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«Οσο συζητώ με μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές 
και ξένες, οι οποίες ανοίγουν καινούργιες 

θέσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο μου 
μεταφέρουν πολλές ιστορίες νέων παιδιών που 

αποφασίζουν να κάνουν το βήμα της επιστροφής 
στην πατρίδα» επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Το ρόλο και τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού κα-
τά τη διαδικασία προσέλκυσης επενδύσεων στην χώ-
ρα μας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης κατά την επίσκεψη του την Πέμπτη στο εργοστά-

σιο της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, Boehringer 
Ingelheim στο Κορωπί. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλ-
λων ότι «ο πιο σημαντικός λόγος για να επενδύσει μια ξένη 
επιχείρηση στην πατρίδα μας δεν είναι ούτε το κανονιστικό 
περιβάλλον, ούτε η φορολογία, ούτε η περιορισμένη γρα-
φειοκρατία, είναι οι άνθρωποι. Είστε εσείς. Ανθρωποι εξαι-
ρετικά καταρτισμένοι». 

Ακόμη, προέβη στη διαπίστωση ότι πλέον η διαδικασία του 
brain drain έχει αντιστραφεί, αφενός καθώς πολλές επιχειρή-
σεις δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και αφετέρου διό-

Επίσκεψη Πρωθυπουργού 
στο εργοστάσιο της Boehringer Ingelheim 

στο Κορωπί



τι η σταθερά θετική πορεία της χώρας αποπνέει εμπιστοσύνη 
στους ξενιτεμένους και τους δίνει επιπλέον κίνητρο να επιστρέ-
ψουν στην πατρίδα τους. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο Πρωθυπουργός είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει με δύο ελληνίδες εργαζόμενες, 
που επέστρεψαν μετά από χρόνια παραμονής στο εξωτερικό. 
Δήλωσαν δικαιωμένες για την επιλογή τους, σημειώνοντας ό-
τι τους προσέλκυσαν οι θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγρα-
φών που βρήκαν στη χώρα μας. 

«Είμαστε πολύ περήφανοι ως κυβέρνηση που έχουμε κατα-
φέρει πια να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αντιστροφής του brain 
drain και να το κάνουμε brain gain. Οι ιστορίες σας δεν εί-
ναι μοναδικές. Οσο συζητώ με μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνι-
κές και ξένες, οι οποίες ανοίγουν καινούργιες θέσεις απασχό-
λησης, ειδικά θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
τόσο μου μεταφέρουν πολλές ιστορίες νέων παιδιών που α-
ποφασίζουν να κάνουν το βήμα της επιστροφής στην πατρίδα» 
επισήμανε ο Πρωθυπουργός. 

«Το κάνουν και διότι βρίσκουν εδώ στην Ελλάδα, πια, μια 
επαγγελματική ενασχόληση αντάξια των προσόντων τους. Το 
κάνουν πιστεύω κιόλας γιατί έχουν εμπιστοσύνη, πια, στις μα-
κροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας», συμπλήρωσε. 

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στις εγκαταστάσεις του ερ-
γοστασίου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και δι-
ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χουμπέρτους φον Μπά-
ουμπαχ και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Boehringer Ingelheim Ελλάς, Δημήτρης Αναγνωστάκης. 

«Οι άνθρωποι που είναι εδώ έχουν υψηλού επιπέδου εκ-
παίδευση, από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα αντιδιαβητικά 
φάρμακα που παράγονται εδώ πάνε σε όλο τον κόσμο», εί-
πε, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ο Χουμπέρτους φον 
Μπάουμπαχ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τη 
σημαντική προσφορά της εταιρείας, την επενδυτική της δρα-

στηριότητα και τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. «Η 
δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε επενδύσεις, εγχώριες 
και ξένες», τόνισε. Από την πλευρά του, ο Χουμπέρτους φον 
Μπάουμπαχ εξήγησε ότι η Boehringer Ingelheim επέλεξε να 
επενδύσει στην Ελλάδα γιατί «νιώθουμε ευπρόσδεκτοι, και 
ευχαριστούμε γι’ αυτό», προσθέτοντας πως «ο δεύτερος λό-
γος, είναι οι άνθρωποι». 

Η εταιρεία υλοποιεί νέες επενδύσεις ύψους σχεδόν 100 εκα-
τομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για την περίοδο 2019 – 2025, 
ενώ επένδυσε 80 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας κατά τη δι-
άρκεια της οικονομικής κρίσης, μεταξύ του 2009 και του 2018. 

Ο κ. Αναγνωστάκης στην ομιλία του σημείωσε, μεταξύ άλ-
λων: «Αναμένουμε το 2025 οι εξαγωγές από την Ελλάδα να 
φτάσουν 1,4 δισ. ευρώ. Είμαστε περήφανοι για τα πλάνα μας, 
τα όνειρα μας αλλά και τις αγωνίες μας». 

Ο διευθυντής του εργοστασίου, Νίκος Μαζωνάκης, τόνισε 
με τη σειρά του ότι «στόχος είναι οι θέσεις εργασίας να αυ-
ξάνονται. Εδώ οι εργαζόμενοι είναι το σημαντικότερο στοιχεί-
ο αυτής της εξέλιξης και έχουν το υψηλότερο επίπεδο επιμόρ-
φωσης σε όλο τον κόσμο. Η φήμη του εργασιακού μας περι-
βάλλοντος έχει οδηγήσει αρκετά παιδιά, Ελληνόπουλα που 
δούλευαν στο εξωτερικό, να γυρίσουν και να δουλεύουν εδώ 
και αντί για brain drain να έχουμε brain gain». 

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να 
ξεναγηθεί στον χώρο παραγωγής της μονάδας, η οποία λει-
τουργεί από το 1975, παράγει φάρμακα που εξάγονται σε 80 
χώρες ανά τον κόσμο και αποτελεί σημαντικό κόμβο στο ευ-
ρωπαϊκό δίκτυο της επιχείρησης. 

Η Boehringer Ingelheim έχει σταθερή παρουσία στην Ελλά-
δα από το 1966, ενώ σήμερα απασχολεί περισσότερους από 
550 εργαζόμενους στις εγχώριες δραστηριότητές της. 

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος 
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Η ιατρική εν γένει, και η καρδιολογία ειδικά, αποτελεί μια ταχέως εξε-
λισσόμενη επιστήμη, γεγονός που αποδίδεται στη σημασία των επιτευγμά-
των της για την ανθρωπότητα και στην προσέλκυση σημαντικής επιστημο-
νικής 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 άμε-
ση διάχυση των επιστημονικών επιτευγμάτων στην ιατρική κοινότητα, κυρί-
ως μέσω του διαδικτύου. Σημαντικός, επίσης, είναι ο ρόλος της ανάπτυξης 
του ηλεκτρονικού ιστότοπου της ιατρικής εθνικής βιβλιοθήκης των Ηνωμέ-
νων 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 24 εκατομμύρια.

Η Πανδημία COVID-19 εδώ και 22 περίπου μήνες έχει επιφέρει δραμα-
τικές αλλαγές στον τρόπο και τα πρότυπα ζωής όπως και στις συνήθειές 
μας. Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει και στην άσκηση της ιατρικής, στην 
πρόσβαση των ασθενών στις ιατρικές υπηρεσίες, στη οργάνωση των ιατρι-
κών τμημάτων, στην επιδημιολογία των νοσημάτων. Καθιερωμένες αντιλή-
ψεις για τον τρόπο άσκησης της έρευνας και των κλινικών μελετών υπό την 
πίεση των γεγονότων τροποποιήθηκαν. Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής υγεί-
ας και απομακρυσμένης πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες έγιναν απαραί-
τητες. Στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης καθώς και 
στην κοινοποίηση των ιατρικών δεδομένων οι προκλήσεις της εποχής ανέ-
δειξαν το διαδίκτυο ως κύριο μέσω επικοινωνίας.

Η καρδιολογική κοινότητα στην Ελλάδα με οδηγό την Α’ Πανεπιστημια-
κή Καρδιολογική Κλινική έχει επάξια ακολουθήσει τις ραγδαίες επιστημο-
νικές εξελίξεις στο χώρο της καρδιολογίας, ώστε όχι μόνο δεν υστερεί σε 
κλινικό επίπεδο αλλά είναι σε θέση να ανταγωνίζεται σε αριθμό και ποιό-
τητα 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 σχε-
διαστεί, οργανωθεί, πραγματοποιηθεί και δημοσιευτεί από την Α’ Πανεπι-
στημιακή Καρδιολογική Κλινική με σημαντική ερευνητική και κλινική ση-
μασία. Ιδιαίτερο δε είναι το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι περιβαλλο-
ντικές 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 επιστημονι-
κή κοινότητα έχει μάλιστα σημαντική συμμετοχή στη μελέτη των επιδράσε-
ων 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 πε-
δίο της επεμβατικής καρδιολογίας και της απεικόνισης υπάρχουν σημαντι-

ΣΗΜΕιΩΜα ΣΥΝΤαΞΗΣ

Iδιοκτήτης: 
Ίδρυμα 
Καρδιαγγειακής Έρευνας 
και Επιμόρφωσης 
«Καρδιά»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ δΗΜΗΤριΟΣ MD, PhD, FESC, FACC, 
Καθηγητής Καρδιολογίας, Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική 
Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Μέλη
αΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤαΝΤιΝα 
Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική 
Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
αΖΝαΟΥριδΗΣ ΚΩΝΣΤαΝΤιΝΟΣ 
Επιμελητής Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινι-
κή, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΒαΒΟΥραΝαΚΗΣ ΕΜΜαΝΟΥΗΛ
Καθηγητής Καρδιολογίας , Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική 
Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Νοσοκομείο “Σω-
τηρία”, Αθήνα
ΒαιΝα ΣΟΦια
Επιμελήτρια Α’ Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλι-
νική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΓΚαΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤαΝΤιΝΟΣ
Καθηγητής Καρδιολογίας, Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική 
Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
δΗΛαΒΕρΗΣ ΠΟΛΥΧρΟΝΗΣ
Διευθυντής Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινι-
κή, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
δραΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρια
Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΠΑ 
Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νο-
σοκομείο, Αθήνα
ΚαρΒΟΥΝΗΣ ΧαραΛαΜΠΟΣ
Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής 
Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη 
ΛαΖαρΟΣ ΓΕΩρΓιΟΣ
Διευθυντής Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινι-
κή, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΜΠριΛΗ ΣΤΥΛιαΝΗ
Διευθύντρια Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινι-
κή, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΟιΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥαΓΓΕΛΟΣ
Επιμελητής Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλι-
νική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Νοσοκομείο “Σωτη-
ρία” , Αθήνα
ΣιαΣΟΣ ΓΕραΣιΜΟΣ
Καθηγητής Καρδιολογίας , Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική 
Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΣιδΕρΗΣ ΣΚΕΥΟΣ
Διευθυντής Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινι-
κή, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΣΚΟΥΜαΣ ιΩαΝΝΗΣ
Διευθυντής Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινι-
κή, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΤΟΥΤΟΥΖαΣ ΚΩΝΣΤαΝΤιΝΟΣ
Καθηγητής Καρδιολογίας Καρδιολογίας, Ά Πανεπιστ. 
Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΤΣιΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤαΝΤιΝΟΣ
Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής της Ά Πανεπιστ. 
Καρδιολογικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΧαΣιΚιδΗΣ ΧρΗΣΤΟΣ
Συντονιστής – Διευθυντής Καρδιολογίας, της Καρδιολο-
γικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. 
ΧρΥΣΟΧΟΟΥ ΧριΣΤιΝα
Διευθύντρια Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινι-
κή, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

ΜΕΣΟΓΕΙωΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

ΠαραΓΩΓΗ ΕΚδΟΣΗΣ

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑΣ

ζ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς 
ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Tμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, 
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα, 
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, 
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269

Εταιρεία συμπροώθησης

PP
-X

AR
-G

R-
01

57
-1

 0
2.

20
20



18  |  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

κές εξελίξεις. Αυτό όμως που άλλαξε είναι ο τρόπος διάχυσης της καινούρ-
γιας αυτής γνώσης και η αλληλεπίδραση των καρδιολόγων εξ’ αποστάσε-
ως και όχι κατ’ ίδιαν όπως είχαν συνηθίσει. Υπό τις καινούργιες αυτές συν-
θήκες από τη θέση ευθύνης του προέδρου του Ιδρύματος Καρδιαγγειακής 
Έρευνας και Επιμόρφωσης (ΚΑΡΔΙΑ), νιώθω την υποχρέωση για την περι-
οδική έκδοση της καρδιολογικής επιθεώρησης «Σύγχρονη Καρδιολογία».

Σκοπός, λοιπόν, της καρδιολογικής επιθεώρησης «Σύγχρονη Καρδιο-
λογία» 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 ια-
τρών λοιπών ειδικοτήτων) σε ενδιαφέροντα θέματα, θα δημοσιεύονται άρ-
θρα ανασκόπησης, παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών και σύντο-
μες αναφορές που θα περιγράφουν την εφαρμογή και χρήση νέων τεχνι-
κών στον καρδιαγγειακό χώρο. Τέλος, ευπρόσδεκτα είναι άρθρα που σχε-
τίζονται με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, τις προκλήσεις στην εκπαί-
δευση των νέων καρδιολόγων και την κλινική εφαρμογή των κατευθυντή-
ριων οδηγιών.

Σε αυτό το τεύχος, η «Σύγχρονη Καρδιολογία» φιλοξενεί 2 ανασκο-
πήσεις με κλινικό προσανατολισμό. Ειδικότερα αναλύονται οι καρδιαγγεια-
κές δράσεις των αναστολέων SGLT2 και ειδικότερα στη θεραπεία της καρ-
διακής ανεπάρκειας. Στο δεύτερο άρθρο ανασκόπησης παρέχονται δεδο-
μένα για τα αίτια και την προσέγγιση του αιφνίδιου θανάτου στους νέους 
με σκοπό την επιμόρφωση των καρδιολόγων αλλά και όλων των ειδικοτή-
των ώστε τα περιστατικά που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να αναγνω-
ρίζονται έγκαιρα ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη προφύλαξη. Σε αυτό 
το τεύχος παρουσιάζονται επίσης το ενδιαφέροντα περιστατικά. Στο πρώ-
το από αυτά τονίζονται οι επιδράσεις της επιθετικής θεραπείας αποσυμ-
φόρησης σε ασθενείς με απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας που μπο-
ρεί να προκαλέσει αύξηση του αιματοκρίτη, του ιξώδους και να προδιαθέ-
σει σε θρομβωτικά επεισόδια. Στο δεύτερο περιστατικό περιγράφεται ο ρό-
λος τους υπερήχου στην καθοδήγηση επεμβατικών πράξεων αλλά και στην 
άμεση ανάδειξη των επιπλοκών όταν συμβούν.

Παρουσιάζονται επίσης 2 κλινικές περιπτώσεις με ενδιαφέροντα στοι-
χεία για την διαγνωστική ακρίβεια των Δ-διμερών σε ασθενείς με υποψία 
πνευμονικής εμβολής όπως και για τις δυνατότητες επεμβατικής θεραπεί-
ας στην τριγλώχινα βαλβίδα.

Τόσο το προσωπικό μου ειλικρινές ενδιαφέρον, αλλά και όλων των με-
λών του Ιδρύματος Καρδιαγγειακής Έρευνας και Επιμόρφωσης «Καρδιά» 
όπως και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Σύγχρονη Καρδιο-
λογία» για την έρευνα και την επιστήμη, αλλά και για τη δια βίου εκπαίδευ-
ση και ενημέρωση των Ελλήνων καρδιολόγων, μας οδήγησαν στην έκδο-
ση της καρδιολογικής Επιθεώρησης «Σύγχρονη Καρδιολογία» που φιλο-
δοξούμε στο μέλλον, μέσα από συνεχή βελτίωση και προσπάθεια, να απο-
τελέσει το περιοδικό αναφοράς των Καρδιολόγων στη Ελλάδα. 

Δημήτριος Τούσουλης
MD, PhD, FESC, FACC, Καθ.Καρδιολογίας 
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ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η ανακάλυψη των αναστολέων του συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης (SGLT2-Is), 
αρχικά προοριζόμενων για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ

2
), έφερε 

μια επανάσταση στη θεραπεία της καρδιακής και νεφρικής νόσου. Τα αποτελέσματα 
τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών ανέδειξαν σημαντική μείωση των νοσηλειών για 
καρδιακή ανεπάρκεια και του κινδύνου προόδου της χρόνιας νεφρικής νόσου, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη ΣΔ

2
. Πρόσφατα δεδομένα τεκμηριώνουν το ρόλο αυτών των φαρμάκων και 

στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος ενώ υπάρχουν αναφορές για μειωμένο φορτίο 
κολπικής μαρμαρυγής και πιθανού οφέλους στην αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο. 
Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα των προκλινικών και 
κλινικών μελετών των SGLT2-Is σε παθήσεις πέραν του ΣΔ

2
 και οι πλειοτροπικές δράσεις 

τους, μεταξύ των οποίων κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν η επαναφορά της αυτοφαγίας και η 
επακόλουθη μείωση του οξειδωτικού στρες, της φλεγμονής, της ίνωσης και της απόπτωσης. 
Πέρα από αυτούς τους βασικούς μηχανισμούς δράσης, αναδεικνύονται και ορισμένοι 
μηχανισμοί στο επίπεδο του κάθε οργάνου-στόχου. 

Παναγιώτης Θεοφίλης, Ευάγγελος Οικονόμου, Αλέξιος Σ Αντωνόπουλος, Γεράσιμος Σιάσος, Κωνσταντίνος Τσιούφης, 
Δημήτρης Τούσουλης
1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καρδιαγγειακές δράσεις
των αναστολέων SGLT2

Cardiovascular effects of SGLT2 inhibitors 
Panagiotis Theofilis, Evangelos Oikonomou, Alexios S Antonopoulos, Gerasimos Siasos, Kostantinos Tsioufis, 
Dimitris Tousoulis 
1st Cardiology Department, Hippokration Hospital, National and Kapodistrian University of Athens

ABSTRACT
The discovery of sodium-glocuse cotransporter-2 inhibitors 

(SGLT2-Is), initially destined for the treatment of type 2 dia-
betes mellitus (T2DM), led to a revolution in the treatment 
of cardiac and renal disease. The results of randomized con-
trolled trials demonstrated a significant reduction in heart 
failure hospitalization and chronic kidney disease progression 

in a broad range of left ventricular ejection fraction and esti-
mated glomerular filtration rate respectively, independently of 
the presence of T2DM. Recent data also document the role of 
this drug class in non-alcoholic fatty liver disease while there 
is also evidence concerning a reduced atrial fibrillation burden 
and a potential benefit towards atherosclerotic cardiovascular 
diseases. In this review article, we present the main results of 
preclinical and clinical trials of SGLT2-Is in conditions other 
than T2DM and the pleiotropic effects including the resto-
ration of autophagy and the incident attenuation of oxida-
tive stress, inflammation, fibrosis, and apoptosis. Apart from 
those main mechanisms of action, we highlight the influential 
mechanisms at the level of each target-organ.
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ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί μια πά-
θηση με συνεχώς αυξανόμενη επίπτωση στις δυτικές 
κοινωνίας, οδηγώντας σε σημαντικές επιπλοκές όπως 

η ηπατική νόσος1, η χρόνια νεφρική νόσος, η καρδιαγγειακή 
νόσος2, η διαβητική αμφιβλιστροειδοπάθεια και νευροπάθεια3. 
Επιπροσθέτως, η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) ως απότοκος του 
ΣΔ2 έχει συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά θνητότητας. Η παρα-
δοσιακή θεραπευτική προσέγγιση στόχευε στην βελτίωση της 
υπεργλυκαιμίας, η οποία ωστόσο δεν συνοδευόταν από μείω-
ση της καρδιαγγειακής νόσου. Συνεπώς, η πρόσφατη πρόοδος 
της φαρμακευτικής αγωγής στον ΣΔ2 προσδοκά την αναστρο-
φή των σύμπλοκων συνυπαρχόντων παθοφυσιολογικών μο-
νοπατιών. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι αναστολείς 
των συμμεταφορέων νατρίου-γλυκόζης-2 (sodium-glucose 
cotransporter-2 inhibitors, SGLT2-Is), μια νέα φαρμακευτική 
κλάση για τους ασθενείς με ΣΔ2. Ο σκοπός της συγκεκριμέ-
νης ανασκόπησης είναι να αναδειχθούν οι πλειοτροπικές δρά-
σεις των συγκεκριμένων φαρμάκων σε διάφορους τομείς της 
ανθρώπινης υγείας (Εικόνα 1), πέραν από τη μείωση της γλυ-
κόζης.

ΠλΕιΟΤρΟΠιΚΕΣ ΔρΑΣΕιΣ Των SGLT2-IS 
Ο κεντρικός ρόλος της αυτοφαγίας 

Βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων στατιστικής διαμε-
σολάβησης (statistical mediation analyses) των βασικών μελετών 
των SGLT2-Is, η ανάδειξη της αιμοσφαιρίνης και το αιματοκρίτη 
σαν τους πιο σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες του οφέ-
λους οδήγησε σε μια επανεκτίμηση των πιθανών εμπλεκόμενων 
μηχανισμών4, 5. Επίσης, φάνηκε μια αύξηση της ερυθροποίησης 
μετά από αναστολή των SGLT2 σε υπομελέτη της τυχαιοποιημέ-
νης μελέτης EMPA-HEART (Effects of Empagliflozin on Cardiac 
Structure in Patients With Type 2 Diabetes) CardioLink-6, όπου 
φάνηκαν υψηλότερα επίπεδα ερυθροποιητίνης, αιμοσφαιρίνης 
και αιματοκρίτη 6 μήνες μετά την τυχαιοποίηση6. Το συγκεκρι-
μένο γεγονός θα μπορούσε να οφείλεται σε επαγόμενους από 
την υποξία παράγοντες (hypoxia inducible factors, HIFs) σαν α-
ποτέλεσμα της ενεργοποίησης μονοπατιών σηματοδότησης στέ-
ρησης θρεπτικών ουσιών7, καθώς η άνοδος του αιματοκρίτη και 
της αιμοσφαιρίνης μετά από χορήγηση ανάλογων ερυθροποιητί-
νης δεν οδήγησε σε καρδιαγγειακό όφελος8. 

