας μιτροειδούς, χωρίς όμως άλλα συνοδά
ευρήματα (απουσία πυρετού, θωρακικού
άλγους, ΗΚΓ ηρεμίας φυσιολογικό). Η πιθανότερη διάγνωση είναι:
Α) Ρήξη τενοντίου χορδής
Β) Ρήξη θηλοειδούς μυός
Γ) Πρόπτωση μιτροειδούς
Δ) Ενδοκαρδίτιδα μιτροειδούς βαλβίδας
Ερώτηση 35
Η καταγραφή συνεχούς Doppler που απεικονίζεται έχει ληφθεί από την πνευμονική
αρτηρία από το βραχύ άξονα των μεγάλων
αγγείων, σε μια γυναίκα 21 ετών με ιστορικό χειρουργηθείσας τετραλογίας Fallot.
Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό:

Ερώτηση 37
Η παρακάτω εικόνα έχει ληφθεί από διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα. Οι δομές
που απεικονίζονται και αριθμούνται αντιστοιχούν σε:

Α) 1-Αριστερός κόλπος, 2-Κάτω κοίλη
φλέβα, 3-Ωτίο δεξιού κόλπου
Β) 1-Αριστερός κόλπος, 2-Άνω κοίλη
φλέβα, 3-Ωτίο δεξιού κόλπου
Γ) 1-Αριστερός κόλπος, 2-Κάτω κοίλη
φλέβα, 3-Δεξιός κόλπος
Δ) 1-Δεξιός κόλπος, 2-Κάτω κοίλη φλέβα, 3-Ωτίο αριστερού κόλπου
Ερώτηση 38
Σε ασθενή με σύνδρομο Down η συχνότερη συγγενής καρδιοπάθεια είναι:
Α) Η μετάθεση των μεγάλων αγγείων
Β) Το (κοινό) κολποκοιλιακό κανάλι
Γ) Η ισθμική στένωση αορτής
Δ) Η τετραλογία Fallot

Α) Υπάρχει σοβαρή στένωση πνευμονικής
βαλβίδας
Β) Η τελοδιαστολική κλίση πίεσης κατά
μήκος της πνευμονικής βαλβίδας είναι υψηλή
Γ) Η καταγραφή είναι χαρακτηριστική ανοικτού βοτάλειου πόρου
Δ) Υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας
Ερώτηση 36
Στον αιμοδυναμικό έλεγχο στένωσης αορτής ποια είναι η απαραίτητη αιμοδυναμική παράμετρος για να εκτιμηθεί αξιόπιστα
η κλίση πίεσης (gradient) αριστερής κοιλίας-αορτής;
A) Η πίεση ενσφήνωσης των τριχοειδών
B) Η καρδιακή παροχή
Γ) Η τελοδιαστολική πίεση της αριστεράς
κοιλίας
Δ) Η μέση πίεση της αορτής

Ερώτηση 39
Ο κολπικός πτερυγισμός (flutter)
Α) Μπορεί να παρουσιαστεί στη διάρκεια
θυρεοτοξίκωσης
Β) Δεν προκαλεί ποτέ συστηματικές εμβολές
Γ) Μπορεί ν’ αναταχθεί με τη μάλαξη του
καρωτιδικού βολβού
Δ) Μπορεί ν’ αναταχθεί με τη χορήγηση
δακτυλίτιδας
Ερώτηση 40
Σε ασθενή 70 ετών ασυμπτωματικό καταγράφεται η παρακάτω εικονιζόμενη μέγιστη
ταχύτητα διαμέσου της αορτικής βαλβίδας
σε υπερηχογράφημα ρουτίνας.
Το υπολογιζόμενο από την εξίσωση συνεχείας στόμιο της αορτικής βαλβίδας είναι
1,2cm2 (0,82cm2/m2 διορθωμένο με την
επιφάνεια σώματος) και το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας είναι 35% λόγω
παλαιού εμφράγματος μυοκαρδίου.
Ποια είναι η επόμενη διαγνωστική κίνηση
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

για εκτίμηση της βαρύτητας της αορτικής
στένωσης;

