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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η καρδιολογική κοινότητα στην ελλάδα με οδηγό την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική έχει επάξια ακολουθήσει τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της
καρδιολογίας, ώστε όχι μόνο δεν υστερεί σε κλινικό επίπεδο, αλλά είναι σε θέση να ανταγωνίζεται σε αριθμό και ποιότητα δημοσιεύσεων ακόμα και μεγάλα ερευνητικά κέντρα και
πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της ευρώπης. Διαχρονικά μία
σειρά από πειραματικές, κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες έχουν σχεδιαστεί, οργανωθεί, πραγματοποιηθεί και δημοσιευτεί από την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
με σημαντική ερευνητική και κλινική σημασία.
τα τελευταία χρόνια νέοι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου έχουν ανιχνευθεί. Η οικιακή έκθεση στα προϊόντα καύσης του πετρελαίου φαίνεται να σχετίζεται με την αύξηση
της καρδιαγγειακής νοσηρότητας3, η διάρκεια του ύπνου όταν είναι βραχεία (<6 ώρες) ή
παρατεταμένη (>11 ώρες) φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει τη συνολική και καρδιαγγειακή υγεία δυσμενώς4,5. Η μικροβιακή επίσης χλωρίδα του γαστρεντερικού σωλήνα με την
επικράτηση συγκεκριμένων μικροοργανισμών που μεταβολίζουν τη χολίνη6, καθώς και
η υποβιταμίνωση D7,8 έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για τη πρόκληση καρδιαγγειακών επεισοδίων. με τα δεδομένα αυτά, το τρέχον έτος το ενδιαφέρον της κλινικής μεταξύ άλλων
έχει επικεντρωθεί στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών και ρύπων στην καρδιαγγειακή υγεία. Συγκεκριμένα, σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού της περιοχής της Κορίνθου
μελετάται η επίδραση της βιομηχανικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας και της χρήσης εντομοκτόνων σε πρώιμους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας.
Καθώς, όμως, ο ρυθμός των εξελίξεων συχνά ξεπερνάει την ικανότητα των καρδιολόγων να τις παρακολουθήσουν, από τη θέση ευθύνης του Προέδρου του Ιδρύματος Καρδιαγγειακής Έρευνας και επιμόρφωσης (ΚΑΡΔΙΑ) και του Διευθυντή της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, νιώθω την υποχρέωση για την περιοδική έκδοση της «Σύγχρονης Καρδιολογίας» μίας καρδιολογικής επιθεώρησης υπό την αιγίδα της κλινικής που
έχει διεθνώς αναγνωριστεί για το επιστημονικό της έργο.
Σε αυτό το τεύχος, η «Σύγχρονη Καρδιολογία» φιλοξενεί τέσσερα ενδιαφέροντα άρθρα.
Στο πρώτο αναπτύσσονται τα κυριότερα δεδομένα για τη διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση της αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας με βάση της κατευθυντήριες οδηγίες και
το παθοφυσιολογικό υπόστρωμα της νόσου. Στο επόμενο άρθρο αναπτύσσονται τα δεδομένα που αφορούν τον ορισμό, τη διάγνωση και την επιδημιολογία της ανθεκτικής υπέρτασης, καθώς οι σχεδιαζόμενες στο μέλλον θεραπευτικές παρεμβάσεις και εξελίξεις. Στην συνέχεια αναπτύσσονται τα δεδομένα που αφορούν τη διάγνωση και αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας, μιας οντότητας που αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβλημα τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους θεράποντες ιατρούς. Στο τελευταίο δε άρθρο
ανασκόπησης παρουσιάζονται νεότερα δεδομένα για το πώς μπορούμε να απεικονίσουμε