Ο ΣΔ2 και η ΚΑ χαρακτηρίζονται από περίσσεια θρεπτικών 
ουσιών, οδηγώντας σε σίγαση του μονοπατιού σιρτουίνης-1 
(sirtuin-1, SIRT1)/HIF/ενεργοποιημένη από μονοφωσφορική α-
δενοσίνη πρωτεϊνική κινάση (5' adenosine monophosphate-
activated protein kinase, AMPK) και σε ενεργοποίηση του μο-
νοπατιού της πρωτεϊνικής κινάσης Β (Akt)/σύμπλεγμα στόχου 
ραπαμυκίνης των θηλαστικών-1 (mTORC1)9, 10, με αποτέλεσμα 
το αυξημένο στρες στο ενδοπλασματικό δίκτυο και τη μειωμέ-
νη απέκκριση τοξικών οργανιδίων και υπολειμμάτων από τα λυ-
σοσώματα, μια διαδικασία που ονομάζεται αυτοφαγία. Με βά-
ση την πιο πρόσφατη υπόθεση, η αναστολή των SGLT2 δύνα-
ται να οδηγήσει σε απώλεια θερμίδων με την ούρηση και μειω-

μένη παροχή γλυκόζης στους ιστούς, δημιουργώντας ένα καθε-
στώς έλλειψης οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών το οποίο αλλά-
ζει την ισορροπία μεταξύ των προαναφερθέντων μονοπατιών. Ό-
ντως φαίνεται ότι η έκφραση των SGLT2 είναι αντιστρόφως ανά-
λογη της SIRT1 στην περιοχή του εγγύς νεφρικού σωληνάριου11, 
ενώ η χορήγηση SGLT2-Is οδήγησε σε ενεργοποίηση του μονο-
πατιού SIRT1/AMPK σε άλλα όργανα μαζί με την μειωμένη ρύθ-
μιση του Akt/mTOR12-16. 

Οξειδωτικό στρες, φλεγμονή και ενδοθηλιακή 
δυσλειτουργία 

Η επαναφορά της αυτοφαγίας με τους SGLT2-Is μπορεί να ευ-
θύνεται και για την μείωση του οξειδωτικού στρες, της φλεγμο-
νής και της ανερχόμενης ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. Όσον α-
φορά το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, έχει πραγματοποι-
ηθεί εκτεταμένη έρευνα για την δράση των SGLT2-Is σε αυτούς 
τους τομείς. Πρώιμες πειραματικές μελέτες ανέδειξαν μια μείωση 
των δεικτών φλεγμονής και οξειδωτικού στρες σε ζωϊκά μοντέλα 
ΣΔ2 μετά από θεραπεία με εμπαγλιφλοζίνη17. 

Οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των SGLT2-
Is έχουν διαπιστωθεί πειστικά σε αρκετές σύγχρονες πειραματι-
κές μελέτες στην καρδιά18, 19, στους νεφρούς και στο ήπαρ20-22, 
με τη συμμετοχή βασικών φλεγμονωδών μεσολαβητών όπως 
το φλεγμονόσωμα NLRP3 και ο πυρηνικός παράγοντας κB. Εν-
διαφέροντα αποτελέσματα έχουν φανεί και σε πειραματικά μο-
ντέλα κολίτιδας, όπου οι ερευνητές διαπίστωσαν μια πτώση των 
φλεγμονωδών κυτταροκινών, χαμηλότερα επίπεδα μαλονδιαλ-
δεΰδης και υπερέκφραση γλουταθειόνης, υπεροξειδίου της δυ-
σμουτάσης και της αντιφλεγμονώδους ιντερλευκίνης-1023, 24. 

Παρά την πληθώρα προκλινικών δεδομένων για τις αντιοξει-
δωτικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις των SGLT2-Is, υπάρχουν 
περιορισμένα κλινικά δεδομένα. Αρκετές μελέτες έχουν διαπι-
στώσει μια σημαντική μείωση των δεικτών οξειδωτικού στρες 
(8-ισοπροσταγλανδίνη F2a, 8-υδροξυ20-δεοξυγουανοσίνη) και 
φλεγμονής (C αντιδρώσα πρωτεΐνη, ιντερλευκίνη-6, παράγοντας 
νέκρωσης όγκων άλφα), ο σχεδιασμός τους δεν ήταν κατάλλη-
λος για να αξιολογήσει την ακρίβεια αυτών των παρατηρήσε-
ων25. Επιπροσθέτως, αρκετές μελέτες έχουν αναδείξει μη σημα-
ντικές αλλαγές σε αυτούς τους δείκτες26-29. 

Προχωρώντας στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία ως αποτέλε-
σμα του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής30, οι SGLT2-Ιs φαί-
νεται πως βελτιώνουν τη βιοδιαθεσιμότητα του νιτρικού οξειδίου 
και περιορίζουν την απόπτωση των ενδοθηλιακών κυττάρων, πι-
θανότατα διαμέσου της βελτιωμένης ερυθροποίησης31, της αυ-
ξημένης ρύθμισης του AMPK32, της ενεργοποίησης του μονοπα-
τιού Akt/ενδοθηλιακής συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου33, της 
ενεργοποίησης των ιόντων καλίου και της πρωτεϊνικής κινάσης 
G34. Συνεπώς, η μειωμένη έκφραση βιοδεικτών ενδοθηλιακής 
λειτουργίας μαζί με την βελτιωμένη αγγειοδιαστολή οφειλόμε-
νη στο ενδοθήλιο έχουν εντοπισθεί σε πειραματικές μελέτες και 
μια πρόσφατη μετα-ανάλυση αυτών35-39. Η δράση των SGLT2-Is 
στην ενδοθηλιακή λειτουργία έχει εξετασθεί και σε κλινικό επίπε-
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δο. Σε μια πρόσφατη μελέτη, παρατηρήθηκε αύξηση της εξαρ-
τώμενης από τη ροή διαμέτρου της βραχιονίου αρτηρίας μετά α-
πό θεραπεία με SGLT2-I40, συμπληρώνοντας τα ευρήματα προη-
γούμενων μελετών26, 41-43. 

Ωστόσο διαπιστώθηκαν διφορούμενα αποτελέσματα σε μια 
τυχαιοποιημένη μελέτη ασθενών με ΣΔ2 και στεφανιαία νόσο, 
χωρίς διαφορά μεταξύ δαπαγλιφλοζίνης και εικονικού φαρμά-
κου44. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η εμπαγλιφλοζίνη είχε 
θετική επίδραση σε ένα in-vitro πείραμα βλάβης του ενδοθηλι-
ακού γλυκοκάλυκα45, μιας δομής που βρίσκεται στην επιφάνει-
α των ενδοθηλιακών κυττάρων και σχετίζεται με τον έλεγχο του 
αγγειακού τόνου, της διαπερατότητας, της πήξης, της κινητοποί-
ησης λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων46. Παρόμοια δεδομένα 
διαπιστώθηκαν και σε μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη47. 

Ίνωση 
Η ίνωση αποτελεί ένα συχνό εύρημα στην καρδιαγγειακή, νε-

φρική και ηπατική νόσο και σηματοδοτεί την πρόοδο της εκάστο-
τε νόσου και την δυσμενή πρόγνωση48-50. Η μειωμένη εναπόθε-
ση κολλαγόνου μετά από θεραπεία με SGLT2-I έχει αποδειχθεί 
σε καρδιακά κύτταρα35, 51. Στο επίπεδο του νεφρού, η χορήγη-
ση εμπαγλιφλοζίνης και καναγλιφλοζίνης οδήγησε σε υποχώρη-
ση της σωληναροδιάμεσης και σπειραματικής ίνωσης21, 52, ενώ η 
ιπγραγλιφλοζίνη εμφάνισε αντι-ινωτικές δράσεις όπως μειωμέ-
νη λοβιδιακή ίνωση και χαμηλότερη έκφραση προ-κολλαγόνου 
1α1 και λείας μυϊκής ακτίνης α22, 53. 

Απόπτωση 
Ο αποπτωτικός κυτταρικός θάνατος είναι μια κρίσιμη διαδικα-

σία που συμμετέχει στην πρόοδο της καρδιαγγειακής, νεφρικής 
και ηπατικής νόσου54-56. Είναι, συνεπώς, αναμενόμενο πως οι νε-
ότερες φαρμακευτικές προσεγγίσεις στοχεύουν στην αποτροπή 
της απόπτωσης για την βελτίωση της πρόγνωσης. Οι SGLT2-Is 
είναι αποτελεσματική σε αυτή την κατεύθυνση, με την εμπαγλι-
φλοζίνη να μειώνει τους αποπτωτικούς πυρήνες και τα επίπεδα 
της κασπάσης-3 σε ένα μοντέλο καρδιοτοξικότητας από δοξο-
ρουβικίνη18. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί και με 
την δαπαγλιφλοζίνη στη διαβητική νεφροπάθεια, με μείωση του 
λόγου BAX/ΒCL-257. Στο επίπεδο της μη αλκοολικής στεατοηπα-
τίτιδας, η ιπραγλιφλοζίνη μείωσε τον αριθμό των αποπτωτικών 
πυρήνων53, ενώ αντι-αποπτωτικές δράσεις έχουν διαπιστωθεί και 
σε πειραματικά μοντέλα κολίτιδας23. 

ΕΠιΔρΑΣΕιΣ Των SGLT2-IS ΣΤην ΚΑρΔιΑΚη 
ΑνΕΠΑρΚΕιΑ 

Αρκετά αντιδιαβητικά φάρμακα, όπως οι θειαζολιδινεδιόνες, 
η σαξαγλιπτίνη και η ινσουλίνη έχουν συσχετισθεί με αυξημένα 
επεισόδια ΚΑ, πιθανώς λόγω της κατακράτησης νατρίου και ύ-
δατος58-60. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τυχαιοποιημένες μελέτες 
που να εξετάζουν την καρδιαγγειακή ασφάλεια νέων αντιδιαβη-
τικών παραγόντων απαιτήθηκαν από τις Ευρωπαϊκές και Αμερι-
κάνικες ρυθμιστικές αρχές. Η πρώτη μεγάλη μελέτη EMPA-REG 
OUTCOME αφορούσε την εμπαγλιφλοζίνη και διαπίστωσε μια 

Εικόνα 1: Πλειοτροπικές δράσεις των SGLT2-Is στην καρδιακή ανεπάρκεια, στη χρόνια νεφρική νόσο, στη NAFLD, στην κολπική μαρμαρυγή και 
στην αθηροσκλήρωση. 
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σημαντική μείωση των νοσηλειών για ΚΑ, σε μικρό χρονικό διά-
στημα μετά την τυχαιοποίηση. 

Το εύρημα αυτό ήταν ανεξάρτητο της μείωσης του σακχάρου 
και του ελέγχου των παραγόντων κινδύνου61, σταθερό σε όλο το 
εύρος της υπολογιζόμενης σπειραματικής διήθησης62. Το ευνοϊ-
κό αυτό προφίλ τεκμηριώθηκε ακολούθως και σε άλλες τυχαιο-
ποιημένες μελέτες φαρμάκων αυτής της κατηγορίας63-65.  

Μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα αυτών των μελετών, 
σχεδιάστηκαν μελέτες σε ασθενείς με ΚΑ για να ελεγχθεί περαι-
τέρω η υπόθεση της καρδιακής προστασίας. Στην μελέτη DAPA-
HF, που αφορούσε ασθενείς με ΚΑ και μειωμένο κλάσμα εξωθή-
σεως αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ), οι ερευνητές παρατήρησαν μει-
ωμένο κίνδυνο νοσηλείας για ΚΑ και καρδιαγγειακού θανάτου, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ΣΔ2

66. 
Τα αποτελέσματα δεν διέφεραν ανάλογα με την αιτιολογία της 

ΚΑ67 ή τη συγχορήγηση αναστολέα υποδοχέα αγγειοτασίνης και 
νεπριλυσίνης (angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ARNI)68. 
Οι ασθενείς με μεγαλύτερη διάρκεια ΚΑ και ΚΕΑΚ <30% είχαν 
μεγαλύτερα οφέλη69. Η μελέτη EMPEROR-REDUCED ακολούθη-
σε και εμφάνισε παρόμοια αποτελέσματα στην ίδια ομάδα ασθε-
νών70. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η χρήση ARNI σχετίστηκε με ε-
πιπρόσθετη μείωση της εμφάνισης των καταληκτικών σημείων 
ενώ τα αποτελέσματα ήταν σταθερά ανεξαρτήτως της ύπαρξης 
χρόνιας νεφρικής νόσου και της βασικής τιμής γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης71-73. 

Άλλο ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι οι διαφορές στη 
δράση της εμπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με και χωρίς πρόσφα-
τη κλινική αποσταθεροποίηση και υπερφόρτωση όγκου. Παρά 
το γεγονός ότι αυτά τα φάρμακα θεωρούνται αποτελεσματικά 
στην αποβολή των υγρών, μόνο 16% μείωση του κινδύνου πα-
ρατηρήθηκε σε αυτούς τους ασθενείς και 40% σε σταθερούς α-
σθενείς74. 

Η αναστολή των SGLT2 έχει δοκιμαστεί και στην ΚΑ με διατη-
ρημένο ΚΕΑΚ, μια πάθηση χωρίς εγκεκριμένες θεραπεία πέραν 
της συμπτωματικής. Στην μελέτη SOLOIST-WHF, η οποία τερμα-
τίστηκε πρόωρα λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, η έναρξη σο-
ταγλιφλοζίνης μετά από επεισόδιο απορρύθμισης ΚΑ οδήγησε 
σε μείωση του καρδιαγγειακού θανάτου και των νοσηλειών ή ε-
πειγουσών επισκέψεων για ΚΑ. 

Παρά το γεγονός πως αυτή η μελέτη δεν εξέτασε συγκεκριμέ-
να την επίδραση της σοταγλιφλοζίνης στην ΚΑ με διατηρημένο 
ΚΕΑΚ, διαπιστώθηκε μια μείωση της τάξης του 52% στο πρω-
τογενές καταληκτικό σημείο σε ασθενείς με ΚΑ και διατηρημένο 
ΚΕΑΚ που έλαβαν σοταγλιφλοζίνη. Επιβεβαιωτικά ήταν τα απο-
τελέσματα της μελέτης EMPEROR-PRESERVED σε ασθενείς με ΚΑ 
και ΚΕΑΚ >40%, εμφανίζοντας μια μείωση 29% στις νοσηλείες 
για ΚΑ παράλληλα με τη βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης 
των ασθενών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ΣΔ2

75. 
Παρά το γεγονός ότι τυχαιοποιήθηκαν και ασθενείς με ήπια 

επηρεασμένο ΚΕΑΚ, τα αποτελέσματα ήταν σταθερά σε όλο 
το εύρος του ΚΕΑΚ. Η αντίστοιχη μελέτη της δαπαγλιφλοζίνης 
(DELIVER) αναμένεται να προσφέρει επιπρόσθετες αποδείξεις για 

τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών με ΚΑ76. 
Πολλαπλοί παράγοντες φαίνεται πως συνεισφέρουν στα οφέ-

λη στην ΚΑ που παρατηρήθηκαν σε όλες τις τυχαιοποιημένες με-
λέτες των SGLT2-Is. Η αυξημένη γλυκοζουρία και νατριούρηση 
αποτέλεσε την πρώτη θεωρία, μέσω της ωσμωτικής διούρησης. 
Ωστόσο, πλέον θεωρείται απίθανο η συγκεκριμένη υπόθεση να 
αποτελεί των υποκινητή της μείωσης της νοσηρότητας στην ΚΑ. 
Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μια παροδική αύξηση της δι-
ούρησης77, η έλλειψη διαφοροποίησης στα νατριουρητικά πε-
πτίδια στην αρχική φάση υποδεικνύει ότι η αναστροφή της καρ-
διακής αναδιαμόρφωσης μπορεί να οφείλεται στη μακροπρό-
θεσμη μείωση των νατριουρητικών πεπτιδίων78, 79. Σύμφωνα με 
τις σύγχρονες προσεγγίσεις, η επαναφορά της αυτοφαγίας και 
η υποχώρηση της φλεγμονής, του οξειδωτικού στρες, της ίνω-
σης, της απόπτωσης και της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας απο-
τελούν τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων δρουν τα 
συγκεκριμένα φάρμακα στο επίπεδο της καρδιάς. 

Σημαντικές πληροφορίες έχουν προέλθει από τη μελέτη του 
Kondo και συν80. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι ο SGLT1 είναι το ε-
πικρατές ισομερές στα ανθρώπινα μυοκαρδιακά κύτταρα. Ακο-
λούθως, χορηγήθηκε καναγλιφλοζίνη, ένας SGLT2-I με αυξημέ-
νη εκλεκτικότητα ως προς τους SGTL1, με αποτέλεσμα τη βελτί-
ωση του οξειδωτικού στρες, της φλεγμονής και της απόπτωσης. 
Τα ευρήματα αυτά χρήζουν περαιτέρω τεκμηρίωσης ώστε να δι-
απιστωθεί εάν οι SGLT1 ή οι SGLT2 ευθύνονται για την καρδιαγ-
γειακή προστασία, ειδικά μετά τη δημοσίευση μιας πρόσφατης 
μετα-ανάλυσης όπου φάνηκε ένα μεγαλύτερο όφελος των μη ε-
κλεκτικών SGLT2-Is στο καταληκτικό σημείο της νοσηλείας για 
ΚΑ και του καρδιαγγειακού θανάτου81. 

Επιπροσθέτως, έχουν αναφερθεί και άλλες θεωρείες για την 
καρδιαγγειακή προστασία αυτών των φαρμάκων, όπως η άμε-
ση δράση στο μυοκάρδιο μέσω την υποστροφής της αναδιαμόρ-
φωσης και τη μείωση του επικαρδιακού λίπους ως αποτέλεσμα 
την χαμηλότερης έκφρασης λεπτίνης82, 83. Παράλληλα, έχει α-
ναφερθεί η πιθανή αναστολή του καρδιακού ανταλλάκτη νατρί-
ου-υδρογόνου-1 ως μέσω περιορισμού της μυοκαρδιακής βλά-
βης και της επερχόμενης ΚΑ84, 85. Η αυξημένη παραγωγή ATP στα 
πλαίσια αυξημένων κετονοσωμάτων αποτέλεσε επίσης μια ενδι-
αφέρουσα υπόθεση η οποία ωστόσο δεν τεκμηριώθηκε σε πρό-
σφατη μελέτη86. 

ΕΠιΔρΑΣΕιΣ Των SGLT2-ιS ΣΤην ΑΘηρΟΣΚληρωΣη 
Η αθηροσκλήρωση αποτελεί μια κατάσταση με συνήθως βρα-

δεία πρόοδο η οποία χαρακτηρίζεται από άσηπτη φλεγμονή87, 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία30, εναπόθεση λιπιδίων και ενεργο-
ποίηση των αιμοπεταλίων, οδηγώντας τελικά σε καταστροφι-
κές επιπλοκές όπως το έμφραγμα μυοκαρδίου και το ισχαιμικό 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μεταξύ άλλων. Οι πλειοτροπι-
κές ιδιότητες των SGLT2-Is περιλαμβάνουν αντιαθηροσκληρωτι-
κές δράσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί εκτενώς. Παρατηρούνται 
σημαντικές μεταβολές σε κρίσιμα μονοπάτια μετά από θεραπεί-
α με SGLT2-Is όπως της φλεγμονής88, του οξειδωτικού στρες89, 
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της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και της ενεργοποίησης των αι-
μοπεταλίων88, 90. Η υποχώρηση της ανάπτυξης και μετανάστευ-
σης των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων μέσω της οξυγενά-
σης της αίμης μπορεί επίσης να εμπλέκεται στις αντιαθηροσκλη-
ρωτικές δράσεις τους91, 92. 

Πρέπει να τονιστεί ωστόσο πως η εμπαγλιφλοζίνη οδήγησε 
σε αύξηση της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης και της απο-
λιποπρωτεΐνης Β93, σύμφωνα με δεδομένα προηγούμενης με-
τα-ανάλυσης94, υποδεικνύοντας μια πιθανώς επιβλαβή προέκτα-
ση. Όσον αφορά τη στεφανιαία μικροκυκλοφορία, παρά το γε-
γονός πως τα πειραματικά δεδομένα έδειχναν όφελος της εμπα-
γλιφλοζίνης95, 96, τα αποτελέσματα μιας πρόσφατα δημοσιευμέ-
νης τυχαιοποιημένης μελέτης δεν ανέδειξαν βελτίωση της στεφα-
νιαίας εφεδρείας97. 

Στις μεγάλες κλινικές μελέτες δεν διαπιστώθηκε σημαντική ε-
λάττωση των ισχαιμικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Σε μια 
post hoc ανάλυση των μελετών της καναγλιφλοζίνης, δεν παρα-
τηρήθηκε μείωση στην επίπτωση του εμφράγματος μυοκαρδί-
ου98. Στην μελέτη EMPA-REG OUTCOME, η εμπαγλιφλοζίνη ο-
δήγησε σε μείωση των θανατηφόρων και μη εμφραγμάτων μυ-
οκαρδίου, χωρίς επίδραση στο ποσοστό των εγκεφαλικών επει-
σοδίων99. 

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης DECLARE-TIMI 58, η 
δαπαγλιφλοζίνη μείωση τον επιπρόσθετο κίνδυνο νέων ισχαιμι-
κών συμβαμάτων σε ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα μυ-
οκαρδίου100. Σε μελέτες πραγματικού κόσμου φαίνεται πως οι 
SGLT2-Is μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου και ε-
γκεφαλικού επεισοδίου101. Τέλος, τα μετα-αναλυτικά δεδομένα 
είναι επίσης διφορούμενα αναφορικά με την επίδραση των φαρ-
μάκων αυτών στη μείωση του κινδύνου ισχαιμικών συμβαμα-
των102, 103. 