A. Φυσιολογικές πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας
Β. Σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας
Γ. Διαστολική δυσλειτουργία λόγω υπέρτασης
Δ. Μεγάλη περικαρδιακή συλλογή
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
Θέμα 1
A) Χαμηλής ροής, χαμηλής κλίσης πίεσης σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής
βαλβίδος. Διάγνωση, Πρόγνωση, Αντιμετώπιση

Α. Χορήγηση χαμηλών δόσεων δοβουταμίνης για αποκάλυψη σοβαρής στένωσης
Β. Τίποτα, πρόκειται για σοβαρή στένωση
και απαιτείται αντικατάσταση της βαλβίδας
Γ. Τίποτα, πρόκειται για μέτρια στένωση
και χρειάζεται μόνο παρακολούθηση
Δ. Δοκιμασία κοπώσεως για αποκάλυψη
συμπτωμάτων και ανάλογα προγραμματισμός
Ερώτηση 41
Η καταγραφή με το παλμικό Doppler από
τη μιτροειδή βαλβίδα στη φάση πλήρωσης της αριστερής κοιλίας που απεικονίζεται ΔΕΝ είναι συμβατή με:

A

E

Β) Παραβαλβιδικές διαφυγές μετα χειρουργική η διακαθετηριακή αντικατάσταση βαλβίδος. Αιτιολογία, συμπτωματολογία, θεραπεία.
Θέμα 2
Α) Ενδείξεις μόνιμης βηματοδοτήσεως μετα από Διακαθετηριακή Τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδος (TAVI). Να αναφερθούν
και οι ενδείξεις επί προϋπάρχοντος δεξιού σκελικού αποκλεισμού, παραμένοντος
αριστερού σικελικού αποκλεισμού με η
χωρίς παράταση του QRS ή του διαστήματος PR.
Β) Κολπικές ταχυκαρδίες. Ταξινόμηση, Διάγνωση, μηχανισμοί. Θεραπεία.
Θέμα 3
Α) Καρδιογενής καταπληξία: Ορισμός, εξελικτικά στάδια. Θεραπευτικοί αλγόριθμοι
Β) Συσκευές για βραδείας διάρκειας μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίαs. Μηχανισμός δράσης, ενδείξεις αντενδείξεις.
Θέμα 4
Ασθενείς, με ιστορικό χειρουργικής διόρ-
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θωση Τετραλογίας Fallot.
Ενδείξεις επανεπέμβασης στην πνευμονική βαλβίδα σε συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς. Ενδείξεις ΗΦΕ και εμφυτεύσεως απινιδιστή
Θέμα 5
Α) Θρομβοκυττοπενία επαγόμενη από την
Ηπαρίνη (Σύνδρομο HIT) – Ορισμός, Διάγνωση, Θεραπεία.
Β) Υπερτασική κρίση. Αντιμετώπιση.
Θέμα 6
Διαγνωστικός αλγόριθμος συγκοπτικού επεισοδίου.
Θέμα 7
Λοίμωξη εμφυτευμένων καρδιακών συσκευών (βηματοδότες - απινιδωτές). Διάγνωση – Αντιμετώπιση.
Θέμα 8
Σύνδρομο Brugada. Αναφέρατε τα κύρια επιδημιολογικά δεδομένα. Τι προληπτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι ασθενείς με σύνδρομο Brugada. Αναφέρατε φάρμακα, επεμβάσεις και συσκευές που έχουν ένδειξη κατηγορίας τουλάχιστον IIB (Class IIB) και ισχυρότερη.
Θέμα 9
Μέτρηση κλασματικής εφεδρείας ροής.
FFR-iFR: Ομοιότητες – Διαφορές και Κλινικές επιπτώσεις.
Θέμα 10
Μεσοκοιλιακή επικοινωνία σε νεαρό παιδί
ΧΩΡΙΣ ανάπτυξη συνδρόμου Eisenmeger.
Κλινική εικόνα, ακροαστικά, ΗΚΓφικά, υπερηχογραφικά και Doppler ευρήματα.
Δεδομένα από τον καθετηριασμό και την
οξυμετρία, ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης.
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