τα αγγεία των αγγείων που ενέχονται στην εξέλιξη της αθηρωμάτωσης.
τα θέματα των προηγούμενων εξετάσεων ειδικότητας καρδιολογίας πιστεύουμε ότι θα
αποτελέσουν ένα υλικό γνώσης και προβληματισμού για τους νέους κυρίως καρδιολόγους.
ενώ, το ενδιαφέρον περιστατικό επιτυχούς διακαθετηριακής εμφύτευσης μιας νέας γενιάς
χαμηλού προφίλ βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας σε ασθενή με στένωση ισθμού αορτής, τονίζει τη ραγδαία εξέλιξη στην αντιμετώπιση δομικών παθήσεων της καρδιάς.
τόσο το προσωπικό μου ειλικρινές ενδιαφέρον, αλλά και όλων των μελών της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής για την έρευνα και την επιστήμη, αλλά και για τη δια
βίου εκπαίδευση και ενημέρωση των ελλήνων καρδιολόγων, μας οδήγησαν στην έκδοση
της «Σύγχρονης Καρδιολογίας» που φιλοδοξούμε στο μέλλον, μέσα από συνεχή βελτίωση και προσπάθεια, να αποτελέσει το περιοδικό αναφοράς των Καρδιολόγων στη ελλάδα.
Δημήτριος Τούσουλης
MD, PhD, FESC, FACC, Καθ. Καρδιολογίας Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική Κλινική,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνa
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Αρρυθμιογόνος
μυοκαρδιοπάθεια (ACM)
Άρης Αναστασάκης1, Κωνσταντίνος Ριτσάτος, Δημήτριος Τούσουλης
1
Καρδιολόγος - Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Κληρονομικών Παθήσεων, Α’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπαθεια χαρακτηρίζεται από αντικατάσταση του μυοκαρδίου,
κυρίως της δεξιάς κοιλίας, από ινολιπώδη ιστό. Η μυοκαρδιοπάθεια αυτή είναι συνήθως
οικογενής (π.χ. περιοχή Veneto στην Ιταλία και νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα). Ο
επιπολασμός της νόσου στον γενικό πληθυσμό δεν είναι γνωστός και πληροφορίες έχουμε
μόνο από τις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας όπου ο επιπολασμός είναι αντίστοιχα
1/5000 στην Ιταλία και 1/1000 περίπου σε νησιά του Αιγαίου.
Η αρχική εμφάνιση της νόσου γίνεται στη δεξιά κοιλία σε αντίθεση με τη διατατική
μυοκαρδιοπάθεια, όπου εκεί το πρόβλημα ξεκινάει κυρίως από την αριστερά. Πρόσφατα
εντοπίστηκαν περιπτώσεις αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας που αφορούν αποκλειστικά
την αριστερή κοιλία (ACM/ALVC).
Η ACM θεωρείται σήμερα μια σημαντική αιτία του αιφνιδίου
θανάτου στους νέους με μια θνητότητα που κυμαίνεται από 38% το χρόνο και συχνά δεν υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα. Δεν υπάρχει μία εξειδικευμένη εξέταση για να θέσει τη διάγνωση της αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας. H διάγνωση είναι πολυπαραμετρική. Τα διαγνωστικά κριτήρια της ΑΜΚ αναθεωρήθηκαν το 2010 για τη βελτίωση της ευαισθησίας και τη
διατήρηση της ειδικότητάς τους. Έχουν βρεθεί μεταλλάξεις σε
πέντε γονίδια που κωδικοποιούν συστατικά των δεσμοσωμάτων
[συγκεκριμένα στη συνδεσμική πλακοσφαιρίνη (JUP), την δεσμοπλακίνη (DSP), την πλακοφιλλίνη-2 (PKP2), την δεσμογλεΐνη-2 (DSG2) και την δεσμοκολλίνη-2 (DSC2)], και προκαλούν
αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια (Εικόνα 1).2 Επειδή το κυρίαρχο κλινικό εύρημα της νόσου είναι οι κοιλιακές αρρυθμίες, χρησιμοποιείται ο όρος «αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας».11 Σήμερα λόγω του εντοπισμού της τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή κοιλία, ονομάζεται αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια.