ΕΠιΔρΑΣΕιΣ Των SGLT2-IS ΣΤην ΚΟλΠιΚη 
μΑρμΑρυΓη 

Πέρα από τις τεκμηριωμένες θεραπείες στην κολπική μαρμα-
ρυγή (ΚΜ) για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού, της καρδια-
κής συχνότητας και την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού ε-
πεισοδίου, οι SGLT2-Is φαίνεται πως επηρεάζουν το φορτίο της 
ΚΜ. Μια post hoc ανάλυση της μελέτης DECLARE-TIMI 58 ανέ-
φερε μειωμένη επίπτωση επεισοδίων ΚΜ και κολπικού πτερυ-
γισμού σε άτομα με ΣΔ2 που ελάμβαναν δαπαγλιφλοζίνη, ανε-
ξάρτητα από το ιστορικό ΚΜ104. Παρά το γεγονός πως τα απο-
τελέσματα από την μελέτη CREDENCE δεν επιβεβαίωσαν το α-
νωτέρω εύρημα105, πρόσφατες μετα-αναλύσεις των τυχαιοποιη-
μένων μελετών έδειξε σημαντική μείωση των κολπικών αρρυθ-
μιών συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο106-108. Πρέπει επίσης να 
τονιστεί πως όταν η θεραπεία με SGLT2-I συνοδεύτηκε από αρ-
χική μείωση του υπολογιζόμενου ρυθμού σπειραματικής διήθη-
σης >30%, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη επίπτωση ΚΜ109. 

Πειραματικές μελέτες έχουν διενεργηθεί για να αναδείξουν την 
αντιαρρυθμιογόνο δράση των SGLT2-Is. Ο Shao και συν αρχικά 
έδειξαν υποστροφή της δομικής και ηλεκτρικής αναδιαμόρφω-

σης του κόλπου στα πλαίσια του ΣΔ2 μετά από θεραπεία με ε-
μπαγλιφλοζίνη110. Επιπροσθέτως, η χορήγηση καναγλιφλοζίνης 
σε πειραματικό μοντέλο ταχείας κολπικής βηματοδότησης οδή-
γησε σε ευεργετικές αλλαγές στην κολπική ανερέθιστη περιοδο, 
μειωμένη πρόκληση ΚΜ, μειωμένη κολπική ίνωση και οξειδω-
τικό στρες111. Παρόμοια δεδομένα παρατηρήθηκαν και με τη χο-
ρήγηση δαπαγλιφλοζίνης σε πειραματικό μοντέλο ανεπάρκειας 
μιτροειδούς και ΚΜ προκαλούμενη από βηματοδότηση112. Τα 
δημοσιευμένα προκλινικά και κλινικά δεδομένα αναφορικά με 
τη δράση των SGLT2-Is στην ΚΜ είναι υποσχόμενα αλλά χρή-
ζουν περαιτέρω τεκμηρίωσης, πιθανώς με τη μορφή μιας τυχαι-
οποιημένης μελέτης. 

ΕΠιΔρΑΣΕιΣ Των SGLT2-IS ΣΤη νΕφριΚη νΟΣΟ 
Οι SGLT2-Is έχουν μελετηθεί εκτενώς σε προκλινικό και κλινι-

κό επίπεδο όσον αφορά τις νεφρικές εκβάσεις. Πολλαπλοί μη-
χανισμοί έχουν περιγραφεί σχετικά με τη νεφρική προστασία αυ-
τών των φαρμάκων συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
σπειραματικών πιέσεων113, της φλεγμονής20, του οξειδωτικού 
στρες21, της ίνωσης και της απόπτωσης52, 57. Πρόσφατα παρατη-
ρήθηκε βελτίωση της ποδοκυτταροπάθειας μετά από χορήγηση 
εμπαγλιφλοζίνης σε πειραματικό μοντέλο διαβητικής νεφροπά-
θειας114. Εκτός από τους προαναφερθέντες ιδιότητες, οι SGLT2-Is 
φαίνεται πως εμπλέκονται στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 
και του status των υγρών, ενώ πιθανολογείται και η επίδρασή 
τους στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα115. 

Οι νεφροπροστατευτικές ιδιότητες των SGLT2-Is φάνηκαν αρχι-
κά στη μελέτη EMPA-REG OUTCOME, όπου παρατηρήθηκε μια 
στατιστικά σημαντική μείωση του νεφρικού καταληκτικού ση-
μείου (εμφάνιση ή πρόοδος χρόνιας νεφρικής νόσου, νεφρικός 
θάνατος) και επιβεβαιώθηκαν στις μελέτες CANVAS, DECLARE-
TIMI 58 και VERTIS CV116-118, 119. 

Ακολούθησαν οι μελέτες νεφρικών εκβάσεων, αρχίζοντας με 
την CREDENCE όπου σημειώθηκε χαμηλότερος κίνδυνος εμφά-
νισης του σύνθετου νεφρολογικού καταληκτικού σημείου (πρό-
οδος σε νεφροπάθεια τελικού σταδίου, διπλασιασμός της κρεα-
τινίνης ορού, θάνατος από καρδιαγγειακό/νεφρολογικό αίτιο)117, 
αποτελέσματα ανεξάρτητα από την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαρί-
νη βάσης και σταθερά σε όλο το φάσμα της χρόνιας νεφρικής νό-
σου120-122, με μεγαλύτερο όφελος σε ασθενείς με σοβαρά επηρε-
ασμένη νεφρική λειτουργία παρά την αρχική πτώση του υπολο-
γιζόμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης123. 

Ακολούθησε η μελέτη DAPA-CKD με παρόμοια αποτελέσμα-
τα ανεξαρτήτως της ύπαρξης ΣΔ2 ή της αιτιολογίας της νεφρικής 
νόσου. Επιπροσθέτως, οι ερευνητές εντόπισαν ορισμένους βιο-
δείκτες η μείωση των οποίων πιθανώς να σηματοδοτεί μια ευνο-
ϊκή απάντηση στη δαπαγλιφλοζίνη αναφορικά με τα καταληκτι-
κά  σημεία124. Σε προκαθορισμένες αναλύσεις της μελέτες φά-
νηκε μειωμένη επίπτωση ταχεία επιδείνωσης νεφρικής λειτουρ-
γίας, μείωση της ολικής θνητότητας οδηγούμενη από τα χαμη-
λότερα ποσοστά θανάτου οφειλόμενα σε λοιμώξεις ή κακοή-
θειες καθώς και νεφρική προστασία σε ασθενείς με IgA νεφρο-
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πάθεια125-127. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε και η μελέτη SCORED ό-
που χορηγήθηκε σοταγλιφλοζίνη σε ασθενείς με ΣΔ και χρόνια 
νεφρική νόσο, με 29% μείωση του σύνθετου νεφρολογικού κα-
ταληκτικού σημείου και 26% μείωση του πρωτογενούς καταλη-
κτικού σημείου (καρδιαγγειακή θνητότητα, νοσηλεια ή επείγου-
σα επίσκεψη για ΚΑ)128. 

ΕΠιΔρΑΣΕιΣ Των SGLT2-IS ΣΤην ηΠΑΤιΚη νΟΣΟ 
Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (non-alcoholic 

fatty liver disease, NAFLD) είναι μια αναδυόμενη πάθηση τα τε-
λευταία χρόνια, ιδίως σε άτομα με ΣΔ2

129. Πέρα από το ρόλο της 
NAFLD στις ηπατικές επιπλοκές, αποτελεί έναν ανεξάρτητο προ-
γνωστικό παράγοντα για την εξέλιξη καρδιαγγειακής νόσου, με 
τον βαθμό ηπατικής ίνωσης να σχετίζεται με τον κίνδυνο130, 131. Η 
αιτιολογία αυτής της αλληλεπίδρασης είναι πολυπαραγοντική, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, της 
διαταραχής του μεταβολισμού των λιπιδίων, της φλεγμονής, του 
οξειδωτικού στρες και της αντίστασης στην ινσουλίνη132. 

Όσον αφορά τα κλινικά δεδομένα, σε μια πρόσφατα δημοσι-
ευμένη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, η χορήγηση της δαπα-
γλιφλοζίνης για 3 μήνες οδήγησε σε σημαντική αύξηση του η-
πατικού δείκτη εξασθένησης παράλληλα με την απώλεια βά-
ρους και τη μείωση των τρανσαμινασών συγκριτικά με το εικονι-
κό φάρμακο133. Επιπλέον, η εμπαγλιφλοζίνη επηρεάζει το ηπατι-
κό λίπος σε παρόμοιο βαθμό σε τυχαιοποιημένες μελέτες ασθε-
νών με NAFLD134-136. 

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω ευρήματα, η ημερήσια τοφογλι-
φλοζίνη και ιπραγλιφλοζίνη οδήγησαν σε μείωση της ηπατικής 
στεάτωσης και του σωματικού βάρους σε ασθενείς με NAFLD και 
ΣΔ2 μετά από 24 εβδομάδες. Τα δεδομένα των μετα-αναλύσεων 
επιβεβαιώνουν αυτές τις ευεργετικές δράσεις των SGLT2-Is σε πα-
ραμέτρους της NAFLD όπως η ηπατική στεάτωση, ο δείκτης μά-
ζας σώματος και τα ηπατικά ένζυμα137. 

ΣυμΠΕρΑΣμΑΤΑ 
Οι αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2, οι ο-

ποίοι αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση ασθενών με σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου 2, αποτελούν μια ελκυστική και ασφαλή θε-
ραπευτική προσέγγιση σε πολλαπλά κλινικά σενάρια, χάρη στις 
πλειοτροπικές τους ιδιότητες. 

Πλήθος δεδομένων από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έ-
χουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητά τους στης καρδιακή 
ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας 
και στη χρόνια νεφρική νόσο, ενώ το όφελός τους στην καρδιακή 
ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοι-
λίας αρχίζει να αναδεικνύεται. Η εμφάνιση αυτής της φαρμακευ-
τικής κλάσης σε συνδυασμό με άλλα νέα μόρια όπως οι ARNIs 
και η φινερενόνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μεί-
ωση της νοσηρότητας της ΚΑ. Η ευεργετική δράση των συγκε-
κριμένων φαρμάκων στην μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπα-
τος έχει επίσης κεντρίσει το επιστημονικό ενδιαφέρον και είναι υ-
πό συνεχή έρευνα. 
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ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι ένας ξαφνικός και απροσδόκητος θάνατος ο οποίος 
οφείλεται σε διαταραχές της λειτουργίας της καρδιάς, συνήθως σε ένα κατά τα άλλα υγιές 
άτομο. Συνθήκες μέγιστης προσπάθειας και έντονης κόπωσης συντελούν στην εμφάνιση 
του. Μπορεί να συμβεί σε διάφορες ηλικίες, ωστόσο σε νεαρά άτομα αποτελεί συνταρακτικό 
γεγονός. Διάφορες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες, όπως οι διαυλοπάθειες αλλά και οι 
δομικές παθήσεις της καρδιάς. Ακόμη, διάφορες αρρυθμίες όπως το σύνδρομο Wolff-
Parkinson- White και το σύνδρομο Brugada ενοχοποιούνται για την εκδήλωση αυτού 
του γεγονότος. Τα συμπτώματα που μπορούν να εμφανίσουν τα άτομα που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης είναι το αίσθημα παλμών, ο θωρακικός πόνος και δυστυχώς 
η συγκοπή. Ο διαγνωστικός αλγόριθμος των ατόμων αυτών περιλαμβάνει το ατομικό και 
οικογενειακό ιστορικό, τη φυσική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το υπερηχογράφημα 
καρδιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τη μαγνητική τομογραφία. Στην παρούσα 
ανασκόπηση θα αναφερθούμε κυρίως στα αίτια του αιφνιδίου θανάτου καθώς και στην 
προσέγγιση αυτού του φαινομένου στα νεαρά άτομα.  
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Αιφνίδιος θάνατος στους νέους

Sudden Cardiac Death in the young 
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ABSTRACT
Sudden cardiac death is a sudden and unexpected death 

caused by malfunction of the heart, generally in a healthy indi-
vidual. Conditions of maximum effort and intense fatigue con-
tribute to its appearance. It can occur at different ages, but in 
young people it is shocking. The possible causes can be various, 
such as channelopathies and structural heart diseases. Also, 
various arrhythmias such as Wolff-Parkinson-White syndrome 
and Brugada syndrome are blamed for the occurrence of this 
tragic event. The symptoms that can occur in people who are 
at higher risk are palpitations, chest pain and, unfortunately, 

syncope. The diagnostic algorithm of these individuals includes 
personal and family history, physical examination, electrocar-
diogram, cardiac ultrasound and in some cases even MRI. This 
review summarizes mainly the causes of sudden death as well 
as to the approach of this phenomenon in young people.   

Ο αιφνίδιος και απροσδόκητος θάνατος αποτελεί μία α-
πό τις πιο συνήθεις διαγνώσεις αλλά ταυτόχρονα και έ-
να σημαντικό διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα για την 

Σύγχρονη Ιατρική και κυρίως για τον κλάδο της Ιατροδικαστι-
κής1. Ο αιφνίδιος θάνατος ορίζεται ως ο απρόβλεπτος, γρήγο-
ρος φυσικός θάνατος που συμβαίνει απροσδόκητα σε φαινο-
μενικά υγιές άτομο2. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος (ΑΚΘ) εί-
ναι ένα καταφανώς καταστροφικό γεγονός, το οποίο έχει πολ-
λαπλές κοινωνικές αλλά και οικονομικές επιδράσεις3. Εμφανί-
ζεται ξαφνικά, συνήθως επί μέγιστης και έντονης καρδιακής λει-
τουργίας, σε κατά τα άλλα υγιή άτομα αλλά και σε καταστάσεις 
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ηρεμίας4. Άλλωστε ο όρος «αιφνίδιος» έχει την σημασία ότι ο 
θάνατος συνέβη σε κατάσταση καλής φαινομενικά υγείας χω-
ρίς κάποιο προϋπάρχον σύμπτωμα έστω και μικρής διάρκειας5. 
Όσον αφορά λοιπόν τον ΑΚΘ η γνώση του ιστορικού από το 
πρώτο καρδιακό σύμπτωμα έως τον θάνατο είναι καθοριστικής 
σημασίας. Έτσι, ως ΑΚΘ ορίζεται εκείνος που συμβαίνει ξαφ-
νικά και απροσδόκητα μέσα σε μία ώρα από την έναρξη των 
πρώτων συμπτωμάτων6,7. Σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει 
χρόνος έναρξης συμπτωμάτων στην βιβλιογραφία χρησιμοποι-
είται το χρονικό όριο των εικοσιτεσσάρων ωρών6. 

Ο ΑΚΘ μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες και η επίπτωση 
αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία3. Στα νεαρά άτομα η επίπτωση 
κυμαίνεται 1,3 έως 6,5:100000. Σε ηλικία μικρότερη των τρια-
νταπέντε ετών, οι κληρονομικές καρδιακές νόσοι αποτελούν την 
κύρια αιτία3. Στις μεγαλύτερες ηλικίες επικρατούν οι περιπτώσεις 
στεφανιαίας νόσου8. Παρόλα αυτά, σε ένα ποσοστό που φτάνει 
και το 40% όλων των περιπτώσεων δεν ανακαλύπτεται η αιτιο-
λογία2. Επίσης, εντυπωσιακό είναι το γεγονός, ότι ο ΑΚΘ έχει υ-
πολογιστεί ότι συνεισφέρει στην μείωση του προσδόκιμου ζωής 
από όλες τις καρδιακές νόσους κατά τουλάχιστον 40% 9.  

Τα τελευταία χρόνια, πολλές καταστάσεις που πιθανό να οδη-
γούν σε ΑΚΘ, έχει αποδειχθεί ότι έχουν κληρονομικό υπόστρω-
μα. Επομένως η αναζήτηση προδιαθεσικών παραγόντων και η ορ-
θή λήψη γενεαλογικού δένδρου μέσα στο οικογενειακό περιβάλ-
λον των θυμάτων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία10. Στρατη-
γικές ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού στα συμπτώματα 
που μπορεί να προηγούνται του ΑΚΘ είναι ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικές3, ενώ η ανάγκη για προγράμματα πρόληψης στο γενικό πλη-
θυσμό είναι ιδιαίτερη σημαντική στην περίπτωση των αθλητών11.  

Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης έχει καταφέρει να αποκα-
λύψει κάποιες αιτιολογίες του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και 
η διάγνωσή τους έχει μετρήσιμο κλινικό όφελος στην οικογένει-
α και στην κοινωνία12.  

ΑιΤιολοΓιΑ 
Στην ανεύρεση της αιτιολογίας του ΑΚΘ, η ιατροδικαστική επι-

στήμη έχει κύριο ρόλο. Κάποιες φορές αναδεικνύονται στην ια-
τροδικαστική εξέταση δομικές ανωμαλίες, πολύ συχνά όμως δεν 
αναδεικνύεται κάποια δομική παθολογία. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις ο καρδιακός θάνατος θα μπορούσε να αποδοθεί σε θανα-
τηφόρες καρδιακές αρρυθμίες, συνήθως κοιλιακές. Επομένως, 
κομβικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει η αναζήτηση, σε ε-
ξειδικευμένα εργαστήρια, παθογόνων ή πιθανά παθογόνων πα-
ραλλαγών γονιδίων  που ενοχοποιούνται για αρρυθμιογένεση, 
στοχεύοντας ειδικά στην αποτροπή νέων επεισοδίων καρδιακού 
θανάτου με την ανεύρεση ατόμων υψηλού κινδύνου13. Βέβαια, 
σε μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων δεν αναδεικνύεται κάποια 
σαφής αιτία2. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η κλινική εξέτα-
ση να εστιάσει στην οικογένεια του θύματος και δη στους πρώ-
του βαθμού συγγενείς και να γίνει πλήρης καρδιολογικός έλεγ-
χος (ηλεκτροκαρδιογράφημα. υπερηχογράφημα καρδιάς, holter 
ρυθμού, μαγνητική τομογραφία καρδιάς) για την ανεύρεση πα-

θολογικού φαινοτύπου. Ο διαγνωστικός αλγόριθμος περιγράφε-
ται στα σχήματα 1 και 214.  

Όταν δεν υπάρχει δομική καρδιοπάθεια, η κοιλιακή μαρμαρυ-
γή ευθύνεται για το 1/6 των περιπτώσεων ΑΚΘ σε νεαρά άτομα15. 
Μπορεί να προκληθεί από διαταραχές επαναπόλωσης λόγω δια-
ταραχών των αντλιών ιόντων Κ+, Na+, Ca++. Το σύνδρομο Long QT 
είναι μια άλλη αιτία ΑΚΘ. Είναι γενετική διαταραχή γονιδίων που 
κωδικοποιούν αντλίες Κ+ και Νa+ (KCNQ1, KCNH2, SCN5A) και 
προκαλούν παρατεινόμενη εκπόλωση του μυοκαρδίου με επιπο-
λασμό 1:2000. Από την άλλη το Short QΤ σύνδρομο προκαλεί ε-
πιτάχυνση της επαναπόλωσης λόγω μεταλλάξεων στις πρωτεϊνες 
που καθορίζουν τα ρεύματα Κ+ (KCNQ1, KCNH2, KCNJ2) και έχει 
επί του παρόντος άγνωστο επιπολασμό. Το σύνδρομο Brugada 
χαρακτηρίζεται από ανύψωση του ST διαστήματος ≥2 mm σε μία ή 
περισσότερες από τις δεξιές προκάρδιες απαγωγές, V1 and/or V2, 
λόγω παραλλαγών στο γονίδιο της αντλίας Νa+ (SCN5A) με επι-
πολασμό 1:10000. Τέλος, με τον ίδιο επιπολασμό εμφανίζεται και 
η κατεχολαμινεργική πολυμορφική κοιλιακή ταχυκαρδία (CPVT) 
που οφείλεται σε μη φυσιολογική κυκλοφορία του Ca++ στο λείο 
ενδοπλασματικό δίκτυο και οφείλεται σε παθολογικές παραλλα-
γές των γονιδίων RYR2 και CASQ24.  

Όταν υπάρχουν μορφολογικές αλλοιώσεις αυτές μπορεί να α-
φορούν την στεφανιαία κυκλοφορία, το μυοκάρδιο, τις καρδιακές 
βαλβίδες και το σύστημα αγωγής της καρδιάς. Η στεφανιαία νό-
σος είναι η συχνότερη αιτία ΑΚΘ σε όλους τους ασθενείς16. Η εκ-
δήλωση αυτής σε νέους ασθενής περιλαμβάνει εκτός από την πα-
ρουσία έμφρακτου στην στεφανιαία κυκλοφορία, και την εμφάνι-
ση κοιλιακής μαρμαρυγής μετά από επαναιμάτωση λόγω παρο-
δικού αγγειόσπασμου17. Επιπλέον, συγγενείς παθήσεις των στε-
φανιαίων αρτηριών αφορούν περίπου το 5% των περιπτώσεων 
ΑΚΘ σε νέους18,19. Όσο αφορά το μυοκάρδιο, οι αιτίες ΑΚΘ στους 
νέους είναι: η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, η αρρυθμιογόνος 
μυοκαρδιοπάθεια κυρίως της δεξιάς κοιλίας και η μυοκαρδίτιδα 
όπου ανευρίσκονται στο 9%, 10% και 12% αντίστοιχα των περι-
πτώσεων4. Η μυοκαρδίτιδα είναι μία νόσος που σήμερα είναι εύ-
κολο να διαγνωστεί απεικονιστικά και συνήθως αποδίδεται στον ιό 
Coxsackie. Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και η αρρυθμιογό-

Πίνακας 1: Αίτια αιφνίδιου καρδιακού θανάτου  

Δομικές αιτίες Αρρυθμιογόνα αίτια 

Αορτοπάθειες
Αρρυθμιογόνος 
μυοκαρδιοπάθεια
Αρρυθμιογόνος 
μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας
Συγγενής καρδιοπάθειες
Ανωμαλίες στεφανιαίων 
αρτηριών
Στεφανιαία νόσος
Διατατική μυοκαρδιοπάθεια
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Μυοκαρδίτιδα
Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια

Σύνδρομο Brugada
Κατεχολαμινεργική 
πολύμορφη κοιλιακή 
ταχυκαρδία
Σύνδρομο πρώιμη 
αναπόλωσης
Σύνδρομο μακρού QT

Σύνδρομο βραχέος QT
Σύνδρομο Wolff-Parkinson-
White 
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νος μυοκαρδιοπάθεια αφορούν κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες 
που οφείλονται σε παραλλαγές γονιδίων του σαρκομεριδίου και 
των δεσμοσωμάτων αντίστοιχα20. Όσον αφορά την αρρυθμιογόνο 
μυοκαρδιοπάθεια η αντικατάσταση των μυοκαρδιακών κυττάρων 
από ινολιπώδη ιστό δημιουργεί πολλαπλά ηλεκτρικά κυκλώματα 
επικαρδιακά που μπορούν να αποτελέσουν εστίες  κοιλιακών αρ-
ρυθμιών επανεισόδου21,22,23. Η δίπτυχη αορτική βαλβίδα και ο εκ-
φυλισμός της αορτής αυξάνουν τον κίνδυνο διαχωρισμού της α-
ορτής και ρήξης αυτής με αποτέλεσμα τον καρδιακό επιπωματι-
σμό και τον ΑΚΘ, περίπου το 3% των περιπτώσεων ΑΚΘ σε νέ-
ους4. Η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας από την άλλη μπο-
ρεί να εξηγήσει ένα ποσοστό ΑΚΘ καθώς αποτελεί μία αρρυθμι-
ογόνο κατάσταση, λόγω της ίνωσης στην περιοχή των θηλοειδών 
και της μη σωστής ανατομίας του μιτροειδικού δακτυλίου4,24. Στο 
ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς οφείλεται το 6% των περι-
πτώσεων ΑΚΘ σε νέους και το σύνδρομο Wolf-Parkinson-White 
είναι το σύνηθες υπόστρωμα αυτών. Μια παροξυσμική κολπική 
ταχυαρρυθμία μπορεί να  μετατραπεί σε κοιλιακή μαρμαρυγή με-
τά από 1 προς 1 αγωγή των ερεθισμάτων στις κοιλίες4,25.  

Τέλος, μία σπάνια οντότητα που έχει εντοπιστεί ως αιτία ΑΚΘ 

σε νεαρά άτομα, είναι ο ξαφνικός απροσδόκητος θάνατος στην 
επιληψία. Ενοχοποιείται η διαταραχή της επικοινωνίας της καρ-
διάς με το κεντρικό νευρικό σύστημα, μέσω του αυτόνομου νευ-
ρικού συστήματος13.  

ΑιφνιΔιος κΑρΔιΑκος θΑνΑΤος κΑι ΑθληΤές 
Ο αθλητισμός παρόλο που έχει θετική επίδραση στην υγεία των 

ανθρώπων, έχει συνδεθεί με την εμφάνιση ΑΚΘ. Έχει υπολογι-
στεί ότι η επίπτωση του αιφνίδιου θανάτου κυμαίνεται  από 1.3 έ-
ως 6.5 ανά 100000 στα άτομα κάτω των 35 ετών26,27. Η επίπτω-
ση του ΑΚΘ στους αθλητές υπολογίζεται σε 2,3 ανά 100000 άτο-
μα28,29. Η επίπτωση του ΑΚΘ είναι μεγαλύτερη στους νέους αθλη-
τές συγκριτικά με τους νέους μη αθλητές νέους, που συνεπάγεται 
μεγαλύτερη πιθανότητα καρδιακού θανάτου στους αθλητές και πι-
θανόν αυτό δεν οφείλεται στην άσκηση καθαυτή αλλά στον συν-
δυασμό σωματικής καταπόνησης, άγνωστης πάθησης της καρδιάς 
και ίσως χρήσης φαρμάκων ενίσχυσης των επιδόσεων των αθλη-
τών1,30. Στην χρόνια χρήση  φαρμάκων μπορεί να αποδοθεί η εμ-
φάνιση ΑΚΘ σε άτομα με σημαντική υπερτροφία του μυοκαρδί-
ου31. Επιπλέον , οι άνδρες αθλητές κινδυνεύουν τουλάχιστον δύ-

 

Καρδιακό αίτιο 

Επιβεβαιωμένο/ ύποπτο 

 ΑΚΘ 

Αρχική προσέγγιση θανάτου (τοξικολογικές εξετάσεις, νεκροτομή)  Επιβεβαιωμένο μη καρδιακό αίτιο (πχ 
υπαραχνοειδής αιμορραγία, 

πνευμονική εμβολή) 

Θετική νεκροτομή για 
καρδιολογικά αίτια(υπερτροφική 

μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα) 

Αρνητική νεκροτομή 

Αιφνίδιος θάνατοςάγνωστης αιτίας 

Αιφνίδιος θάνατος σε νέα άτομα 
(≤35 ετών) 

Κληρονομική 
πάθηση ; 

Βλ. σχήμα 2 
ΟΧΙ  

Μη περαιτέρω έρευνα (πχ 
ανωμαλία στεφανιαίων αγγείων) 

ΝΑΙ 

Κληρονομική καρδιολογική πάθηση                                     
( πχ υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια) 

Περαιτέρω διερεύνηση με 
γενετικόέλεγχο και εξέταση των 
συγγενών πρώτου βαθμού για 

συγκεκριμένες καρδιακές παθήσεις 

Σχήμα 1: Διάγραμμα για την διαγνωστική προσέγγιση της οικογένειας με αιφνίδιο θάνατο σε νεαρό μέλος της. Τροποποιημένο από  Gray B et al. Σχήμα 1: Διάγραμμα για την διαγνωστική προσέγγιση της οικογένειας με αιφνίδιο θάνατο σε νεαρό μέλος της. 
Τροποποιημένο από Gray B et al.
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ο φορές περισσότερο από ΑΚΘ από τις γυναίκες27. Αθλήματα ό-
πως το ποδόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση επίσης θεωρούνται υ-
ψηλού κινδύνου32,33. Οι συνήθεις αιτίες ΑΚΘ για τα τους αθλητές με 
ηλικία μικρότερη των 35 ετών είναι οι μυοκαρδιοπάθειες, οι διατα-
ραχές της στεφανιαίας κυκλοφορίας ή καρδιακές αρρυθμίες με γε-
νετικό υπόβαθρο27. Για  τους αθλητές με ηλικία μεγαλύτερη των 35 
ετών προεξάρχει η στεφανιαία νόσος1. Η εμφάνιση ΑΚΘ στους α-
θλητές μπορεί να περιοριστεί με την ανάληψη στρατηγικών αναζή-
τησης καρδιολογικών νοσημάτων σε αυτόν τον πληθυσμό, όπως 
η κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών σε 
πρώτο στάδιο, αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές σε δεύτερο στάδιο 
και τελικά γενετικό έλεγχο και επεμβατικές μέθοδοι4,34. Τέλος, η ύ-
παρξη αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε αθλητικούς χώρους 
και σημεία συγκέντρωσης ατόμων μπορεί να προλάβει μεγάλο πο-
σοστό ΑΚΘ στους αθλητές αλλά και γενικό πληθυσμό4.  

ΔιΑΓνωςη Αςθένων Μέ ΑυξηΜένων κινΔυνο 
έΜφΑνιςης ΑιφνιΔιου κΑρΔιΑκου θΑνΑΤου 

Οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο ΑΚΘ εμφανίζουν διάφορα 
πρόδρομα συμπτώματα, με κυριότερη την καρδιακή ανακοπή35. 
Άλλα συμπτώματα είναι το αίσθημα παλμών, ο θωρακικός πό-
νος, η συγκοπή και οι σπασμοί, συμπτώματα παρόμοια με εκείνα 
των μη εμμενουσών αρρυθμιών. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει 
πως ένα σημαντικό ποσοστό των προηγουμένως υγιών παιδιών 
με ΑΚΘ, έχουν βιώσει ένα από τα παραπάνω συμπτώματα, τα ο-

ποία όμως έχουν περιορισμένη διαγνωστική αξία. Η διαγνωστι-
κή τους αξία αυξάνεται όταν σε αυτά προστεθούν επιπλέον επι-
βαρυντικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου36.  

Σύμφωνα με την American Heart Association, ο προληπτικός 
έλεγχος ενάντια στον ΑΚΘ, περιλαμβάνει τη λήψη ατομικού και 
οικογενειακού ιστορικού, καθώς και τη φυσική εξέταση37. Πα-
ρόλα αυτά, με τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να ανιχνευ-
θούν ελάχιστες περιπτώσεις ατόμων, που διατρέχουν κίνδυνο, 
καθώς σύμφωνα με τη μελέτη των Maron et al., σε 115 νέους 
αθλητές που πέθαναν ξαφνικά και είχε γίνει ο απαραίτητος καρ-
διολογικός έλεγχος, μόνο το 3% είχαν ύποπτα ευρήματα σχετι-
κά με καρδιολογική νόσο, ενώ μόνο στο 0,9% είχε ανιχνευθεί 
σωστά το παθολογικό αίτιο, το οποίο οδήγησε τελικά στο θάνα-
το38. Η διαγνωστική αξία του προληπτικού ελέγχου αυξάνεται ό-
ταν στα ανωτέρω προστεθεί και η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογρα-
φήματος, καθώς έτσι δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης ορισμέ-
νων αρρυθμιών, όπως αυτές που σχετίζονται με το σύνδρομο 
Wolff-Parkinson- White και το σύνδρομο Brugada39.  

Επιπλέον των παραπάνω, είναι απαραίτητος ο απεικονιστικός 
έλεγχος της καρδιακής  λειτουργίας, καθώς έτσι δύναται να εκτι-
μηθεί το μέγεθος και η λειτουργικότητα της αριστερής και της δε-
ξιάς κοιλίας, καθώς επίσης και το τοίχωμα της αριστερής κοιλί-
ας, με σκοπό να αποκλεισθεί η πιθανή ύπαρξη μυοκαρδιοπά-
θειας40. Ακόμη, η δοκιμασία κοπώσεως προτείνεται στην αξιο-
λόγηση των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο ΑΚΘ, εφόσον με τη 

Σχήμα 2: Περιεκτικός διαγνωστικός αλγόριθμος δευτερογενούς κλινικής και μοριακής αξιολόγησης, τουλάχιστον για πρώτου βαθμού συγγενείς 
του ατόμου που κατέληξε από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και όπου κατά την νεκροτομή δεν ανευρέθηκε καρδιολογικό αίτιο. SAECG, signal- 

averaged electrocardiogram, P/LP για pathogenic/likely pathogenic. Τροποποιημένο από Gray B et al.
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Σχήμα 2: Περιεκτικός διαγνωστικός αλγόριθμος δευτερογενούς κλινικής και μοριακής αξιολόγησης, τουλάχιστον για πρώτου βαθμού συγγενείς του ατόμου που 
κατέληξε από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και όπου κατά την νεκροτομή δεν ανευρέθηκε καρδιολογικό αίτιο. SAECG, signal- averaged electrocardiogram,  P/LP για
pathogenic/likely pathogenic. Τροποποιημένοαπό  Gray B et al.
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μελέτη του διαστήματος QT κατά τη διάρκεια της άσκησης αλλά 
και μετά από αυτήν, είναι πιθανό να αναγνωρισθεί η ύπαρξη του 
συνδρόμου μακρού QT41. Κατά τη δοκιμασία κοπώσεως επίσης, 
μπορεί να αναγνωριστεί η κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλι-
ακή ταχυκαρδία, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα φυσιολογικό 
ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχογράφημα καρδιάς, όμως 
κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορεί να ανιχνευθούν έκτοπες 
κοιλιακές συστολές, διδυμίες, κοιλιακή ταχυκαρδία, ενώ σπα-
νιότερα πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία. Η 24ωρη καταγρα-
φή Holter μπορεί επίσης να αναγνωρίσει τις έκτοπες κοιλιακές ή 
τις αρρυθμίες, όταν όμως ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτωματο-
λογία, όπως αίσθημα παλμών, η ευαισθησία είναι μειωμένη42.  

Αν παρόλα αυτά, οι παραπάνω πρωταρχικές διαγνωστικές δο-
κιμασίες δεν εμφανίσουν κάποιο εύρημα και υπάρχει υποψία ύ-
παρξης μυοκαρδιοπάθειας ή οποιασδήποτε άλλης δομικής ανω-
μαλίας, τότε προτείνεται η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας καρ-
διάς40. Σε πρώτου βαθμού συγγενείς ατόμου που εκδήλωσε ΑΚΘ, 
υπάρχει επίσης η δυνατότητα φαρμακευτικής επαγόμενης διαδικα-
σίας με ασμαλίνη σε δοσολογία 1mg/kg για διάρκεια ίση με 5 λε-
πτά. Άλλες φαρμακευτικές ουσίες που μπορούν επίσης να χρησι-
μοποιηθούν είναι η φλεκαϊνίδη (2 mg/kg για 10 λεπτά) ή η προκα-
ϊναμίδη (10 mg/kg για 10 λεπτά). Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει 
ταυτόχρονα να γίνεται και ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή43,44.  

θέρΑΠέυΤικη ΠροςέΓΓιςη Αςθένων Μέ 
ΑυξηΜένο κινΔυνο  

Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί ως υψηλού κινδύ-
νου άτομα για εμφάνιση ΑΚΘ, κρίνεται χρήσιμη η τοποθέτηση ε-
νός εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (ICD), με σκο-
πό την πρόληψη εμφάνισης του αιφνίδιου γεγονότος. Τα οφέλη 
της εμφύτευσης ενός απινιδωτή σε αυτόν τον πληθυσμό είναι εμ-
φανή από διάφορες μελέτες που έχουν διενεργηθεί σε άτομα με 
μυοκαρδιοπάθειες ή διαυλοπάθειες τόσο ως προς την πρωτογε-
νή όσο και ως προς τη δευτερογενή πρόληψη45,46,47.  

Παρά το γεγονός πως η τοποθέτηση εμφυτεύσιμου απινιδωτή 
μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη θνησιμότητα, υπάρχουν 
κάποιοι περιορισμοί για αυτή την επιλογή. Αυτοί περιλαμβάνουν 
το κόστος της διαδικασίας, τις επιπλοκές τόσο κατά την τοποθέτη-
ση όσο και κατά τη λειτουργία του απινιδωτή, καθώς και τις συν-
νοσηρότητες που πιθανόν υπάρχουν και επηρεάζουν τη λειτουργι-
κότητα της συσκευής48. Οι αθλητές που εμφανίζουν αυξημένο κίν-
δυνο εμφάνισης αιφνίδιου καρδιακού θανάτου να απέχουν από ο-
ποιοδήποτε είδος άσκησης, αποφεύγοντας έτσι και το ψυχολογικό 
στρες που πιθανόν βιώνουν στα πλαίσια του πρωταθλητισμού51,52. 
Άτομα τα οποία εκδηλώνουν ήπιες εκδηλώσεις συνήθως συγγε-
νών καρδιολογικών νόσων, όπως η μέτρια στένωση της πνευμονι-
κής βαλβίδας, μπορούν να ασκούνται χωρίς περιορισμούς. Αντίθε-
τα, αθλητές με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια θα πρέπει να απέ-
χουν από κάθε αθλητική δραστηριότητα, αλλά και να ξεκινήσουν 
φαρμακευτική αγωγή με β- αδρενεργικούς αποκλειστές53.  

Εάν λάβει χώρα το συμβάν του αιφνιδίου θανάτου, τότε εί-
ναι απαραίτητη η διενέργεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνη-

σης (ΚΑΡΠΑ) ή η χρήση εξωτερικού απινιδωτή. Η σωστή διενέρ-
γεια ΚΑΡΠΑ αποτελεί ένα ισχυρό παράγοντα για επιβίωση του 
ασθενούς54, για αυτό και θεωρείται απαραίτητη η ορθή εκπαί-
δευση όλων εκείνων των ατόμων που θα μπορούσαν να τη δι-
εξάγουν, όπως προπονητές ή γυμναστές, καθώς και η εκμάθη-
ση σωστής χρήσης ενός εξωτερικού απινιδωτή. Ακόμη, κρίνεται 
σκόπιμη η ύπαρξη εξωτερικών απινιδωτών σε τοποθεσίες όπου 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ενός τέτοιου περιστατι-
κού, όπως για παράδειγμα στα γήπεδα55.  

Η πρόληψη για την εκδήλωση ενός παρόμοιου περιστατικού 
σε συγγενείς πρώτου βαθμού περιλαμβάνει διάφορες διαδικα-
σίες, όπως στην περίπτωση που το αίτιο του αιφνιδίου θανάτου 
ήταν κάποια διαυλοπάθεια ή μυοκαρδιοπάθεια να διενεργηθεί 
γενετικός έλεγχος, καθώς οι περισσότερες μεταβιβάζονται με ε-
πικρατούντα αυτοσωμικό χαρακτήρα, με απόρροια οι συγγενείς 
πρώτου βαθμού να έχουν 50% πιθανότητα εμφάνισης κάποιου 
παρόμοιου επεισοδίου56. Μετά τη διάγνωση του αιτίου που ο-
δήγησε στον ΑΚΘ, εκτός από τη δυνατότητα πρώιμης ανίχνευ-
σης και πρόληψης παρόμοιων γεγονότων θα πρέπει να προσφέ-
ρεται στους συγγενείς του ασθενούς και ψυχολογική βοήθεια57.  

ςυΜΠέρΑςΜΑΤΑ 
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί ένα καταστροφικό γε-

γονός, που μπορεί να συμβεί σε νεαρά και κατά τα άλλα υγιή ά-
τομα. Παρά τις διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να βοηθή-
σουν στην εύρεση ατόμων με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης 
τέτοιων περιστατικών, συχνά το πρώτο σύμπτωμα αποτελεί δυστυ-
χώς η καρδιακή ανακοπή. Ειδικότερα για τους αθλητές, οι ιατροί ο-
φείλουν να είναι σε επαγρύπνηση, ειδικά όταν ο αθλητής αναφέ-
ρει οικογενειακό ιστορικό με παρόμοιο συμβάν. Η πρόβλεψη και η 
πρόληψη ενός τέτοιου γεγονότος αποτελεί ακόμα και σήμερα πρό-
κληση. Για αυτό και είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κατάλλη-
λα και εξειδικευμένα προγράμματα πρόληψης με τις απαραίτητες 
διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς επίσης απαραίτητη κρίνεται και η εκ-
παίδευση των επαγγελματιών, που πιθανόν θα έρθουν σε επαφή 
με τέτοια περιστατικά, σχετικά με τη διενέργεια ΚΑΡΠΑ και τη χρή-
ση του εξωτερικού απινιδωτή, εφόσον αυτές οι πρακτικές αυξά-
νουν την πιθανότητα επιβίωσης των ατόμων που εμφανίζουν αιφ-
νίδιο καρδιακό θάνατο. Βάσει των ανωτέρω, γίνεται εμφανής η ση-
μαντικότητα της πρώιμης ανίχνευσης των ατόμων με αυξημένο κίν-
δυνο εκδήλωσης ΑΚΘ, με σκοπό την μείωση της επίπτωσης του.  
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CASE 
REPORT

Ο ενδοκαρδιακός σχηματισμός θρόμβων είναι μια συχνή επιπλοκή σε ασθενείς με 
μυοκαρδιοπάθεια. Στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, υπάρχει μια 
κατάσταση υπερπηκτικότητας η οποία αυξάνει την συχνότητα σχηματισμού θρόμβου εντός 
της αριστερής κοιλίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου (εγκεφαλικό 
ή περιφερικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο). Η αιμοσυμπύκνωση που συμβαίνει μετά από 
θεραπεία αποσυμφόρησης, μπορεί να αυξήσει το ιξώδες του αίματος. 

Β.Χ Μυστακίδη, Ε. Οικονόμου, Ε. Κατσιάνος, Ε. Βαβουρανάκης
Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Περιστατικό δημιουργίας θρόμβου 
στην αριστερά κοιλία μετά από 
θεραπεία αποσυμφόρησης ασθενούς με 
απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας

Formation of left ventricle thrombus following aggressive 
decongestion treatment in a patient with heart failure 
Vasiliki Chara Mystakidi, Evangelos Oikonomou, Efstratios Katsianos, Manolis Vavouranakis 
3rd Department of Cardiology, Athens Chest Hospital “Sotiria”, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School

ABSTRACT
Intracardiac thrombi complicates cardiomyopathies. Hae-

moconcentration following decongestion treatment may en-
hance blood viscosity. We present a case report of a 63-year-
old man with HF of ischemic etiology admitted to hospital 
with congestive heart failure. Following decongestion and 
haemoconcentration, a left ventricular intracardiac thrombus 
was detected by echocardiography, that occurred in the ab-
sence of a recent myocardial infarction or adverse left ventric-
ular remodeling. The patient was treated with oral anticoagu-
lation therapy. Aggressive decongestive treatment, hemocon-
centration and increased blood viscosity may be involved in 
intracardiac thrombus formation. Antithrombotic prophylaxis 
as a primary prevention is an issue raised concerns and vulner-
able patients need closed follow up. 

Στην προκειμένη περίπτωση, άνδρας 63 ετών με γνωστό-
ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας ισχαιμικής αιτιολογίας, 
εισήχθη με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και έλαβε 

αποσυμφορητική αγωγή με ενδοφλέβια διουρητικά αγκύλης. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο και με-
τά την αποσυμφόρηση του ασθενούς, σημειώθηκε σημαντική 
αιμοσυμπύκνωση, και ανιχνεύθηκε υπερηχοκαρδιογραφηκά, 
σχηματισμός ενδοκαρδιακού θρόμβου στην αριστερή κοιλία, 
ο οποίος συνέβη απουσία πρόσφατου εμφράγματος του μυ-
οκαρδίου ή ανευρυσματικής αναδιαμόρφωσης της αριστερής 
κοιλίας. Ο ασθενής τέθηκε σε από του στόματος αντιπηκτική α-
γωγή. Σε υπερηχογραφικό επανέλεγχο, υπήρξε πλήρης λύση 
του θρόμβου μετά από 4 εβδομάδες αντιπηκτικής θεραπείας.