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Άρης Αναστασάκης
Εmail: anastasakisaris@gmail.com
Τηλ.: 6944371061, 6943472307

Συμπτώματα και σημεία
Όταν έφηβοι ή νεαροί ενήλικες εμφανίζονται με αίσθημα προκάρδιων παλμών, συγκοπή ή καρδιακή ανακοπή, θα πρέπει να
τεθεί η υποψία ΑΜΚ. Η παρουσία κοιλιακής ταχυκαρδίας, κοιλιακών έκτακτων συστολών με μορφολογία αποκλεισμού αριστερού σκέλους (LBBB) ή ανεστραμμένων κυμάτων Τ στις απαγωγές V1-V3 στο ΗΚΓ 12-απαγωγών, είναι συχνά ευρήματα στην
ΑΜΚ (Εικόνα 2).
Λιγότερο συχνή είναι η εμφάνιση δεξιάς ή ολικής καρδιακής ανεπάρκειας, η οποία μπορεί να μιμηθεί τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια.2,18 Η μεγαλύτερη, όμως, πρόκληση είναι η διαφορική διάγνωση της ΑΜΚ από τη φυσιολογική προσαρμογή της καρδιάς
στην αιμοδυναμική υπερφόρτιση, όπως συμβαίνει στους αθλητές, ή από τις λεγόμενες φαινοτυπικές νόσους που περιλαμβάνουν τη μυοκαρδίτιδα, τη σαρκοείδωση, την ιδιοπαθή κοιλιακή
ταχυκαρδία από τον χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας, καθώς και
τις συγγενείς καρδιοπάθειες με υπερφόρτιση της δεξιάς κοιλίας.
Δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο κριτήριο ικανό να θέσει τη διάγνωση της ΑΜΚ. Για το λόγο αυτό, το 1994 συντάχθηκαν τα διαγνωστικά κριτήρια για την ΑΜΚ11, τα οποία συμπεριέλαβαν πολλαπλές πληροφορίες από το οικογενειακό ιστορικό, το ΗΚΓ, την
παρουσία αρρυθμιών, καθώς και μορφολειτουργικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Τα κριτήρια αυτά στερούνταν ευαισθησίας για τον προσδιορισμό πρώιμου ή ελάσσονος φαινοτύΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 17

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Πίνακας 1. Αναλυτική παρουσίαση διαγνωστικών κριτηρίων ARVC
Ι. Παρουσία συνολικής ή τμηματικής δυσλειτουργίας και δομικών διαταραχών
2D ECHO
Παρουσία τμηματικής ακινησίας, δυσκινητικής ή ανευρυσματικής περιοχής της ΔΚ και μία από τις ακόλουθες
παραμέτρους κατά την τελοδιαστολή
- PLAX RVOT ≥32mm (διορθωμένο βάσει ΔΜΣPLAX/ΔΜΣ ≥19 mm/m2)
ή
- PSAX RVOT ≥36mm (διορθωμένο βάσει ΔΜΣPSAX/ΔΜΣ ≥21 mm/m2)
ή
ΜΕΙΖΟΝΑ
- κλασματική περιοχή βράχυνσης RV ≤33%
ΜRI
Παρουσία τμηματικής ακινησίας, δυσκινητικής περιοχής της ΔΚ και μία από τις ακόλουθες παραμέτρους:
ΤΔδΔΚ/ΔΜΣ ≥110 mL/m2 (άρρεν) or ≥100 mL/m2 (θήλυ)
Κλάσμα εξωθήσεως ΔΚ ≤40%
Αγγειογραφία ΔΚ
Παρουσία τμηματικής ακινησίαςή δυσκινητικής περιοχής της ΔΚ είτε τέλος ασύγχρονης κίνησής της
2D ECHO
Παρουσία τμηματικής ακινησίας, δυσκινητικής ή ανευρυσματικής περιοχής της ΔΚ και μία από τις ακόλουθες
παραμέτρους κατά την τελοδιαστολή
- PLAX RVOT ≥29mm έως <32 (διορθωμένο βάσει ΔΜΣPLAX/ΔΜΣ ≥16 έως <19 mm/m2)
ή
- PSAX RVOT≥ 32mm έως <36 (διορθωμένο βάσει ΔΜΣ)
PSAX/ΔΜΣ ≥18 έως 21 mm/m2)
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ή
- κλασματική περιοχή βράχυνσης RV >33% έως ≤40%
ΜRI
Παρουσία τμηματικής ακινησίας, δυσκινητικής περιοχής ή τέλος ασύγχρονης συσπαστικότητας της ΔΚ και μία από τις
ακόλουθες παραμέτρους:
ΤΔδΔΚ/ΔΜΣ ≥100 έως <110 mL/m2 (άρρεν) or ≥90 έως <100 mL/m2 (θήλυ )
Κλάσμα εξωθήσεως ΔΚ ≤40%
ΙΙ. Χαρακτηριστικά του μυοκαρδιακού ιστού
Ποσοστό υγιών μυϊκών κυττάρων <60% βάσει μορφομετρικής ανάλυσης (ή <50% κατ’ εκτίμηση) με συνοδό
ΜΕΙΖΟΝΑ αντικατάσταση μυϊκού ιστού από λιπώδη ιστό στο ελεύθερο τοίχωμα της ΔΚ σε ≥1 ιστοτεμάχια με ή χωρίς
αντικατάσταση μυϊκού από λιπώδη ιστό στην ενδομυοκαρδιακή βιοψία
Ποσοστό υγιών μυϊκών κυτάρρων >60% έως <75% βάσει μορφομετρικής ανάλυσης (ή >50% έωs <65% κατ’
ΕΛΑΣΣΟΝΑ εκτίμηση) με συνοδό αντικατάσταση μυϊκού ιστού από λιπώδη ιστό στο ελεύθερο τοίχωμα της ΔΚ σε ≥1 ιστοτεμάχια με
ή χωρίς αντικατάσταση μυϊκού από λιπώδη ιστό στην ενδομυοκαρδιακή βιοψία
ΙΙΙ. Διαταραχές εκπόλωσης
ΜΕΙΖΟΝΑ