Συμπερασματικά, η επιθετική θεραπεία αποσυμφόρησης, η 
αιμοσυγκέντρωση και το αυξημένο ιξώδες του αίματος μετά α-
πό θεραπεία για απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας μπορεί 
να λειτουργήσουν ως έναυσμα για τον σχηματισμό ενδοκαρδι-
ακού θρόμβου υπό το κατάλληλο προθρομβωτικό υπόβαθρο. 
Η κατάλληλη πρωτογενής αντιθρομβωτική προφύλαξη είναι έ-
να θέμα που εγείρει ανησυχίες και οι υψηλού θρομβωτικού κιν-
δύνου ασθενείς ίσως να χρειάζονται στενή κλινική και απεικονι-

Διεύθυνση επικοινωνίας: 
Ευάγγελος Οικονόμου
Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Λ. Μεσογείων 152, Αθήνα 11527. 
e-mail: boikono@gmail.com
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στική παρακολούθηση.
Λέξεις κλειδιά: ιξώδες, ενδοκαρδιακός σχηματισμός θρόμβου, 

καρδιακή ανεπάρκεια, διουρητικά, θεραπεία αποσυμφόρησης.
Οι ενδοκαρδιακοί θρόμβοι επιπλέκουν συχνά τις μυοκαρδιο-

παθειες1. Τα τελευταία χρόνια η επίπτωση των ενδοκαρδιακών 
θρόμβων εντός των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων που επι-
πλέκουν την καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) ισχαιμικής αιτιολογίας έ-

χει μειωθεί λόγω της εξέλιξης των στρατηγικών επαναιμάτωσης2. 
Παρόλα αυτά, στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλά-

σμα εξώθησης (HFrEF), υπάρχει μια προθρομβωτική καταστά-
ση, που όχι μόνο αυξάνει τον κίνδυνο για θρόμβο εντός της α-
ριστερής κοιλίας αλλά και το κίνδυνο θρομβοεμβολικών επει-
σοδίων3. 

Εικόνα 1: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη του ασθενή 4 μήνες πριν από το συμβάν. Εικ. 1α: Κορυφαία τομή 4 καρδιακών κοιλοτήτων. Σημαντικά 
διατεταμένη αριστερή κοιλία με ανεύρυσμα της κορυφής. Εικ. 1β: Κορυφαία τομή 5 καρδιακών κοιλοτήτων με εικόνα αυτόματηςηχοαντίθεσης.

Εικόνα 2: Διαγνωστικές εξετάσεις κατά την εισαγωγή. Εικ. 2α: Ακτινογραφία κατά την εισαγωγή: καρδιομεγαλία, συμφόρηση πνευμονικών 
φλεβών και υπεζωκοτικές συλλογές. Εικ. 2β: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη, επιμήκηςπαραστερνική τομή: Σοβαρά διατεταμένη αριστερή κοιλία με 
τελοδιαστολική διάμετρο 7,92 cm. Εικ. 2γ: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη, κορυφαία τομή 4 καρδιακών κοιλοτήτων. Εικ. 2δ: Ηχοκαρδιογραφική 

μελέτηDopplerδιαμιτροειδικήςροής με σοβαρά μικρό κύμα Α και κύμα Ε >>κύμα Α. Εικ. 2ε:Ηχοκαρδιογραφική μελέτη, κορυφαία τομή 3 
καρδιακών κοιλοτήτων. Εικ. 2στ: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη, κορυφαία τομή 5 καρδιακών κοιλοτήτων. Σημαντικά διατεταμένη αριστερή κοιλία 

με λέπτυνση της κορυφής της αριστερής κοιλίας. Ενδείξεις αυτόματηςηχοαντίθεσης χωρίς ένδειξη ενδοκαρδιακής μάζας.
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ΠαρΟυσίαση ΚλίνίΚΟυ ΠΕρίστατίΚΟυ
Ασθενής 63 ετών με γνωστό ιστορικό ΚΑ ισχαιμικής αιτιολο-

γίας μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου στην κατανομή του 
προσθίου κατιόντα προ19-ετίας, και σοβαρά επηρεασμένη συ-
νολική συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας (κλάσμα ε-
ξώθησης (ΚΕ): 15-20%) (εικόνα 1 και Βίντεο 1), προσήλθε στα ε-
πείγοντα ιατρεία λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας 
στην ηρεμία (NYHAIV) και παροξυσμικής νυχτερινής δύσπνοιας. 
Ο ασθενής δεν είχε ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου, κολπι-
κής μαρμαρυγής ή πτερυγισμού. Ελάμβανε αγωγή με βισοπρο-
λόλη, επλερενόνη, ασπιρίνη, ατορβαστατίνη και σακουμπιτρίλη/
βαλσαρτάνη. Αναφέρει επίσης πρόσφατη διακοπή φουρεσεμί-
δης 40 mg δις ημερησίως. 

Κατά την φυσική εξέταση, ο ασθενής ήταν δυσπνοϊκός, ορ-
θοπνοϊκός και ταχυπνοϊκός, με διατεταμένες σφαγίτιδες, ηπατο-
σπληνομεγαλία και οιδήματα κάτω άκρων άμφω. 

Κατά τον βασικό έλεγχο στα επείγοντα ιατρεία, το ηλεκτροκαρ-
διογράφημα 12 απαγωγών ανάδειξε φλεβοκομβικό ρυθμό με 
ευρέα συμπλέγματα QRS και αποκλεισμό του δεξιού σκέλους 
του δεματίου του His (RBBB), χωρίς εικόνα μυοκαρδιακής ισχαι-
μίας. Η ακτινογραφία θώρακος (εικόνα 2α) ανάδειξε καρδιομε-
γαλία, συμφόρηση των πυλών και πλευριτικές συλλογές άμφω. 
Ο έλεγχος του απινιδωτή του ασθενούς, δεν ανάδειξε επεισόδι-
ακολπικής ή κοιλιακής ταχυκαρδίας τα οποία θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν την επιδείνωση της κλινικής του κατάστασης. Η 
υπερηχογραφική μελέτη (βίντεο 2) επιβεβαίωσε την σοβαρά ε-

πηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας με ΚΕ: 15% 
με συνοδό σημαντική διάταση αυτής (τελοδιαστολική διάμετρος 
αριστερής κοιλίας LVEdD: 7.9 cm), ανεύρυσμα κορυφής και α-
κινησία προσθίου τοιχώματος (εικόνα 2 βκαι γ). Σύμφωνα με το 
πρότυπο της διαμιτροειδικής (E: 92 cm/s, A: 38 cm/s) και τις ι-
στικές ταχύτητες στην μελέτη Doppler(e’: 4 cm/s, E/e’: 23) (εικό-
να 2δ), οι πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας σημειώθη-
καν σημαντικά αυξημένες. Επίσης επηρεασμένη ήταν η λειτουρ-

Εικόνα 4: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη, επανεξέταση 
μετά από 4 εβδομάδες. Κορυφαία τομή 5 καρδιακών 

κοιλοτήτων. Πλήρης διάλυση του θρόμβου.

Εικόνα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις την τρίτη 
ημέρα νοσηλείας μετά από σημαντική 
αποσυμφόρηση του ασθενούς. Εικ. 3α: 
Ηχοκαρδιογραφική μελέτη, κορυφαία 
τομή 5 καρδιακών κοιλοτήτων. Σημαντικά 
διατεταμένη αριστερή κοιλία με λέπτυνση της 
κορυφής της αριστερής κοιλίας και μόρφωμα 
που προβάλλει εντός της κοιλότητας 
της αριστεράς κοιλίας από το μέσο 
προσθιοπλάγιο τοίχωμαμε χαρακτηριστικά 
θρόμβου. Το κόκκινο βέλος δείχνει το 
μόρφωμα. Εικ. 3β: Ηχοκαρδιογραφική 
μελέτη, κορυφαία τομή 5 καρδιακών 
κοιλοτήτων, μελέτη2 διαστάσεωνμε 
παράγοντα ηχοαντίθεσης. Σημαντικά 
διατεταμένη αριστερή κοιλία με λέπτυνση της 
κορυφής της αριστερής κοιλίας και έλλειμμα 
πλήρωσης, ενδεικτικό ενδοκαρδιακού 
θρόμβου στο μέσο προσθιοπλάγιο τοίχωμα. 
Το κίτρινο βέλος δείχνει το έλλειμμα 
πλήρωσης. Εικ. 3γ: Ηχοκαρδιογραφίκή 
μελέτη, παραστερνική τομή σε βραχύ 
άξονα στο επίπεδο τωνθηλοειδών 
μυών. Μόρφωμα που προβάλλει εντός 
της κοιλότητας της αριστεράς κοιλίας 
προσθιοπλάγιο τοίχωμα με χαρακτηριστικά 
θρόμβου (μπλε βέλος). Εικ. 3δ: Αξονική τομογραφία εγκεφάλου που δείχνει ευρήματα συμβατά με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
στη δεξιά μετωπιαία περιοχή. Εικ. 3ε: Αξονική τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό που δείχνει ευρήματα συμβατά με ισχαιμικό αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιοστη δεξιά μετωπιαία περιοχή.
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γικότητα της δεξιάς κοιλίας (TAPSE: 12 mm, SRV: 6 cm/s). Από 
την λοιπή εξέταση, αξιοσημείωτη ήταν η αυτόματη ηχοαντίθεση 
στην αριστερή κοιλία, ενδεικτική των χαμηλών ροών και στάσης 
του αίματος, σταθερό όμως εύρημα και στις προηγούμενες υπε-
ρηχογραφικές μελέτες του ασθενούς (εικόνα 2 ε, στ) και για αυτό 
τον λόγο δεν έγινε περαιτέρω έλεγχος με μαγνητική καρδιάς ή υ-
πέρηχο με παράγοντα ηχοαντίθεσης (contrastecho). Από τον ερ-
γαστηριακό έλεγχο της εισαγωγής, αξιοσημείωτα σημαντική ήταν 

η αύξηση του νατριουρητικού πεπτιδίου (BNP> 5000 pg/ml),ενώ 
τα επίπεδα τροπονίνης Ι ανευρέθηκαν μικρότερα της 99ηςεκατο-
στιαίας θέσης (TnI: 29 pg/ml). Τα επίπεδα κρεατινίνης ορού ήταν 
1.1 mg/dl με υπολογιζόμενη κάθαρση κρεατινίνης στα 60 ml/
min, ο αιματοκρίτης (Hct) ήταν45%, ηαλβουμίνη αίματος 3.7 g/
dl, και οι ολικές πρωτεΐνες 7.1 g/dl, η ωσμωτικότητα του ορού υ-
πολογίστηκε στα 290 mOsm/L. Ο ασθενής είχε εντός φυσιολογι-
κών ορίων αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων και φυσιολογικά επί-

Βίντεο 1: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη του ασθενή 
4 μήνες πριν από το συμβάν. Κορυφαία τομή 5 καρδιακών 

κοιλοτήτων. Σημαντικά διατεταμένη αριστερή κοιλία με ανεύρυσμα της 
κορυφής της αριστερής κοιλίας και αυτόματη ηχοαντίθεση 

εντός αυτής.

Βίντεο 3: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη κατά την τρίτη ημέρα νοσηλείας 
μετά από σημαντική αποσυμφόρηση του ασθενούς. Κορυφαία τομή 

5 καρδιακών κοιλοτήτων. Σημαντικά διατεταμένη αριστερή κοιλία 
με λέπτυνση της κορυφής της αριστερής κοιλίας και προβάλλον 
μόρφωμα με χαρακτηριστικά θρόμβου στο μέσο προσθιοπλάγιο 

τοίχωμα.

Βίντεο 2: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη 
κατά την πρώτη ημέρα νοσηλείας λόγω απορρύθμισης ΚΑ. Κορυφαία 

τομή 5 καρδιακών κοιλοτήτων. Σημαντικά διατεταμένη 
αριστερή κοιλία με λέπτυνση της κορυφής της αριστερής κοιλίας 

και αυτόματη ηχοαντίθεση.

Βίντεο 4: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη, παραστερνική τομή σε 
βραχύ άξονα στο επίπεδο τωνθηλοειδών μυών. Μόρφωμα με 

χαρακτηριστικά θρόμβου στο προσθιοπλάγιο τοίχωμα της αριστερής 
κοιλίας.
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πεδα χρόνου προθρομβίνης, ενεργοποιημένης θρομβοπλαστί-
νης, δ-διμερών και επιπέδου ινοδογώνου. 

Μετά από συστηματικό αποκλεισμό άλλων πιθανών αιτιών α-
πορρύθμισης ΚΑ, η κλινική εικόνα του ασθενούς αποδόθηκε σε 
ελλιπή συμμόρφωση του ασθενούς στην φαρμακευτική αγωγή.

Ο ασθενής εισήχθη για νοσηλεία όπου έλαβε αγωγή με εν-
δοφλέβια διουρητικά αγκύλης (60 mgδις ημερησίως), θρομ-
βοπροφύλαξη (υποδόρια ενοξαπαρίνη 40 mg ημερησίως), και 
γαστροπροστασία (αναστολείς αντλίας πρωτονίων ημερησίως) 
σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της ευρωπαϊκής καρδιολογι-
κής εταιρίας (ESC)4. Μειώθηκε η δόση του β αποκλειστή, και η 
λοιπή αγωγή του παρέμεινε ως την ελάμβανε κατ΄ οίκων . Η αρ-
χική απόκριση στην διουρητική αγωγή ήταν ικανοποιητική σύμ-
φωνα με την τιμή του νατρίου σε τυχαίο δείγμα ούρων δύο ώρες 
μετά την έναρξη της ενδοφλέβιας φουρεσεμίδης (105 meEq/L). 
Μέσα στις επόμενες τρείς ημέρες νοσηλείας το συνολικό ισοζύ-
γιο του ασθενούς ήταν 14 λίτρα αρνητικό και σημειώθηκε μείω-
ση του σωματικού του βάρους από 75 κιλά σε 60 κιλά. Στον τα-
κτικό εργαστηριακό έλεγχο δεν σημειώθηκαν ηλετκρολυτικές δι-
αταραχές και την 3η ημέρα νοσηλείας η ωσμωτικότητα του πλά-
σματος υπολογίστηκε στα 299 mOsm/L, ενώ ο Hct ήταν 50% και 
οι ολικές πρωτεΐνες7 g/dl. 

Την 3η ημέρα νοσηλείας πραγματοποιήθηκε διαθωρακικό υ-
περηχογράφημα, όπου αναδείχθηκε μάζα εντός της αριστερής 
κοιλίας, προσκολλημένη στο πλάγιο τοίχωμα αυτής. Η μάζα ή-
ταν πολύ ευκίνητη, υπερηχογενής, προπίπτουσα εντός της κοιλί-
ας και μετά την χορήγηση παράγοντα ηχοαντίθεσης στην περιοχή 
της μάζας σημειώθηκε έλλειμμα ηχοαντίθεσης, στοιχεία συμβα-
τά με ενδοκαρδιακό θρόμβο (εικόνα 3 α-γ, βίντεο 3,4,5). Ο ασθε-

νής τέθηκε σε θεραπευτική δόση με υποδόρια ενοξαπαρίνη 80 
mgδις ημερησίως. Την επόμενη μέρα ο ασθενής παραπονέθηκε 
για αδυναμία κάτω άκρου, επιβεβαιώθηκε στην κλινική εξέταση 
πτώση άκρου ποδός, οπότε και πραγματοποιήθηκε αξονική το-
μογραφία (CT) εγκεφάλου, η οποία ανάδειξε ευρήματα συμβατά 
με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό (ΑΕΕ) (εικόνα 3 δ,ε). Μετά από 
αποκλεισμό της πιθανότητας για αιμορραγικής μετατροπής του 
ΑΕΕ με δεύτερη απεικόνιση με CT, ο ασθενής ετέθη σε από του 
στόματος αντιπηκτική αγωγή με ανταγωνιστές βιταμίνης Κ. Έλα-
βε εξιτήριο ευβολαιμικός, ασυμπτωματικός, με βελτιωμένη νευ-
ρολογική εικόνα χωρίς σημαντικά ελλείματα κινητικότητας ή αι-
σθητικότητας και υπό αγωγή με βισοπρολόλη, επλερενόνη, α-
σπιρίνη, ατορβαστατίνη, σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη, φουρεσε-
μίδη, ασενοκουμαρόλη και αναστολέα αντλίας πρωτονίων. Έγι-
νε σύσταση για περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική το-
μογραφία εγκεφάλου (MRI), την οποία ο ασθενής δεν δέχτηκε. 
Στον επανέλεγχο 4 εβδομάδες μετά την νοσηλεία του, σημειώ-
θηκε πλήρης λύση του ενδοκαρδιακού θρόμβουστην υπερηχο-
γραφική μελέτη (εικόνα 4, βίντεο 6), ασθενής δεν είχε συμπτώ-
ματα ή σημεία συμφόρησης και ήταν πλήρως συμμορφωμένος 
στην φαρμακευτική του αγωγή, οπότε και συνέχισε την λήψη α-
σενοκουμαρόλης για 3 μήνες μετά την νοσηλεία του. 

συΜΠΕρασΜατα 
Στο παρόν κλινικό περιστατικό, ασθενής με γνωστό ιστορικό 

μυοκαρδιοπάθειας ισχαιμικής αιτιολογίας και σοβαρά επηρεα-
σμένο ΚΕ, με οξεία απορρύθμιση ΚΑ με συστηματική και πνευ-
μονική συμφόρηση, εμφάνισε ισχαιμικό ΑΕΕ μετά από επιθετι-
κή θεραπεία αποσυμφόρησης. Η τριάδα του Virchow αναφέρε-

Βίντεο 5: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη κατά την τρίτη ημέρα νοσηλείας 
μετά από σημαντική αποσυμφόρηση του ασθενούς. Κορυφαία 

τομή 5 καρδιακώνκοιλοτήτων, μελέτη 2 διαστάσεωνμε παράγοντα 
ηχοαντίθεσης. Σημαντικά διατεταμένη αριστερή κοιλία με λέπτυνση 

της κορυφής της αριστερής κοιλίας και έλλειμμα πλήρωσης, ενδεικτικό 
ενδοκαρδιακού θρόμβου στο μέσο προσθιοπλάγιο τοίχωμα.

Βίντεο 6: Ηχοκαρδιογραφική μελέτη κατά τονεπανέλεγχο, 4 
εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του ασθενούς. Κορυφαία λήψη 5 

καρδιακώνκοιλοτήτων. Σημαντικά διατεταμένη αριστερή κοιλία με 
λέπτυνση της κορυφής της αριστερής κοιλίας, αυτόματη ηχοαντίθεση 

και καμία ένδειξη ενδοκαρδιακής μάζας.
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ται στους τρεις κύριους παράγοντες ή προδιαθεσικές καταστά-
σεις που επιδρούν στον σχηματισμό θρόμβου. Αυτό περιλαμβά-
νει την στάση αίματος, τον τραυματισμό του αγγειακού τοιχώμα-
τος και την υπερπηκτικότητα. 

Το υπερηχοκαρδιογραφικό εύρημα της ενδοκοιλιακής στάσης 
του αίματος, όπως αυτό εκφράζεται ως αυτόματηηχοαντίθεση, 
είναι ένα σχετικά κοινό εύρημα σε ασθενείς με HFrEF, ιδιαίτερα ι-
σχαιμικής αιτιολογίας. 

Είναι σημαντικό ότι τα έμφραγμα του μυοκαρδίου στην κα-
τανομή του προσθίου κατιόντα στεφανιαίαου κλάδου, αποτε-
λούν σημαντικό και ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα σχημα-
τισμού θρόμβου στην αριστερή κοιλία, ανεξάρτητα από άλλους 
παράγοντες όπως για παράδειγμα η πολυαγγειακή στεφανιαία 
νόσος ή το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας5. Δεδομέ-
νου ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα υπέρ της χρήσης αντι-
θρομβωτικής αγωγής έναντι της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε 
ασθενείς με επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοι-
λίας και φλεβοκομβικό ρυθμό6, 7, η απόφαση για την κατάλληλη 
αντιθρομβωτική αγωγή πρέπει να είναι εξατομικευμένη. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ασθενής μας είχε σοβαρά επη-
ρεασμένη συσταλτικότητα αριστερής κοιλίας, με εξεσημασμένες 
τοιχωματικές ακινησίες και προυπάρχοντα σημεία χαμηλής ταχύ-
τητας ροής αίματος εντός της κοιλίας, ενώ δεν ανιχνευθήκαν άλ-
λοι επίκτητοι λόγοι υπερπηκτικότητας. Είναι γνωστό ότι το ιξώδες 
του αίματος συσχετίζεται αρνητικά με το ΚΕ της αριστερής κοιλί-
ας8. Επιπρόσθετα υψηλές δόσεις ενδοφλέβιων διουρητικών α-
γκύλης είναι ικανές να προκαλέσουν αιμοσυμπύκνωση καθώς 
και την συσσώρευση αιμοπεταλίων9-11, αυξάνοντας το θρομβο-
τικό κίνδυνο. 

Ο DeSimone περιέγραψε ότι αύξηση του Hct κατά 1%, μπο-
ρεί να αυξήσει το ιξώδες του αίματος μέχρι και κατά 4%12-14. Στην 
περίπτωση του ασθενή μας, ήδη προϋπήρχε η σοβαρά επηρε-
ασμένη συνολική συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας 
και η ενδοκοιλοτική στάση του αίματος με τις χαμηλές ροές, επι-
πρόσθετα όλων η επιθετική θεραπεία αποσυμφόρησης ήταν τε-
λικά αυτό πουμπορεί να προκάλεσε την σχετική αιμοσυγκέντρω-
ση και το αυξημένο ιξώδες αίματος, όπως μπορεί να εκτιμηθεί 
με βάση τις συνολικές πρωτεΐνες και τον Hct. Όσον αφορά τις ο-
δηγίες της ESC, όλοι οι ασθενείς με σημεία ή συμπτώματα υπερ-
φόρτωσης υγρών συνιστάται να λαμβάνουν θεραπεία με ενδο-
φλέβια διουρητική αγωγή4.

Το εάν η επιθετική αποσυμφορητική θεραπεία, η σχετική αιμο-
συγκέντρωση και το αυξημένο ιξώδες του αίματος μετά από ο-
ξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας μπορεί να αποτελέ-
σουν έναυσμα για το σχηματισμό ενδοκοιλιακού θρόμβου σε έ-
να προϋπάρχον προθρομβωτικό υπόβαθρο είναι ένα θέμα που 
αξίζει περαιτέρω έρευνας. 