Ανεστραμμένα τ κύματα στις δεξιές προκάρδιες (V1, V2 και V3) ή περαιτέρω σε νεαρά άτομα >14 ετών(επί απουσίας
πλήρους αποκλεισμού δεξιού σκέλους QRS >120ms

Ανεστραμμένα τ κύματα στις δεξιές προκάρδιες (V1 και V2 ) σε νεαρά άτομα >14 ετών(επί απουσίας πλήρους
αποκλεισμού δεξιού σκέλους )ή στις απαγωγές V4, V5 ή V6
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Ανεστραμμένα κύματα στις V1, V2, V3 και V4 σε άτομα >14 ετών επί παρουσίας πλήρους αποκλεισμού δεξιού
σκέλους
ΙV. Διαταραχές εκπόλωσης / διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής
ΜΕΙΖΟΝΑ

Παρουσία κύματος Ε (αναπαραγώγιμο χαμηλού πλάτους σήμα μεταξύ του τελικού τμήματος του QRS κύματος και της
έναρξης του κύματος τ) στις δεξιές προκάρδιες απαγωγές (V1 έως V3)

Παρουσία όψιμων δυναμικών στο ΗΦημα συγκερασμού σε ≥1 από τις 3 παραμέτρους επί απουσίας QRS ≥110msec
στο ΗΚΦημα ηρεμίας.
Φιλτραρισμένο QRS (χρονική διαρκεια)-fQRS ≥114msec
ΕΛΑΣΣΟΝΑ Χρονική διάρκεια του τελικού τμήματος QRS ≤40μV (χαμηλού εύρους διάρκεια σήματος) ≥38msec
Tετραγωνική ρίζα του δυναμικού στα τελικά 40msec του QRS ≤20mV
Διάρκεια τελικής διέγερσης του QRS ≥55msec υπολογιζόμενο από το ναδίρ του κύματος S έως το τέλος του QRS,
συμπεριλαμβανομένου του R’, στις V1, V2 ή V3 επί απουσίας πλήρους αποκλεισμού του δεξιού σκέλους RBBB
V. Αρρυθμίες
ΜΕΙΖΟΝΑ

Μη εμμένουσα ή εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία με μορφολογία αποκλεισμού αριστερού σκέλους (LBBB) με
ανώτερο άξονα (αρνητικό ή ενδιάμεσο QRS στις απαγωγές ΙΙ, ΙΙ και AVF και θετικό QRS στην AVL)
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Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM)

Πίνακας 1. Αναλυτική παρουσίαση διαγνωστικών κριτηρίων ARVC
• Μη εμμένουσα ή εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία με προέλευση από τον RVOT (μορφολογία αποκλεισμού
αριστερού σκέλους με κατώτερο άξονα - θετικό QRS στις απαγωγές ΙΙ, ΙΙΙ, και AVF και αρνητικό στην απαγωγή AVL) ή
ΕΛΛΑΣΟΝΑ
απροσδιόριστου άξονα.
• >500 κοιλιακές έκτακτες συστολές/24ωρο στο Ηolter ρυθμού
VI. Οικογενειακό ιστορικό
• ARVC/D τεκμηριωμένη σε συγγενή α’ βαθμού που πληροί τα τρέχοντα κριτήρια διάγνωσης της νόσου
• ΑRVC/D τεκμηριωμένη βάσει παθολογοανατομικών ευρημάτων στη νεκροψία ή κατά τη διενέργεια χειρουργείου σε
ΜΕΙΖΟΝΑ
συγγενή α’ βαθμού
• Ανάδειξη παθολογικής μετάλλαξης αναγνωρισμένης ως συσχετιζόμενη ή πιθανόν συσχετιζόμενη με ARVC/D στον
εξεταζόμενο ασθενή
• Ιστορικό ARVC/D σε συγγενή α’ βαθμού σε εξεταζόμενο στον οποίο δεν είναι πιθανό ή πρακτικά εφικτό να
προσδιοριστεί εάν πληρούνται κριτήρια ARVC
ΕΛΑΣΣΟΝΑ • Παρουσία νεανικού αιφνίδιου θανάτου (ηλικία <35 ετών) επί υποψίας ARVC/D σε συγγενή α’ βαθμού
• Τεκμηριωμένη ARVC/D βάσει παθολογοανατομικών ευρημάτων ή βάσει των πρόσφατων κριτηρίων διάγνωσης της
νόσου

που. Έτσι, τα κριτήρια αυτά αναθεωρήθηκαν το 2010 για τη βελτίωση της διαγνωστικής τους ευαισθησίας, αλλά με σημαντική
προϋπόθεση τη διατήρηση της διαγνωστικής τους ακρίβειας.19
Σε αντίθεση με τα κριτήρια του 1994, στην κατηγορία του οικογενειακού ιστορικού των κριτηρίων του 2010, περιλαμβάνονται
πληροφορίες από τον γενετικό έλεγχο. Ειδικότερα, η ταυτοποίηση της παθογόνου μετάλλαξης σε συγγενή πρώτου βαθμού έχει
χαρακτηριστεί μείζον κριτήριο για τη διάγνωση της ΑΜΚ. Για το
λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων του γενετικού ελέγχου.
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια της ΑΜΚ, η παρουσία 2 μείζονων, 1 μείζονος και 2 ελάσσονων ή 4 ελάσσονων κριτηρίων θέτει τη διάγνωση της ΑΜΚ. Ένα μείζον και 1 έλασσον ή
3 ελάσσονα κριτήρια είναι οριακά για να θέσουν τη διάγνωση
της ΑΜΚ. Αντίθετα 1 μείζον ή 2 ελάσσονα κριτήρια από διαφορετικές κατηγορίες υποδηλώνουν ότι η ΑΜΚ είναι πιθανή (Πίνακας 1, Εικόνες 3,4)
Η ανοσοϊστοχημική ανάλυση ανθρώπινου μυοκαρδίου είναι
μια νέα τεχνική η οποία έχει υψηλή ευαισθησία (91%) και ειδικότητα (82%) για τη διάγνωση της ΑΜΚ. Η δοκιμασία αυτή έχει αποκαλύψει μειωμένο σήμα για τη συνδεσμική πλακοσφαιρίνη στους παρεμβαλλόμενους δίσκους (intercalated discs), στους
περισσότερους προσβεβλημένους ασθενείς.20 Ωστόσο, αυτός ο
βιοδείκτης παραμένει μόνο ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας λόγω
της πιθανότητας ανεύρεσης ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως στην περίπτωση της σαρκοείδωσης
ή της γιγαντοκυτταρικής μυοκαρδίτιδας.21
Η απεικόνιση συμβάλλει στη διάγνωση της ΑΜΚ, όπως η κλασική υπερηχογραφία (Εικόνα 5), ο καρδιακός μαγνητικός συντονισμός (CMR)22-25 με χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας και η ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση26-28. Ο CMR χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη μη-επεμβατική απεικόνιση του μυοκαρδιακού ιστού. Εκτός από την ανάδειξη της συμμετοχής της
δεξιάς κοιλίας στην ΑΜΚ, ο CMR μπορεί να δώσει πληροφορίες για την παρουσία μιας πρώιμης ή ήπιας συμμετοχής της αριστερής κοιλίας, παρά την απουσία μορφολειτουργικών διατα-