Στην παρούσα κλινική περίπτωση δεν μπορεί να τεκμηριω-
θεί η άμεση σχέση αιτίου και αποτελέσματος, η κατάλληλη α-
ντιθρομβωτική θεραπεία, καθώς και η πρωτογενής αντιπηκτική 
προφύλαξη είναι ένα ζήτημα που χρήζει προσοχής, σε ασθενείς 
με απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας. 
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Παρουσιάζουμε ένα κλινικό περιστατικό με καρδιακές επιπλοκές μετά από εισαγωγή 
κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Η εισαγωγή του κεντρικού φλεβικού καθετήρα 
καθοδηγούμενη από υπερήχους μειώνει τις επιπλοκές στο σημείο παρακέντησης. 
Η θέση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα στις κοίλες φλέβες η εντός των καρδιακών 
κοιλοτήτων μπορεί να επιβεβαιωθεί υπερηχοκαρδιογραφικά. Από τις καρδιακές επιπλοκές 
ο καρδιακός επιπωματισμός, μπορεί να είναι καταστροφικός. Η έγκαιρη αναγνώριση, 
με την κατάλληλη αιμοδυναμική παρακολούθηση είναι απαραίτητη. Η ηχοκαρδιογραφία 
επιβεβαιώνει την διάγνωση, μπορεί να αποκαλύψει την αιτιολογία και να καθοδηγήσει 
την περικαρδιοπαρακέντηση.

Άρτεμις Αναστασίου, Ευάγγελος Οικονόμου, Κωνσταντίνος Καλογεράς, Ευστράτιος Κατσιάνος, Εμμανουήλ Βαβουρανάκης 
Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Ο ρόλος της ηχοκαρδιογραφίας στην 
καθοδήγηση της τοποθέτησης και παρακολούθηση 
των επιπλοκών από τοποθέτηση κεντρικών 
φλεβικών γραμμών

The role of echocardiography in guiding the placement and in the 
monitoring of possible complications from central venous line placement  
Artemis Anastasiou, Evangelos Oikonomou, Konstantinos Kalogeras, Efstratios Katsianos, Manolis Vavouranakis  
3rd Department of Cardiology, Athens Chest Hospital “Sotiria”, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School

ABSTRACT
In this case we present cardiac complications following 

insertion of a central venous catheter. Ultrasound guided 
insertion of the central venous catheter should ameliorate 
complications at the access point. The position of the central 
venous catheter on the cardiac chambers or central veins can 
be confirmed by echocardiography. From the cardiac compli-
cations cardiac tamponade, may be devastating. Therefore, 
timely recognition, with appropriate hemodynamic monitor-
ing is essential. Echocardiography confirms the diagnosis may 
revealed the etiology and guide pericardiocentesis.  

Η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών, είναι συχνά 
απαραίτητη σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, λόγω των 
αναγκών για ενδοφλέβια χορήγηση πολλών φαρμά-

κων. Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες θέσεις παρακέντησης 
είναι η υποκλείδιος, η έσω σφαγίτιδα και η μηριαία φλέβα, ενώ 
η ιδανική θέση παρακέντησης θα ήταν αυτή με τις λιγότερες ε-
πιπλοκές. Πολλές επιπλοκές έχουν περιγραφεί από τοποθέτη-
ση κεντρικής φλεβικής γραμμής και διαχωρίζονται σε πρώιμες, 
όταν εμφανίζονται εντός 24 ωρών και όψιμες όταν εμφανίζονται 
μετά τις 24 ώρες. Οι πρώιμες επιπλοκές είναι γενικά σπανιότε-
ρες, συνήθως οφείλονται σε μηχανικές ή θρομβωτικές επιπλο-
κές και είναι κατά κανόνα σοβαρότερες, ενώ οι όψιμες επιπλο-
κές είναι πιο συχνές και συνήθως αποτέλεσμα λοιμώξεων και 
εμβολικών επεισοδίων. Η παρακέντηση της φλέβας με τη βοή-
θεια υπερηχογραφικής καθοδήγησης μειώνει τις αγγειακές επι-
πλοκές που σχετίζονται με το σημείο παρακέντησης .

Οι καρδιακές επιπλοκές παρ’ ότι είναι αρκετά σπάνιες, είναι πιο 
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Ευάγγελος Οικονόμου
Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Λ. Μεσογείων 152, Αθήνα 11527. 
e-mail: boikono@gmail.com
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συχνά σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς ενώ η έ-
γκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τους είναι ζωτικής σημα-
σίας. Από τις καρδιακές επιπλοκές, συχνότερες είναι οι διαταρα-
χές ρυθμού, λόγω ερεθισμού του δεξιού κόλπου από την είσο-
δο του καθετήρα και λιγότερο συχνή η διάτρηση του τοιχώματος 
του κόλπου ή της κοιλίας με τον συνεπακόλουθο καρδιακό επι-
πωματισμό. Το περιστατικό που παρουσιάζουμε, αποτελεί περί-
πτωση καρδιακού επιπωματισμού μετά από τοποθέτηση κεντρι-
κής φλεβικής γραμμής. Αναδεικνύει το ρόλο της υπερηχοκαρδι-
ογραφίας στην επιλογή της κατάλληλης θέσης του καθετήρα ε-
ντός των κοίλων φλεβών και το όφελος της έγκαιρης αναγνώρι-
σης και της άμεσης αντιμετώπισης καρδιακών επιπλοκών.

ΠΑρΟυσίΑση ΚλίνίΚΟυ ΠΕρίστΑτίΚΟυ 
Πρόκειται για ασθενή, 73 ετών, με γνωστό ιστορικό στεφανιαί-

ας νόσου (CABG 2017, LIMA->LAD) υπό μονή αντιαιμοπεταλι-

ακή αγωγή με ασπιρίνη, ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη δια-
βήτη από 15 ετίας, αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή με ολμε-
σαρτάνη και πρόσφατη διάγνωση μη μικροκυτταρικού νεοπλά-
σματος πνεύμονα για το οποίο ελάμβανε ανοσοθεραπεία με πε-
μπρολιζουμάμπη. 

Ο ασθενής, εισήχθη στην παθολογική κλινική του νοσοκομεί-
ου μας, λόγω βαριάς πνευμονίτιδας, με αναπνευστική ανεπάρ-
κεια τύπου Ι, υπό αγωγή με υψηλές δόσεις πρεδνιζολόνης και 
παροχή με μάσκα, υψηλών συγκεντρώσεων οξυγόνου. Κατά τη 
νοσηλεία του, ο ασθενής, παρουσίασε  οξύ συσφιγκτικό προ-
κάρδιο άλγος με αντανάκλαση στην ωλένια επιφάνεια του αρι-
στερού άνω άκρου. Διενεργήθηκε άμεσα ΗΚΓ (Εικόνα 1α), από 
το οποίο και  διαπιστώθηκε έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανά-
σπαση ST τμήματος του κατωτέρου τοιχώματος. Ο ασθενής, έλα-
βε ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη σε δόσεις φόρτισης (300mg και 
600mg αντίστοιχα), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και 

Εικόνα 1α: Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12-απαγαγών: ανάσπαση ST στις απαγωγές II, III, aVF, κατάσπαση ST στις απαγωγές  I, aVL ,V2-V6 
Εικόνα 1β:Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών: μετά από επιτυχή αγγειοπλαστική στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία με υποχώρηση των 

ανασπάσεων. 

Εικόνα 2α: Στεφανιογραφία :LAO cranial προβολή 
δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας, με πλήρη απόφραξη αυτής 

και ροή ΤΙΜΙ 0.

Εικόνα 2β: Στεφανιογραφία: LAO cranial προβολή 
δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας μετά από επιτυχή αγγειοπλαστική 

και αποκατάσταση ροής ΤΙΜΙ 3.
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άμεσα, μέσα σε 60 λεπτά, εισήχθη στο αιμοδυναμικό εργαστήρι-
ο. Κατά την προσέλευσή του στο αιμοδυναμικό εργαστήριο ήταν 
αιμοδυναμικά σταθερός, χωρίς ύφεση του προκαρδίου άλγους. 
Υποβλήθηκε σε διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, από το 
οποίο αναδείχθηκε ακινησία κατωτέρου και κατωτέρο-πλαγίου 
τοιχώματος αριστεράς κοιλίας, με ήπια επηρεασμένη συνολική 
συστολική λειτουργία (ΚΕ=45%) (Βίντεο 1, 2 online material). Α-
πό τον στεφανιογραφικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, ολική απόφρα-
ξη στη μεσότητα της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας, με ροή ΤΙΜΙ 0, 
οπότε και ακολούθησε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση 2 φαρμα-
κοεκλυόμενων stent στην ένοχη βλάβη (Εικόνα 2α) με αποκατά-
σταση ροής ΤΙΜΙ 3 (Εικόνα 2β), πλήρη ύφεση του άλγους και υ-
ποχώρηση των ανασπάσεων >50% (Εικόνα 1β).

Το 1ο 24ωρο ο ασθενής παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερός 
(ΑΠ=120/75mmHg), χωρίς αρρυθμιολογικές και μηχανικές ε-
πιπλοκές, ωστόσο με επιδεινούμενη αναπνευστική λειτουργία, 

που χρειάστηκε αναβάθμιση της μάσκας παροχής οξυγόνου και 
υψηλότερες δόσεις πρεδνιζολόνης. 

Το 2ο 24ωρο, παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση της ανα-
πνευστικής του λειτουργίας με έντονη ταχύπνοια (30 αναπνο-
ές/λεπτό), χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών και μυϊ-
κό κάματο. Από τα αέρια αίματος διαπιστώθηκε μη αντιρρο-
πούμενη αναπνευστική οξέωση(PH=7.25, PO2=69mmHg, 
PCO2=57mmHg, Lac=1.7mmol/l, HCO3-=25mmol/l), οπότε και 
αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του. 

Αμέσως μετά τη διασωλήνωση, λόγω των αναγκών για χορή-
γηση ενδοφλεβίως, κατασταλτικών, αναλγητικών και αγγειοσυ-
σπαστικών φαρμάκων, ακολούθησε υπερηχογραφικά κατευθυ-
νόμενη τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής, δια της δεξι-
άς έσω σφαγίτιδας φλέβας. Κατά την τοποθέτηση του καθετήρα 
και μετά την αφαίρεση του οδηγού σύρματος, παρουσίασε στο 
monitor κοιλιακή εκτακτοσυστολική αρρυθμία. Ακολούθησε δι-

Βίντεο 1: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη κατά τον βραχύ άξονα στο 
επίπεδο των θηλοειδών μυών: ακινησία κατωτέρου και κατωτέρου-

πλαγίου τοιχώματος αριστερής κοιλίας. 
https://www.youtube.com/watch?v=nz7Rrm6VOkE

Βίντεο 3: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Υποξιφοειδική τομή: Το 
άκρο του καθετήρα κεντρικής φλεβικής γραμμής απεικονίζεται εντός 

της δεξιάς κοιλίας. 
https://www.youtube.com/watch?v=gAbKS5jaba8

Βίντεο 2: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Κορυφαία τομή δύο 
κοιλοτήτων: Ακινησία κατωτέρου τοιχώματος αριστερής κοιλίας 

https://www.youtube.com/watch?v=onBja0XX2ns

Εικόνα 3: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. 
Υποξιφοειδική τομή: Το κόκκινο βέλος δείχνει το άκρο 

του καθετήρα εντός της δεξιάς κοιλίας. 
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αθωρακικός υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος παρά την κλίνη, 
οπότε και διαπιστώθηκε η εσφαλμένη θέση του άκρου του καθε-
τήρα εντός της δεξιάς κοιλίας (Εικόνα 3) (Βίντεο 3 online material). 
Ακολούθησε σταδιακή απόσυρση του καθετήρα υπερηχοκαρ-
διογραφικά ελεγχόμενη, η οποία διεκόπη όταν το άκρο του κα-
θετήρα απεικονίσθηκε εντός του δεξιού κόλπου κοντά στην εκ-
βολή της άνω κοίλης φλέβας (Βίντεο 4 online material). Οι έκτα-
κτες κοιλιακές συστολές υποχώρησαν και ο ασθενής παρέμεινε 
σταθερός, υποστηριζόμενος με χαμηλές δόσεις νοραδρεναλίνης 
(0,2 μg/kg/min) και μηχανικό αερισμό. 

Δώδεκα ώρες αργότερα, παρουσίασε εκ νέου οξεία επιδεί-
νωση, με αιμοδυναμική αστάθεια παρά την αύξηση των αγγει-

οσυσπαστικών και την επαρκή χορήγηση υγρών, ενώ από το 
monitor διαπιστώθηκε ανάστροφος παράδοξος σφυγμός (αύξη-
ση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά την εισπνοή και μεί-
ωση αυτής κατά την εκπνοή >10mmHg – ασθενής σε μηχανικό 
αερισμό με θετική πίεση κατά την εισπνοή) (Εικόνα 4). Ακολού-
θησε άμεσα διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, οπότε και 
διαπιστώθηκε κυκλοτερής περικαρδιακή συλλογή, με σύμπτω-
ση του τοιχώματος της δεξιάς κοιλίας κατά την διαστολή, υψη-
λή αναπνευστική διακύμανση >25% στη διαμιτροειδική και δι-
ατριγλωχινική ροή και διατεταμένη κάτω κοίλη φλέβα (25mm) 
χωρίς αναπνευστική διακύμανση, ευρήματα συμβατά με καρδια-
κό επιπωματισμό. Επιπλέον, στο ελεύθερο τοίχωμα του δεξιού 

Εικόνα 5: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Υποξιφοειδική τομή: 
Μέτρια προς μεγάλη, κυκλοτερής περικαρδιακή συλλογή. 

Υπερηχογενής μάζα στο ελεύθερο τοίχωμα του δεξιού κόλπου. 

Βίντεο 5: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Υποξιφοειδική τομή: 
Κυκλοτερής περικαρδιακή συλλογή, με σύμπτωση του τοιχώματος 

της δεξιάς κοιλίας κατά τη διαστολή. Υπερηχογενής μάζα στο 
ελεύθερο τοίχωμα του δεξιού κόλπου. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo2x6nCuRV8

Εικόνα 4: 
Στιγμιότυπο από το monitor: Ανάστροφος παράδοξος σφυγμός. 

Βίντεο 4: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Υποξιφοειδική 
τομή: Απεικονίζεται η σταδιακή απόσυρση του καθετήρα 

από την δεξιά κοιλία και η τοποθέτηση του 
εντός του δεξιού κόλπου. 

https://www.youtube.com/watch?v=pJCk1PaR2d4
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κόλπου απεικονίσθηκε υπερηχογενές μόρφωμα, πιθανά αποτέ-
λεσμα του τραυματισμού του τοιχώματος του δεξιού κόλπου (Ει-
κόνα 5) (Βίντεο 5 online material). Αποκλείστηκαν οι μηχανικές ε-
πιπλοκές εμφράγματος (ρήξη ελεύθερου τοιχώματος αριστερής 
κοιλίας, ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος, ρήξη θηλοειδούς 
μυός) και βάσει της πρόσφατης, προ ωρών τοποθέτησης κεντρι-
κής φλεβικής γραμμής και του μορφώματος στο τοίχωμα του δε-
ξιού κόλπου, τέθηκε η διάγνωση της διάτρησης του τοιχώματος 
του δεξιού κόλπου δια του καθετήρα. 

Ακολούθησε επείγουσα περικαρδιοκέντηση, υπερηχοκαρδι-
ογραφικά κατευθυνόμενη και με υποξιφοειδική προσπέλαση. 
Στην πρώτη προσπάθεια παρακέντησης, έγινε διάτρηση στο ε-

λεύθερο τοίχωμα της δεξιάς κοιλίας, ακολούθησε άμεσα από-
συρση της βελόνας παρακέντησης και αμέσως μετά την 2η επιτυ-
χή παρακέντηση τοποθετήθηκε καθετήρας παροχέτευσης (Εικόνα 
6) (Βίντεο 6 online material), αφαιρέθηκαν περίπου 250 ml περι-
καρδιακού υγρού (Αιματοκρίτης υγρού 14%, αιματοκρίτης ορού 
32%), ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και λόγω της 
1ης ανεπιτυχούς προσπάθειας, χορηγήθηκε σκιαγραφικό μέσο 
ηχοαντίθεσης με το οποίο διαπιστώθηκε μικρή ροή από την δεξι-
ά κοιλία προς τον περικαρδιακό χώρο (Βίντεο 7 online material). 
Η παροχέτευση του υγρού συνεχίστηκε για 24 ώρες και αφαιρέ-
θηκαν συνολικά 500ml περικαρδιακού υγρού. Από την νέα υ-
περηχοκαρδιογραφική μελέτη διαπιστώθηκε η πλήρης απορρό-

Βίντεο 7: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη με σκιαγραφικό μέσο ηχοαντίθεσης. Υποξιφοειδική τομή: Απεικονίζεται μικρή διαφυγή από το τοίχωμα 
της δεξιάς κοιλίας προς το περικάρδιο. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6z5mwzFDAA

Εικόνα 6: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Υποξιφοειδική τομή: Το 
κόκκινο βέλος απεικονίζει τον καθετήρα παροχέτευσης εντός του 

περικαρδιακού σάκου. 

Βίντεο 6: Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Υποξιφοειδική τομή: 
Απεικονίζεται ο καθετήρας παροχέτευσης εντός του περικαρδιακού 

σάκου. https://www.youtube.com/watch?v=kGhzVuW2SZA
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φηση του αιματώματος στο τοίχωμα του δεξιού κόλπου και η ε-
λάχιστη πλέον περικαρδιακή συλλογή, χωρίς αιμοδυναμική ε-
πιβάρυνση στις καρδιακές κοιλότητες (Βίντεο 8 online material).  

Αφαιρέθηκε ο καθετήρας παροχέτευσης της περικαρδιακής 
συλλογής και ο ασθενής μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας, για ολοκλήρωση της θεραπείας της 
πνευμονίτιδας και αποκατάσταση της αναπνευστικής  του λει-
τουργίας.

συμΠΕρΑσμΑτΑ  
Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα περιστατικό καρδιακού ε-

πιπωματισμού μετά από τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμ-
μής.  

Διάτρηση καρδιακής κοιλότητας, ακολουθούμενη από καρ-
διακό επιπωματισμό, μετά από τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής 
γραμμής περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1968. Πιο συχνές θέ-
σεις διάτρησης είναι αυτές του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοι-
λίας, ενώ μεμονωμένα περιστατικά έχουν αναφερθεί στην βιβλι-
ογραφία, με διάτρηση στην άνω κοίλη φλέβα, στη συμβολή ά-
νω κοίλης φλέβας-δεξιού κόλπου, στον αριστερό κόλπο και την 
αριστερή υποκλείδια φλέβα. Η θνητότητα σε αυτά τα περιστατι-
κά κυμαίνεται από 65%-100%1. Παρ’ότι σπάνια επιπλοκή, είναι 
πολύ σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα, χρήζει άμεσης διάγνωσης 
και αντιμετώπισης και θα πρέπει να τίθεται υπόνοια αυτών των ε-
πιπλοκών σε κάθε ασθενή με κεντρική φλεβική γραμμή που πα-
ρουσιάζει οξεία επιδείνωση, χωρίς άλλη προφανή αιτία2. Μετά 
από τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής είναι απαραίτητο 
να τεκμηριώνεται η σωστή θέση του άκρου του καθετήρα, με α-
κτινογραφία θώρακος ή εναλλακτικά με υπερηχοκαρδιογραφι-
κό έλεγχο. Δεν υπάρχει ομοφωνία για το ποια είναι η ιδανική θέ-
ση τοποθέτησης του άκρου του καθετήρα καθώς υπάρχουν α-
ναφορές που θεωρούν αποδεκτή τη θέση εντός του δεξιού κόλ-
που και άλλες την άνω κοίλη φλέβα, ως πιο ασφαλή3, 4. Στην υ-
ποψία διάτρησης, θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται η έγχυση υ-
γρών δια της κεντρικής γραμμής και να ελέγχεται η θέση του ά-
κρου του καθετήρα κατεβάζοντας το φιαλίδιο του ορού σε επί-

πεδο κάτω από το ύψος της καρδιάς, κάτι το οποίο φυσιολογι-
κά οδηγεί σε φλεβική επιστροφή αίματος. Εάν αυτό δεν συμβεί, 
θα πρέπει να υπάρχει υποψία εσφαλμένης τοποθέτησης του ά-
κρου του καθετήρα και ακολούθως αυτό να αποσύρεται και να 
τοποθετείται στην ιδανική θέση. Η επείγουσα περικαρδιοκέντη-
ση, μπορεί να αποβεί σωτήρια σε ασθενείς με επιπωματισμό με-
τά από διάτρηση καρδιακής κοιλότητας, ακόμη και σαν γέφυρα 
θεραπείας, για τις περιπτώσεις εκείνων που θα χρειαστούν καρ-
διοχειρουργική επέμβαση5, 6.
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Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας 
(Σεπτέμβριος 2021) 
Θέματα πολλαπλής επιλογής

Ερώτηση 1
Άντρας 48 ετών, με αυξημένη λιποπρωτεί-
νη χαμηλής πυκνότητας (LDL), υπέρταση 
και οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανι-
αίας νόσου, προσήλθε στο ιατρείο για εξέ-
ταση ρουτίνας. Δεν έχει διαβήτη. Έχει στα-
ματήσει το κάπνισμα. Ο 10χρονος κίνδυνος 
για αθηρωματική καρδιαγγειακή νόσο, υπο-
λογίστηκε στο 7 %, Επίσης, έχει ιστορικό 
υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας που ανατάχθη-
κε επιτυχώς με βεραπαμίλη, αφού δεν ανέ-
χτηκε Β-αποκλειστή. Πρόσφατα πήρε σιμ-
βαστατίνη 20mg ημερησίως, βεραπαμίλη 
βραδείας απορρόφησης 180mg ημερησί-
ως και ασπιρίνη 81mg ημερησίως. Η αρ-
τηριακή του πίεση είναι 138/70 mmHg. Οι 
εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ολική χο-
ληστερόλη 250mg/dL, HDL χοληστερόλη 
42mg/dL, LDL χοληστερόλη 166mg/dL και 
τριγλυκερίδια 210mg/dL. Τα επίπεδα των η-
πατικών τρανσαμινασών είναι φυσιολογικά. 
Ποιες από τις παρακάτω συστάσεις είναι κα-
ταλληλότερη για την θεραπεία αλλαγής λι-
πιδίων αυτή την στιγμή;
1. Δεν έχει ενεργό στεφανιαία νόσο-δεν 
απαιτείται περαιτέρω προσαρμογή σε θε-
ραπεία 
2. Η σιμβαστατίνη πρέπει να αυξηθεί σε 
40mg ημερησίως
3. Η σιμβαστατίνη πρέπει να αυξηθεί σε 
80mg ημερησίως
4. Αντικατάσταση της σιμβαστατίνης με α-
τορβαστατίνη 20mg ημερησίως ή ροσου-
βαστατίνη 10mg ημερησίως
5. Πρέπει να προστεθεί γεμφιμπροζίλη 
150mg, 2 φορές ημερησίως 

Ερώτηση 2
Ασθενής, 70 χρονών, προσέρχεται στα ΤΕΠ 
με πολλαπλά επεισόδια πρόσθιου οπισθο-
στερνικού θωρακικού άλγους από τις προ-
ηγούμενες 2 ημέρες, το κάθε επεισόδιο με 
διάρκεια 5-10 λεπτών. Έχει ιστορικό υπέρ-
τασης, αυξημένη LDL χοληστερόλη και υ-
πήρξε τακτικός καπνιστής μέχρι πριν 4 μή-

νες που σταμάτησε. Πέρασε ένα απλό πα-
ροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ένα χρόνο πριν. 
Η φαρμακευτική του αγωγή περιλαμβάνει 
ασπιρίνη 81mg ημερησίως, ατορβαστατίνη 
10mg ημερησίως και λισινοπρίλη 10mg η-
μερησίως. Το αρχικό ΗΚΓ δεν είχε ευρήμα-
τα, αλλά ενώ αξιολογούνταν στο ΤΕΠ, κατά 
την διάρκεια του 5λεπτου επεισοδίου θω-
ρακικού άλγους, το ΗΚΓ εμφάνισε μια πα-
ροδική κατάσπαση 1mm του ST διαστήμα-
τος στις απαγωγές ΙΙ, ΙΙΙ, aVF, V5 και V6. Η 
αρχική καρδιακή τροπονίνη Τ ήταν 0,06ng/
ml (φυσιολογικές τιμές <0,01). Του χορη-
γήθηκε ασπιρίνη, IV μη κλασματοποιημέ-
νη ηπαρίνη, Β-αποκλειστές και υψηλή δό-
ση (80mg) ατορβαστατίνης, και δεν είχε 
περαιτέρω επεισόδιο θωρακικού άλγους. 
Κατά την εξέταση η αρτηριακή πίεση είναι 
116/82, οι σφύξεις72, η σφαγιτιδική φλε-
βική πίεση είναι 6cmΗ20, χωρίς παθολο-
γικούς ήχους στο στήθος, η καρδιακή εξέ-
ταση έδειξε ένα κορυφαίο S4 και καθόλου 
ψιθύρισμα, η κοιλιακή εξέταση ήταν φυσι-
ολογική και δεν υπήρχε περιφερικό οίδη-
μα.  Δεν παρατηρήθηκαν αρρυθμίες στην 
τηλεμετρία. Αφού πέρασαν 3 ώρες από 
την προσέλευσή του, η καρδιακή τροπονί-
νη Τ είναι 0,08ng/ml. Η κρεατινίνη ορού εί-
ναι 1,11mg/dL. Το GRACEscore υπολογί-
στηκε σε 176 και το ΤΙΜΙ score σε 6. Από 
τις παρακάτω προσεγγίσεις, ποια θα ήταν η 
πιο κατάλληλη;
1. Προσθήκη πρασουγρέλης και επιδίω-
ξη συντηρητικής στρατηγικής  αντιμετώπι-
σης της ισχαιμίας
2. Προσθήκη κλοπιδογρέλης και επιδίω-
ξη στρατηγικής αντιμετώπισης της ισχαιμί-
ας
3. Προσθήκη τικαγρελόρης ή κλοπιδο-
γρέλης και επιδίωξη πρώιμης επεμβατι-
κής στρατηγικής  
4. Επιδίωξη πρώιμης επεμβατικής στρατη-
γικής  με φόρτηση με πρασουγρέλη μετα 
την στεφανιογραφία. 

Ερώτηση 3
Άντρας, 60 χρονών, εισήχθη στο νοσοκο-
μείο με ένα οξύ πρόσθιο έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. Υποβλήθηκε επειγόντως σε 
καρδιακό καθετηριασμό και επετεύχθη επι-
τυχής επαναιμάτωση μετά από αγγειοπλα-
στική με τοποθέτηση stent. Ενώ η αρχι-
κή νεφρική λειτουργία ήταν φυσιολογική, 
η πορεία του στο νοσοκομείο ήταν περί-
πλοκη με αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης ο-
ρού και αζώτου ουρίας πέραν των 2 εβδο-
μάδων. Επιπλέον, στα κάτω άκρα του εμ-
φανίσθηκε ένας μοβ αποχρωματισμός που 
με μοιάζει με δίχτυ. Ποια από τις παρακάτω 
προτάσεις είναι σωστή;
1. Τα ευρήματα είναι πιθανότατα αποτέλε-
σμα του ΜΙ παρά της διαδικασίας του κα-
θετηριασμού
2. Η γενική ούρων πιθανότατα αποκαλύ-
πτει ένα ενεργό ίζημα με κύτταρα και κυ-
λίνδρους 
3. Ένα υψηλό συμπλήρωμα ορού είναι πι-
θανό
4. Η παροδική ηωσινοφιλία με χαμηλά ε-
πίπεδα συμπληρώματος ορού, είναι συ-
χνά κομμάτι αυτού του συνδρόμου 
5. Δεν εμφανίζεται πρόοδος στο τελευταίο 
στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας

Ερώτηση 4
Αληθινές δηλώσεις σχετικά με την ρήξη ε-
λεύθερου κοιλιακού τοιχώματος που περι-
πλέκει το έμφραγμα μυοκαρδίου, συμπερι-
λαμβάνουν όλα τα ακόλουθα ΕΚΤΟΣ από:
1. Είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε α-
σθενείς με ιστορικό προηγούμενου ΜΙ 
2. Συμβαίνει πιο συχνά κατά τις πρώτες 2-
6 ημέρες μετά από το έμφραγμα
3. Εμφανίζεται κατά προσέγγιση στο 2% 
των ασθενών με έμφραγμα
4. Είναι πιο συχνό στους ηλικιωμένους α-
σθενείς και στις γυναίκες
5. Ένα ιστορικό υπέρτασης, είναι παρά-
γοντας κινδύνου για την ρήξη ελεύθερου 
κοιλιακού τοιχώματος 

 Σ Ε π τ Ε μ β ρ ι ο Σ  2 0 2 1
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Ερώτηση 5
Μία γυναίκα 84 ετών προσέρχεται για μια ε-
πίσκεψη στο ιατρείο μετά από 6 μήνες προ-
οδευτικής δύσπνοιας προσπάθειας. Η ε-
κτίμηση, συμπεριλαμβανομένης του υπε-
ρηχοκαρδιογραφήματος, έδειξε σοβαρή α-
σβεστωμένη αορτική στένωση (peak trans 
valvular gradient 92mmHg, mean trans 
valvural gradient 45mmHg, υπολογιζόμε-
νη επιφάνεια αορτικής βαλβίδας 0.6cm2 ), 
με φυσιολογική συσταλτική λειτουργία του 
αριστερού κόλπου, μέτρια υπερτροφία του 
αριστερού κόλπου και καμία νόσο της μι-
τροειδούς βαλβίδας. Η στεφανιαία αγγειο-
γραφία 2 χρόνια πριν δεν έδειξε καμία συ-
γκεκριμένη στεφανιαία αρτηριακή νόσο. Η 
ανασκόπηση των συστημάτων έδειξε αξιο-
σημείωτα ευρήματα για χρόνια αποφρακτι-
κή πνευμονοπάθεια, υπέρταση, ινσουλινο-
εξαρτώμενο διαβήτη και πρωτογενή νεφρι-
κή ανεπάρκεια. Η αναμενόμενη θνητότητα 
από χειρουργεία καρδιάς έχει προσδιορι-
στεί από το Society of Thoracic Surgeons 
(STS) στο 18%. Η γυναίκα έχει εκτιμηθεί α-
πό μια ομάδα καρδιάς συμπεριλαμβανομέ-
νων δύο καρδιοχειρουργών και έχει κριθεί 
πολύ ριψοκίνδυνη για αντικατάσταση αορτι-
κής βαλβίδας (AVR), αλλά όχι μη χειρουρ-
γήσιμη. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις 
είναι η σωστή;
1. Η αναμενόμενη 2 χρόνων θνησιμότη-
τα είναι καλύτερη με χειρουργική AVR πα-
ρά με διακαθετηριακή εμφύτευση αορτι-
κής βαλβίδας (TAVI)
2. Η παρουσία παραπάνω  από ήπιας ανε-
πάρκειας της αορτικής βαλβίδας μετά την 
TAVI είναι προγνωστική για μείωση της ε-
πιβίωσης μετέπειτα
3. Μεγάλου βαθμού διαταραχές της κολ-
ποκοιλιακής αγωγιμότητας ή πλήρης κολ-
ποκοιλιακός αποκλεισμός που απαιτεί έ-
ναν μόνιμο βηματοδότη εμφανίζεται σε 
<5% των ασθενών, οι οποίοι υφίστα-
νται TAVI χρησιμοποιώντας μια αυτό-
εκπτυσσόμενη πρόσθεση βαλβίδας (π.χ. 
Medtronic Core Valve)
4. Η απόφραξη των στεφανιαίων αρτη-
ριών είναι πιο πιθανό να περιπλέξει την 
TAVI, όσο μεγαλύτεροι είναι οι κόλποι του 
Valsalva

Ερώτηση 6
Η αιμοδυναμική ανίχνευση στην Εικόνα εί-
ναι χαρακτηριστική ποιας από τις παρακάτω 
πάθησης; 
LV= Αριστερή κοιλία
FA = Μηριαία αρτηρία 

1. Αορτική στένωση
2. Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος
3. Διατατική μυοκαρδιοπάθεια
4. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Ερώτηση 7
Σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υ-
πέρταση, ποιες από τις ακόλουθες προτά-
σεις είναι πιο αξιόπιστος προγνωστικός πα-
ράγοντας;
1. Αυξημένη πίεση του δεξιού κόλπου
2. Αυξημένη μέση πίεση της πνευμονικής 
αρτηρίας
3. Διαστολική ισοπέδωση του μεσοκοιλι-
ακού διαφραγματος στο διαθωρακικό η-
χωκαρδιογράφημα
4. Διαπνευμονική κλίση πίεσης≤10mmHg

Ερώτηση 8
Καθεμία από τις ακόλουθες καταστάσεις 
σχετίζεται με αυξημένες διαστολικές πιέσεις 
στην αριστερή κοιλία της μορφής που πα-
ρουσιάζεται στην Εικόνα, ΕΚΤΟΣ από:

1. Καρδιακός επιπωματισμός
2. Οξύ έμφραγμα στην δεξιά στεφανιαί-
α αρτηρία
3. Συμπιεστική περικαρδίτιδα
4. Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια 

Ερώτηση 9
Ποιο από τα παρακάτω είναι ΣΩΣΤΟ για τα 
αιμοδυναμικά ευρήματα στην συμπιεστική 
περικαρδίτιδα και στην περιοριστική μυο-
καρδιοπάθεια 
1. Στην συμπιεστική περικαρδίτιδα παρα-
τηρείται ανάλογη μεταβολή (concordance)  
στις ταυτόχρονες καταγραφές των κυματο-

μορφών της πίεσης της δεξιάς και της αρι-
στερής κοιλίας κατά  την διάρκεια του α-
ναπνευστικού κύκλου, αλλά όχι στην πε-
ριοριστική μυοκαρδιοπάθεια
2. Οι διαστολικές πιέσεις της δεξιάς κοι-
λίας και τις αριστεράς κοιλίας σε ταυτό-
χρονη καταγραφή διαφέρουν στην συμπι-
εστική περικαρδίτιδα τουλάχιστον κατά 5 
mmHg. 
3. Στην περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια το 
κλάσμα της τιμής της συστολικής πίεσης 
της δεξιάς κοιλιάς διά της τελοδιαστολι-
κής πίεσης αυτής, είναι συνήθως μεγαλύ-
τερο του  3
4. Συστολική πίεση της δεξιάς κοιλιάς με-
γαλύτερη των 50 mmHg είναι περισσότε-
ρο συμβατή με συμπιεστική περικαρδίτι-
δα πάρα με περιοριστική μυοκαρδιοπά-
θεια.

Ερώτηση 10
Πιο από τα κατωτέρω ΔΕΝ είναι ορθό.  Στην 
πνευμονική υπέρταση:
1. Οι πνευμονικές αγγειακές αντιστά-
σεις  είναι μεγαλύτερες από τρεις μονάδες 
Wood και η πίεση σφηνώσεις μεγαλύτερη 
από 15 mmHg
2. Οι ασθενείς με σκληρόδερμα έχουν την 
μεγαλύτερη πιθανότητα από αυτούς που 
πάσχουν από νόσους του κολλαγόνου να 
εμφανίσουν πνευμονική υπέρταση
3. Ως θετική απάντηση στα αγγειοδια-
σταλτικά (εισπνοή μονοξειδίου του αζώ-
του), θεωρείται η πτώση της μέσης πνευ-
μονικής αρτηριακής πίεσης σε τιμή μεγα-
λύτερη από 10mm Hg , ώστε να φτάσει η 
μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση σε τιμή 
< 40 mmHg .
4. Ως κακός προγνωστικός δείκτης θεω-
ρείται η απόσταση που διανύει ο ασθε-
νής σε 6 λεπτά βάδισης να είναι μικρότε-
ρη των 332 m καθώς και οι πτώσεις του 
κορεσμού οξυγόνου κατά την βάδιση σε 
ποσοστό> 10 %

Ερώτηση 11
Τα πιο κάτω είναι σωστά για την Καρδιακή 
ανεπάρκεια με διατηρούμενο κλάσμα εξώ-
θησης ΕΚΤΟΣ
1. Το κλάσμα εξωθήσεως της αριστερής 
κοιλίας είναι μεγαλύτερο από 50%
2. Η διαστολική πίεση της αριστερής κοι-
λίας είναι μεγαλύτερη από 16 mmHg ή η 
πίεση ενσφηνώσεως  στα πνευμονικά τρι-
χοειδή μεγαλύτερη από 12 mmHg
3. Η ταχύτητα e’ του πλάγιού τοιχώματος 
της αριστερής κοιλίας  είναι μεγαλύτερη 
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από 10cm/sec  ή η ταχύτητα e’ του μεσο-
κοιλιακού διαφράγματος μεγαλύτερη από 
8 cm/sec
4. Ο Όγκος του αριστερού Κόλπου είναι 
μεγαλύτερος από 34 ml/m2

Ερώτηση 12
Μια γυναίκα 30 ετών προσέρχεται στο νο-
σοκομείο μετά από ένα πρόσφατο παροδι-
κό νευρολογικό επεισόδιο σχετιζόμενο με 
έναν μικρό  εγκεφαλικό εμβολισμό. Κατά 
την διάρκεια της εκτίμησης, πραγματοποι-
ήθηκε διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφη-
μα. Μια κορυφαία άποψη και των τεσσάρων 
κοιλοτήτων φαίνεται στην συστολή και την 
διαστολή. Ποια από τις ακόλουθες προτά-
σεις είναι ΣΩΣΤΗ;

1. Η ηχωκαρδιογραφική απεικόνιση είναι 
πιο συμβατή με έναν ενδοκάρδιο θρόμβο
2. Συστηματικά συμπτώματα σχετιζόμενα 
με αυτή την κατάσταση περιλαμβάνουν 
πυρετό, κακουχία και αυξημένη ταχύτητα 
καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων
3. Η εγχείρηση υποδεικνύεται μόνο αν υ-
πάρχει αιμοδυναμική επιβάρυνση
4. Παρά την περίπτωση αυτή του ασθε-
νούς, αυτή η κατάσταση είναι πιο συχνά 
προκύπτει στον δεξιό κόλπο της καρδιάς

Ερώτηση 13
Σε άνδρα 63 χρονών με μεταστατικό καρκί-
νο του παχέος εντέρου έχει δοθεί θεραπεί-
α που στοχεύει στον αγγειακό ενδοθηλιακό 
αυξητικό παράγοντα (VEGF). Ποια από τις 
ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή σχετικά 
με τη χρήση του μονοκλονικού αντισώμα-
τος/VEFG ανταγωνιστή, bevacizumab

1. Το κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλί-
ας τείνει να αυξηθεί με τη χρήση του φαρ-
μάκου.
2. Η υπόταση είναι συχνή παρενέργεια
3. Ο κίνδυνος για αρτηριακό, όχι φλεβι-
κό θρομβοεμβολικό επεισόδιο είναι αυ-
ξημένος
4. Η αιμορραγική περικαρδιακή διάχυση 
σχετίζεται με την χρήση αυτού του παρά-
γοντα

Ερώτηση 14
Άνδρας ηλικίας 24 ετών, ο οποίος προπο-
νείται στην ομάδα του Ολυμπιακού Δέκα-
θλου βιώνει ένα προσυγκοπτικό επεισόδι-
ο και προσέρχεται για εκτίμηση. Προπονεί-
ται έντονα τα τελευταία 2 χρόνια και εκτός 
από κάποια τυχαία μεμονωμένα περιστατι-
κά αισθήματος παλμών, δεν έχει παρατηρη-
θεί προηγούμενη ζάλη, καρδιακά συμπτώ-
ματα ή άλλοι σωματικοί περιορισμοί. Δεν 
έχει ιστορικό υπέρτασης και δεν υπάρχει οι-
κογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας 
νόσου ή αιφνίδιας ανακοπής. Κατά την φυ-
σική εξέταση, η αρτηριακή του πίεση και οι 
σφίξεις του ήταν φυσιολογικά. Ένα ισχυρό 
crescendo-decrescendo συστολικό φύσημα 
βαθμού IΙ/IV, ακούστηκε κατά μήκος του α-
ριστερού στερνικού ορίου, το οποίο γίνεται 
πιο δυνατό όταν ο ασθενής στέκεται. Ο α-
σθενής είναι νευρικός για το πότε θα επι-
στρέψει στην προπόνησή του. Ποια από τις 
ακόλουθες προτάσεις είναι ΣΩΣΤΗ;
1. Το κριτήριο των δυναμικών του QRS για 
αριστερή κοιλιακή υπερτροφία στο ΗΚΓ 
αυτού του ασθενούς είναι επαρκές για να 
τεθεί η διάγνωση της υπερτροφικής μυο-
καρδιοπάθειας και θα πρέπει να του απα-
γορευθεί η ενασχόληση με ανταγωνιστι-
κά αθλήματα. 
2. Ένα τελο-διαστολικό πάχος του μεσο-
κοιλιακού διαφράγματος ίσο με 14mm,εί-
ναι μάλλον διαγνωστικό της υπερτροφι-
κής μυοκαρδιοπάθειας
3. Η επίμονη υπερτροφία της αριστερής 
κοιλίας με το υπερηχοκαρδιογράφημα 
μετά από 6 μήνες διακοπή της άσκησης 
,συνηγορεί προς την υπερτροφική μυο-
καρδιοπάθεια
4. Μια μέγιστη πρόσληψη οξυγό-
νου των 50ml/kg/min στο τεστ καρδι-
ο-αναπνευστικής κόπωσης, είναι πιο σύμ-
φωνη με την υπερτροφική μυοκαρδιοπά-
θεια παρά με την “Athlete’sHeart”

Ερώτηση 15
Γυναίκα 36 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορι-

κό καρδιακής νόσου, αναπτύσσει δύσπνοια 
κατά την προσπάθεια και ορθόπνοια, 1 μήνα 
μετά την γέννηση του υγιούς τελειόμηνου 
βρέφους της. Το ηχοκαρδιογράφημα δείχνει 
διαστολή της αριστερής κοιλίας με μειωμένη 
συσταλτική λειτουργία. Ποια από τις παρακά-
τω προτάσεις σχετικά με την  μυοκαρδιοπά-
θεια της κυήσεως  είναι ΣΩΣΤΗ;
1. Τα συμπτώματα της PPCM εμφανίζο-
νται κατά την διάρκεια του τελευταίου μή-
να της κύησης ή εντός της πρώτης εβδο-
μάδας μετά την γέννα
2. Τα κλινικά και αιμοδυναμικά ευρήμα-
τα της PPCM είναι δυσδιάκριτα από αυτά 
των άλλων μορφών διατατικής μυοκαρ-
διοπάθειας
3. Κατά προσέγγιση, το 10% των ασθε-
νών με PPCM αναρρώνουν εντός των 6 
πρώτων μηνών μετά την γέννα
4. Η υποτροπές σε επόμενη κύηση είναι 
σπάνιες αν έχει αποκατασταθεί το ΚΕ της 
αριστεράς κοιλίας

Ερώτηση 16
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά 
με τον παράδοξο σφυγμό, είναι σωστή;
1. Η εισπνοή, σε φυσιολογικά άτομα οδη-
γεί σε μείωση της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης κατά 15mmHg
2. Ο παράδοξος σφυγμός στον επιπω-
ματισμό τυπικά συνοδεύεται με σημείο 
Kussmaul
3. Ο παράδοξος σφυγμός είναι πιθανό να 
μην ανευρίσκεται σε ασθενείς με σημαντι-
κή αορτική παλινδρόμηση, ακόμα και με 
την ύπαρξη καρδιακού επιπωματισμού
4. Ο παράδοξος σφυγμός είναι συχνός σε 
ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπά-
θεια 

Ερώτηση 17
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά 
με την απεικόνιση του ΗΚΓ στο Σχήμα, εί-
ναι σωστή;

1. Ο βασικός ρυθμός είναι περιπλανόμε-
νος κολπικός βηματοδότης 
2. Το 5ο QRS σύμπλεγμα είναι πιθανώς έ-
να πρώιμη κοιλιακή συστολή
3. Παρατηρειται στην καταγραφή φαινό-
μενο Ashman
4. Το δεμάτιο του His είναι η πιο πιθανή 
ανατομική περιοχή καθυστέρησης αγωγι-
μότητας στον 5οQRS
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Ερώτηση 18
Στο διαθωρακικό υπερηχογράφημα στην 
παραστερνικά κατά τον μακρύ άξονα προ-
βολή οι αορτικές πτυχές που συνήθως α-
πεικονίζονται είναι
1. δεξιά και μη στεφανιαία αορτική πτυχή
2. αριστερά και μη στεφανιαία αορτική 
πτυχή
3. δεξιά και αριστερά αορτική πτυχή
4. δεν απεικονίζονται οι αορτικές πτυχές

Ερώτηση 19
Οι ακόλουθες μετρήσεις προέρχονται α-
πό τον πίδακα ανεπάρκειας μιτροειδους 
βαλβίδος: Ακτίνα PISA =1 cm, ταχύτητα 
aliasing 40 cm/sec. H αρτηριακή πίεση ει-
ναι 120/80 mmHg χωρίς στένωση της α-
ορτικής βαλβίδος, και η πίεση του αριστε-
ρού κόλπου κατά την συστολή της αρι-
στεράς κοιλίας είναι 20 mmHg. Ποια ει-
ναι η EROA;
A. 0.7 cm2

B. 0.5 cm 2

Γ. 1 cm2

Δ. Δεν υπολογίζεται

Ερώτηση 20
Ποια από τα κάτωθι ΔΕΝ ειναι σωστα για 
την μυοκαρδίτιδα και την επιστροφή στην ά-
σκηση
α) Η ύπαρξη αργής επιτασης με το γαδο-
λήνιο του μυοκαρδίου (LGE) σε ποσοστό 
> 10% αποτελεί παράγοντα αυξημένου 
κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα.
β) επανέλεγχος απαιτειται ανα έτος σε α-
σθενεις με παθολογική Μαγνητική τομο-
γραφία μυοκαρδίου και  ύπαρξη επιτασης 
με το γαδολήνιο, λόγω του κινδύνου υ-
ποτροπής και υποκλινικής εξέλιξης
γ) Αποχή από αθλητικές δραστηριότητες 
3-6 μήνες.
δ) Η απουσία οιδήματος σε Τ2 weighted  
στην μαγνητική τομογραφία καρδιαςαναι-
ρει την ανάγκη πλήρους διερεύνησης (βι-
οχημική, υπερηχογραφική,  holter, δο-
κιμασία κόπωσης), πριν την επάνοδο σε 
πλήρη ασκηση. 