ραχών στο ηχωκαρδιογράφημα. Η ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περιοχών χαμηλής έντασης σήματος το οποίο, όπως φαίνεται από την ενδομυοκαρδιακή βιοψία, αντιστοιχεί σε απώλεια ηλεκτρικά ενεργού
μυοκαρδίου λόγω αντικατάστασής του από ινολιπώδη ιστό.26,27
Η διαδερμική κατάλυση με επικαρδιακό καθετήρα, σε ασθενείς
με ΑΜΚ στους οποίους απέτυχε η ενδοκαρδιακή κατάλυση, επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις ότι η ινολιπώδης αντικατάσταση του
μυοκαρδίου -περιοχές που χαρακτηρίζονται σαν ηλεκτροανατομικές ουλές- είναι πιο εκτεταμένη στο επικάρδιο απ’ ότι στο ενδοκάρδιο.28 Ωστόσο, η ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση είναι επεμβατική μέθοδος και πραγματοποιείται μόνο σε επιλεγμένους
ασθενείς με υποψία ΑΜΚ και κοιλιακές αρρυθμίες προερχόμενες από τη δεξιά κοιλία προκειμένου να γίνει διαφορική διάγνωση από την ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία από το χώρο εξόδου
της δεξιάς κοιλίας, ή για την καθοδήγηση του καθετήρα κατάλυσης της αρρυθμιογόνου εστίας.

Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της αριστερής
κοιλίας
Γονοτυπικές - φαινοτυπικές μελέτες έδειξαν ότι το κλινικομορφολογικό φάσμα της ΑΜΚ είναι ευρύτερο από ότι πίστευαν αρχικά και περιλαμβάνει παραλλαγές με κυρίαρχη ή μεμονωμένη συμμετοχή της αριστερής κοιλίας μέσα σε μία οικογένεια. Η ΑΜΚ της αριστερής κοιλίας (ALVC) δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη συμμετοχή της αριστερής κοιλίας που παρατηρείται
στα προχωρημένα στάδια της τυπικής ΑΜΚ, ως αποτέλεσμα εξέλιξης της νόσου. Οι κλινικοί δείκτες της ΑΜΚ-ΑΚ περιλαμβάνουν ΗΚΓ ανωμαλίες που υποδηλώνουν συμμετοχή της αριστερής κοιλίας, όπως αναστροφή των κυμάτων Τ στις πλάγιες ή κατώτερο-πλάγιες απαγωγές (I, aVL, V5, V6)24,29, καθώς και κοιλιακές αρρυθμίες μορφολογίας RBBB, προερχόμενες από την αριστερή κοιλία. Χαρακτηριστικά είναι τα χαμηλά δυναμικά (Εικόνα
6). Η ΑΜΚ-ΑΚ αντικατοπτρίζει τη τυπική μορφή της ΑΜΚ της δεξιάς κοιλίας, με την αριστερή κοιλία να προσβάλλεται περισσότερο από ότι η δεξιά, με μια αναλογία ΔΚ/ΑΚ <1.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 19