Ερώτηση 21
Σε μία ασθενή 49 ετών ο κλινικός ιατρός υ-
ποπτεύεται ότι πάσχει από οικογενή υπερ-
χοληστερολαιμία. Ποιο από τα παρακάτω 
κριτήρια δεν συνηγορούν υπέρ της συγκε-
κριμένης διάγνωσης;
Α) Τενόντιο ξάνθωμα στην περιοχή του α-
γκώνα
Β) Γεροντότοξο

Γ) Στένωση 75% της δεξιάς έσω καρωτιδι-
κής αρτηρίας 
Δ) Πατέρας με ιστορικό αγγειακού εγκε-
φαλικού επεισοδίου σε ηλικία 52 ετών

Ερώτηση 22
Ασθενής 47 ετών με θετικό οικογενειακό ι-
στορικό στεφανιαίας νόσου ξεκινά υπολιπι-
δαιμική αγωγή με ροσουβαστατίνη λόγω 
δυσλιπιδαιμίας. Μετά από 8εβδομάδες θε-
ραπείας, έχει επιτευχθεί η τιμή στόχος για 
την LDL χοληστερόλη αλλά τα επίπεδα των 
τρανσαμινασών ανιχνεύονται αυξημένα < 3 
x των ανώτερων φυσιολογικών τιμών. Ποιο 
είναι το επόμενο βήμα;
A) Διακοπή ροσουβαστατίνης και έναρξη 
σιμβαστατίνης
Β) Μείωση της δόσης της ροσουβαστατίνης
Γ) Συνέχιση θεραπείας με ροσουβαστατί-
νη και επανέλεγχος τρανσαμινασών σε 6 
εβδομάδες
Δ) Διακοπή θεραπείας με ροσουβαστατί-
νη και επανέλεγχος τρανσαμινασών σε 4 
εβδομάδες  

Ερώτηση 23
Σε άνδρα 62 ετών ασυμπτωματικό, με επι-
φάνεια σώματος 2,2m2 λαμβάνονται οι ε-
ξής μετρήσεις από υπερηχογράφημα ρουτί-
νας: μέγιστη ταχύτητα διαμέσου της αορτι-
κής βαλβίδας με συνεχές Doppler 4,5m/s, 
μέγιστη κλίση πίεσης 82mmHg, μέση κλί-
ση πίεσης 52mmHg. Το στόμιο της αορτι-
κής βαλβίδας υπολογιζόμενο με την εξίσω-
ση συνεχείας καθώς και το διορθωμένο με 
την επιφάνεια σώματος στόμιο είναι αντί-
στοιχα 0,9cm2 – 0,4cm2/m2. Το κλάσμα 
εξώθησης της ΑΚ είναι 35%. Ποιο είναι το 
επόμενο διαγνωστικό βήμα για πληρέστερη 
εκτίμηση της βαρύτητας της αορτικής στέ-
νωσης στον ασθενή;
1. Τίποτα, πρόκειται για σοβαρή στένω-
ση Αο
2. Stress echo με χαμηλές δόσεις για διευ-
κρίνιση ψευδοστένωσης
3. Διοισοφάγειο echo για πλανιμέτρηση 
του στομίου 
4. Αξονική τομογραφία για υπολογισμό 
του φορτίου ασβεστίου
5. Δοκιμασία κόπωσης για αποκάλυψη 
συμπτωμάτων.

Ερώτηση 24
Γυναίκα 72 ετών προσέρχεται στο ΤΕΠ λό-
γω αισθήματος δύσπνοιας. Αναφέρει ι-
στορικό ΧΑΠ και αρτηριακής υπέρτασης 
υπό αγωγή. Τα ζωτικά της σημεία ήταν 

ΚΣ=75 σφ/min, η ΑΠ=114/70mmHg και ο 
SpO2=93% στον αέρα. 

Από το συνεχές Doppler καταγράφονται τα 
εξής σήματα από τη μιτροειδή (Α) και την α-
ορτή (Β): 
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:
1. Η πίεση στον αριστερό κόλπο είναι αυ-
ξημένη
2. Η ασθενής έχει στένωση αορτής
3. Η ασθενής έχει σοβαρή ανεπάρκεια μι-
τροειδούς
4. Κανένα από τα παραπάνω

Ερώτηση 25
Ποια θεωρείτε τη συχνότερη θέση ανάπτυ-
ξης αποστήματος σε ασθενείς με    ενδο-
καρδίτιδα;
1. Μιτροειδικός δακτύλιος
2. Τριγλωχινικός δακτύλιος
3. Αορτική ρίζα (intervalvularfibrosa)
4. Μυοκάρδιο
5. Περικαρδιακός χώρος

Ερώτηση 26
Άνδρας 70 ετών με ιστορικό καρδιακής ανε-
πάρκειας εμφανίζει σοβαρή συστολική δυ-
σλειτουργία της αριστερής κοιλίας με ΚΕ = 
25-30%. Από τη μελέτη της μυοκαρδια-
κής παραμόρφωσης με speckletrackingυ-
περηχοκαδιογραφία λαμβάνεται το παρακά-
τω bull’seye:
Ποια θεωρείτε ποιο πιθανή αιτία της καρ-
διακής ανεπάρκειας;
1. Εκτεταμένη στεφανιαία νόσος
2. Καρδιακή αμυλοείδωση
3. Εκτεταμένο έμφραγμα κορυφής της ΑΚ
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4. Νόσος Anderson – Fabry
5. Τίποτα από τα παραπάνω, χρειάζομαι κι 
άλλα στοιχεία

Ερώτηση 27
Άνδρας 35 ετών παραπονείται για προκάρ-
διο άλγος στην προσπάθεια. Είναι μη καπνι-
στής, με φυσιολογική ΑΠ, φυσιολογικό έ-
λεγχο λιπιδίων και ελεύθερο οικογενειακό 
ιστορικό για στεφανιαία νόσο και για αιφνί-
διο καρδιακό θάνατο. Δεν αναφέρει λιπο-
θυμικό ή συγκοπτικό επεισόδιο, ούτε χρή-
ση ουσιών. Το ΗΚΓ δείχνει σημεία υπερ-
τροφίας της ΑΚ και βαθιά αρνητικά Τ στις 
προκάρδιες απαγωγές. Το υπερηχοκαρδι-
ογράφημα έδειξε σοβαρή ασύμμετρη υ-
περτροφία της ΑΚ με μέγιστο πάχος μεσο-
κοιλιακού διαφράγματος 27mm, ΚΕ=70% 
και μέγιστη κλίση πίεσης στο χώρο εξόδου 
της ΑΚ 10mmHg. Το Holterρυθμού 48ώ-
ρου έδειξε λίγες μεμονωμένες μονόμορ-
φες ΕΚΣ (< 30/24ωρο). Η τιμή του κινδύ-
νου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο υπολογί-
στηκε σε 2,15% για την επόμενη πενταετί-
α. Ποιος είναι ο καταλληλότερος περαιτέρω 
σχεδιασμός για τον ασθενή; 
1. Διαβεβαίωση του ασθενούς ότι δεν πά-
σχει από ΣΝ και προγραμματισμός για ε-
πανέλεγχο σε 1 χρόνο
2. Έναρξη β-αναστολέα και προγραμματι-
σμός για στεφανιογραφία
3. Τοποθέτηση απινιδωτή και έναρξη θε-
ραπείας με βεραπαμίλη
4. Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για εκτί-
μηση τουκινδύνου κοιλιακών αρρυθμιών
5. Έναρξη α-ΜΕΑ και σκέψη για θεραπείες 
ελάττωσης του πάχους του ΜΚΔ

Ερώτηση 28
Ποιο από τα παρακάτω συμπεριλαμβάνεται 
στα κριτήρια που προκρίνουν την επείγουσα 
επεμβατική αντιμετώπιση  (<2h) στο NSTEMI.
A) Μηχανική επιπλοκή εμφράγματος (σω-
στό)

Β) Σακχαρώδης Διαβήτης
Γ)Gracescore>140
Δ) Gracescore>109 και <140
E) Δυναμικές μεταβολές του –ST  διαστή-
ματος.

Ερώτηση 29
Ασθενης παρουσιαζεται με δυσπνοιαπρο-
σπαθειας, οι ταυτοχρονεςαιμοδυναμικεςμε-
τρησειςπιεσης στο αιμοδυναμικοεργαστηρι-
ομεταξυ της ενδοκοιλοτικηςπιεσης της αρι-
στερηςκοιλιας και της αορτης είναι οι παρα-
κατω. Ποια είναι η διαγνωση;

1. Αορτική στένωση
2. Αορτική στένωση με συνυπάρχουσα α-
ορτική ανεπάρκεια
3. Αποφρακτικηυπερτροφικημυοκαρδιο-
παθεια(HOCM)
4. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί απ’ αυτή 
την καταγραφή βαλβιδική ή υποβαλβιδι-
κή στένωση της
Αορτικής βαλβίδας 

Ερώτηση 30
Ασθενής 56 ετών νοσηλεύεται λόγω οξέ-
ος στεφανιαίου συνδρόμου με ιστορικό κα-
πνίσματος, σακχαρώδους διαβήτη, αρτηρι-
ακής υπέρτασης και δυσλιπιδαιμίας. Εξέρ-
χεται με υπολιπιδαιμική αγωγή που περι-
λαμβάνει ροσουβαστατίνη 40 mg και εζετι-
μίμπη 10 mg. Αν ο ασθενής δεν επιτύχει το 
στόχο για την LDL χοληστερόλη, μετά από 
ποιο χρονικό διάστημα συστήνεται ισχυρά 
η προσθήκη στην υπολιπιδαιμική αγωγή α-
ναστολέα του ενζύμου PCSK9;
Α) 6 εβδομάδες
Β) 8 εβδομάδες
Γ) 3 μήνες
Δ) 6 μήνες

Ερώτηση 31
Όλα από τα παρακάτω αντιυπερτασικά φάρ-
μακα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 
της κύησης, εκτός από:
Α. Υδραλοζίνη
Β. Νιφεδιπίνη

Γ. Λαμπεταλόλη
Δ. Λισινοπρίλη

Ερώτηση 32
Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;
Α. Θρόμβωση εμφανίζεται κυρίως τον 1ο 
μήνα μετά την εμφύτευση stent.
Β. Επαναστένωση του stent παρατηρεί-
ται κυρίως 1-2 μήνες μετά την εμφύτευ-
ση stent.
Γ. Νεοαθηρωμάτωση παρατηρείται μετά 
το πρώτο έτος από την εμφύτευση stent.
Δ. Οι παράγοντες κινδύνου για θρόμβω-
ση του stent είναι δύο: Μηχανικά ή φαρ-
μακευτικά προβλήματα.

Ερώτηση 33
Ποια απο τις παρακάτω είναι η σωστή δι-
άγνωση;

Α. Φλεβοκομβική ταχυκαρδία με LBBB
Β. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με αλλοδρο-
μία και εικόνα LBBB
Γ. Κολπική ταχυκαρδία με 2:1 αποκλει-
σμό
Δ. Κολπικός πτερυγισμός με  2:1 αποκλει-
σμό με αλλοδρομία και εικόνα LBBB

Ερώτηση 34
Ποιος από τους παρακάτω ασθενείς με σο-
βαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς δεν έχει έν-
δειξη για χειρουργική αντιμετώπιση;
Α. ΤΣΔΑΚ 40 mm
B. KE=60%
Γ. Πρόσφατη διάγνωση καρδιακής ανε-
πάρκειας με ΚΕ=20% και σοβαρή ανε-
πάρκεια μιτροειδούς
Δ. ΚΕ=45%

Ερώτηση 35
Άνδρας 65 ετών παρουσιάζει παροδικά ε-
πεισόδια ιλλίγου σε ηρεμία και οι σφυγ-
μοί του κυμαίνονται μεταξύ 45-50min. Το 
ΗΚΓμα δείχνει φλεβοκομβική βραδυκαρδί-
α. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;
Α. Εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη
Β. Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
Γ. Δοκιμασία κοπώσεως
Δ. Παρατεταμένη παρακολούθηση (mon-
itoring) ρυθμού.
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Ερώτηση 36
Άνδρας 72 ετών χωρίς στεφανιαία νόσο εμ-
φανίζεται με δύσπνοια, NYHA class III. Πα-
ρουσιάζει  ασύμμετρη υπερτροφία του με-
σοκοιλιακού διαφράγματος (~19mm) με 
SAM της πρόσθιας γλώχινος. Η κλίση πίε-
σης στο χώρο εξόδου της αρ. κοιλίας είναι 
25mmHg στην ηρεμία και αυξάνεται σε 130 
mmHg στη δοκιμασία Valsalva. Έχει σοβα-
ρή ανεπάρκεια μιτροειδούς (ΜR) με πρό-
σθια κατεύθυνση του jet. Η οπίσθια γλώχι-
να είναι λίαν επιμήκης και υπερκαλύπτει την 
πρόσθια. Ποια η καλύτερη αντιμετώπιση;
Α. Κατάλυση του μεσοκοιλιακού με αλ-
κοόλη
Β. Μυεκτομή του μεσοκοιλιακού δια-
φράγματος
Γ. Μυεκτομή και διόρθωση της μιτροει-
δούς βαλβίδος
Δ. Όχι κατάλυση επειδή η κλίση πίεσης 
στην ηρεμία είναι < 50 mmHg.

Ερώτηση 37
Άνδρας 47 ετών με γνωστή δίπτυχη αορτι-
κή βαλβίδα και ανεπάρκεια αυτής. Παραμέ-
νει ασυμπτωματικός με εξαιρετική λειτουρ-
γική κατάσταση. Το υπερηχογράφημα δεί-
χνει LVEF=50%, LVESD 52mm και LVEDD 
68mm. Σημειωτέον ότι συγκριτικά με τις 
προ 6μήνου μετρήσεις εμφανίζει αύξηση 
των διαμέτρων ~4mm. H αορτική ρίζα είναι 
46 mm. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;
Α. Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος και 
ανιούσης αορτής
Β. Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος και 
επανεκτίμηση
Γ. Επανεκτίμηση σε έξι μήνες
Δ. Δοκιμασία κοπώσεως 

Ερώτηση 38
Άνδρας 69 ετών εμφανίζει στηθάγχη προ-
σπαθείας CCS III. Υποβάλλεται σε στεφανι-
ογραφία που δείχνει στένωση του προσθί-
ου κατιόντος 90% εγγύς. Τι από τα παρα-
κάτω ισχύει;
Α. Η αγγειοπλαστική έναντι της φαρμα-
κευτικής αγωγής μειώνει τον κίνδυνο εμ-
φράγματος
Β. Η αγγειοπλαστική μειώνει την καρδιαγ-
γειακή θνητότητα
Γ. Η αγγειοπλαστική μειώνει τα επεισόδι-
α στηθάγχης 
Δ. Η Αορτοστεφανιαία παράκαμψη μειώ-
νει τον κίνδυνο εμφράγματος ή θανάτου

Ερώτηση 39
Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) 

ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει;
Α. Η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμ-
βου και τοποθέτηση αμφικοιλιακού βη-
ματοδότη συνιστάται σε ασθενείς με χα-
μηλό ΚΕ και ταχεία κοιλιακή συχνότητα 
που δεν ελέγχεται με φάρμακα
Β. Η κατάλυση των πνευμονικών φλε-
βών αποτελεί την κατάλληλη  θεραπευ-
τική στρατηγική για την παροξυσμική ΚΜ
Γ. Ο αποκλεισμός του ωτίου του αρ. κόλ-
που μειώνει τον θρομβοεμβολικό κίνδυνο  
και  το φορτίο της ΚΜ
Δ. Εντόπιση υποκλινικής ΚΜ διάρκειας 
>5min σε ασθενείς με εμφυτευμένη συ-
σκευή σχετίζεται με κίνδυνο για σιωπηλές 
ισχαιμικές εγκεφαλικές βλάβες

Ερώτηση 40
Τι από τα παρακάτω είναι σωστό;

Α. Οι κυριότεροι περιορισμοί της παραπά-
νω τεχνικής είναι η χρονική διακριτική ικα-
νότητα και η εξάρτηση από τη γωνία πρό-
πτωσης της υπερηχητικής δέσμης
Β. Δείχνει την παραμόρφωση του μυο-
καρδίου κατά τον επιμήκη άξονα σε ασθε-
νή με αμυλοείδωση
Γ. Η κυριότερη εφαρμογή της μεθόδου α-
φορά τη πρώιμη ανίχνευση καρδιοτοξικό-
τητας σε ογκολογικούς ασθενείς

ΘΕμΑτΑ ΑΝΑπτΥΞΗΣ
ΣΕπτΕμβριοΣ 2021
Θέμα 1
Κατηγορίες καρδιαγγειακού κινδύνου βά-
σει SCORE2 και SCORE2-OPσε ασθενείς 
που θεωρούνται υγιείς. Αναπτύξατε την 
σχέση ηλικίας και καρδιαγγειακού κινδύ-
νουδέκα ετών, με την ενδεδειγμένη θερα-
πεία παραγόντων κινδύνου για υγιείς κα-
θώς και για ασθενείς με εγκαταστημένη 
καρδιαγγειακή νόσο. 

Θέμα 2
Μόνιμη καρδιακή βηματοδότηση
Α. Μετά από έμφραγμα του μυοκαρδί-
ουμε ανάσπαση του διαστήματος ST (συ-
χνότητα, συσχέτιση με εντόπιση εμφράγ-

ματος, διάρκεια αναμονής και καταστά-
σεις που είναι υπερ της πρωιμότερηςεμ-
φύστευσης), 
Β. Μετα από Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Γ. Σε ασθενείς με χειρουργική επέμβαση 
της τριγλώχινος βαλβίδος
Δ. Μετα από διακαθετηριακή αντικατά-
σταση αορτικής βαλβίδος (TAVI)

Θέμα 3
Θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρ-
κεια και ελαττωμένο Κ.Ε. για ελάττωση 
της θνητότητας, των εισαγωγών και της 
θνητότητας σε επιλεγμένους ασθενείς, και 
σε ασθενείς με προχωρημένη Καρδιακή 
ανεπάρκεια.

Θέμα 4
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια :Διαφορι-
κή διάγνωση από καταστάσεις που χαρα-
κτηρίζονται από αυξημένο πάχος του τοι-
χώματος της αριστερής κοιλίας. Παράγο-
ντες κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θά-
νατο δευτερογενή και πρωτογενή πρόλη-
ψη και ευρήματα που αυξάνουν τον κιν-
δυνο (riskmodifiers). Θεραπευτική αντιμε-
τώπιση.Έλεγχος σε μέλη οικογένειας

Θέμα 5
Ανοιχτός Βοτάλειος Πόρος. Κλινική εικόνα, 
επιπλοκές, διαφορική διάγνωσηβασει α-
κροαστικών ευρημάτων. Υπερηχογραφική 
απεικόνιση. Ενδείξεις για σύγκλιση σε ενή-
λικα και θεραπευτικές τεχνικές ανάλογα με 
τα ανατομικά χαρακτηριστικά του πόρου.

Θέμα 6
Αμυλοείδωση και καρδιά :Διαγνωστική 
και θεραπευτική προσέγγιση 

Θέμα 7
Υπερηχοκαρδιογραφικά κριτήρια βαρύ-
τητας
Α)Ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας
Β) Ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας

Θέμα 8Δευτεροπαθής Υπέρταση :Χαρα-
κτηριστικά των ασθενών και διαγνωστική 
προσέγγιση τους 

Θέμα 9
Μεσοκολπική επικοινωνία σε ενήλικες. 
Ενδείξεις και τρόποι θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης. Επιπλοκές αυτής.

Θέμα 10
Μηχανισμός δράσης και ενδείξεις αμφι-
κοιλιακής βηματοδότησης (CRT).
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