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Πίνακας 2. Διαφορική διάγνωση RVOT-VT, ARVC, ALVC
Ιδιοπαθής RVOT ταχυκαρδία
Οικογενειακό Ιστορικό Δερματικές υπερκερατώσεις
παλαμών & πελμάτων
Μεταλλάξεις των
δεσμοσωματικών γονιδίων
ΗΚΓ 12 απαγωγών Φυσιολογικό

RV AC

LV AC

+

+

+ Σύνδρομο Naxos

+ Σύνδρομο Carvajal

μέχρι 60%

περίπου 30%

Φυσιολογικό ή αναστροφή του
Φυσιολογικό ή αναστροφή του
κύματος Τ στις κατώτερες &
κύματος Τ στις V1-V3/V4
πλάγιες απαγωγές
RBBB κυμαινόμενου βαθμού

κύμα ε στις II, III, aVF ή/και V4V6, I, aVL

παράταση τελικών δυνάμεων
του QRS στη V1-V3 (TAD)

ΗΚΓ με χαμηλά δυναμικά

+

-+

LBBB μορφολογίας PVCs/
κοιλιακές αρρυθμίες με
κατώτερο, ανώτερο και
ενδιάμεσο QRS άξονα
Κοιλιακή ταχυκαρδία με
διαφορετικές μορφολογίες

RBBB μορφολογίας PVCs/
κοιλιακές αρρυθμίες
Κοιλιακή ταχυκαρδία με
διαφορετικές μορφολογίες

+

NA

Φυσιολογικό ή ήπια,
μέτρια ή σοβαρή διάταση
± δυσλειτουργία της δεξιάς
κοιλίας (RV)
RV/LV όγκος ≥1.2

Φυσιολογικό ή ήπια,
μέτρια ή σοβαρή διάταση ±
δυσλειτουργία της αριστερής
κοιλίας (LV)
RV/LV όγκος < 1

Τοπική διάταση (buldging),
WMA, ή/και ανευρύσματα στη
δεξιά κοιλία

Τοπική διάταση (buldging),
WMA, ή/και ανευρύσματα στην
αριστερή κοιλία
Μη συμπαγής εικόνα (non-compacted appearance)

EMB -

+

-+

CMR -

Περιοχές ίνωσης στο
μυοκάρδιο της δεξιάς κοιλίας

Περιοχές ίνωσης στο
μυοκάρδιο της αριστερής
κοιλίας (υποεπικαρδιακή –
ενδομυοκαρδιακή)

+

-+

+

+

SAECG LBBB μορφολογίας PVCs/κοιλιακές
αρρυθμίες με κατώτερο άξονα (κύμα
R θετικό στις απαγωγές II και ΙΙΙ και
Αρρυθμία
αρνητικό στην απαγωγή aVL)
Μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία,
κατώτερος ηλεκτρικός άξονας QRS
Πρόκληση κοιλιακής
+ταχυκαρδίας στον ΗΦΕ
Μέγεθος κοιλιών Φυσιολογικό ή ήπια διάταση RVOT
Κοιλιακοί όγκοι

Άλλα απεικονιστικά
ευρήματα

Ηλεκτροανατομική
χαρτογράφηση δεξιάς
κοιλίας (RV)
Κίνδυνος αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου

Ο πιο ευαίσθητος δείκτης για την ανίχνευση της ΑΜΚ-ΑΚ είναι η όψιμη πρόσληψη του γαδολινίου, το οποίο συχνά ανιχνεύεται στο υποεπικαρδιακό τμήμα της αριστερής κοιλίας χωρίς να
υπάρχουν ταυτόχρονα ανωμαλίες στην κίνηση του τοιχώματος
(Εικόνα 7). Το γαδολίνιο προσλαμβάνεται κυρίως στις κατωτεροπλάγιες και κατωτερο-διαφραγματικές περιοχές και ανευρίσκεται
στις υποεπικαρδιακές ή μεσαίες στιβάδες του τοιχώματος.6,13,14,30
Η όψιμη πρόσληψη του γαδολινίου στο ΜΚΔ παρατηρείται σε
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ποσοστό >50% των περιπτώσεων ΑΜΚ-ΑΚ24, ενώ στην τυπική
μορφή της ΑΜΚ η προσβολή του ΜΚΔ είναι σπάνια.

Υποθετικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί
Τα δεσμοσώματα συμμετέχουν στην προσκόλληση των κυττάρων μεταξύ τους μέσω τριών οικογενειών πρωτεϊνών: πρωτεϊνές
Armadillo (συνδεσμική πλακοσφαιρίνη και πλακοφιλλίνη), καδερίνες (δεσμοκολλίνες και δεσμογλεΐνες) και πλακίνες (δεσμο-

Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM)

Πίνακας 3. Διαστρωμάτωση κινδύνου

Εικόνα 1.
Δεσμοσωματικές πρωτεΐνες που συνδέουν τα μυοκαρδιακά κύτταρα

πλακίνη). Αυτά τα σύνθετα πρωτεϊνικά δίκτυα βρίσκονται κυρίως σε ιστούς που υποβάλλονται σε μηχανική καταπόνηση, όπως
η επιδερμίδα και η καρδιά.58,59 Οι μεταλλάξεις σε δεσμοσωμικά γονίδια με υπολειπόμενο και κυρίαρχο τύπο κληρονομικότητας σχετίζονται με δερματική νόσο, καρδιακή νόσο, ή και τα δύο, πράγμα που αποδεικνύει τη σημασία του ρόλου των δεσμοσωμάτων στην επιθηλιακά και καρδιακή δομή και λειτουργία.
Πριν από την αναγνώριση της πρώτης μετάλλαξης υπεύθυνης
για την ΑΜΚ, έχουν προταθεί πολλές αιτιοπαθογενετικές θεωρίες. Η θεωρία της συγγενούς δυσπλασίας έχει πλέον εγκαταλειφθεί οριστικά, αλλά οι άλλες θεωρίες εξακολουθούν να ισχύουν
και βασίζονται σε μια γενετικά καθορισμένη μυοκαρδιοπάθεια κυρίως προκαλούμενη από ελαττωματικά δεσμοσωμικά γονίδια.2,6,7

Θεραπευτική αντιμετώπιση της αρρυθμιογόνου
μυοκαρδιοπάθειας
Η άσκηση και η συμμετοχή σε ανταγωνιστικά αθλήματα συνδέεται με μια τάση για επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθ-

ARVC

μίες και αυξημένο κίνδυνο αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς με ΑΜΚ. Ο εντοπισμός των ατόμων με νόσο σε προαθλητικό έλεγχο έχει αποδειχθεί σωτήριος, με ουσιώδη μείωση
της θνητότητας σε νεαρούς αθλητές. Επιπλέον, η άσκηση θεωρείται παράγοντας που επιταχύνει την εξέλιξη της νόσου. Οι ασυμπτωματικοί, καθώς και οι φορείς των γονιδιακών μεταλλάξεων της νόσου, θα πρέπει να απέχουν από την έντονη άσκηση, όχι μόνο για να μειωθεί ο κίνδυνος κοιλιακών αρρυθμιών, αλλά
και για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου.
Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα είναι πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς με αρρυθμίες. Η σοταλόλη (φάρμακο της κατηγορίας III) είναι το προτιμούμενο φάρμακο για έναρξη της θεραπείας, ενώ η αμιοδαρόνη είναι φάρμακο πρώτης γραμμής σε ασθενείς με ανθεκτικές κοιλιακές αρρυθμίες. Δεν έχει αποδειχθεί
αν η προφυλακτική θεραπεία με β-αναστολείς μειώνει τον κίνδυνο αρρυθμικών επιπλοκών ή επιβραδύνει την πρόοδο της νόσου
μειώνοντας το μηχανικό stress της καρδιάς. Αντιθέτως έχει τεκμηριωθεί ο ρόλος της φαρμακευτικής θεραπείας για την πρόληψη

V1

V2

V3

V4

V5
V6

•TAD >55msec

Εικόνα 2. ΗΚΓ σε ασθενή με ACM/ARVC

Εικόνα 3. Διαταραχές μεταδιέγερσης (TAD)
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ARVC

ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΟΝΟΣ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΠΡΩΙΜΗ ΝΟΣΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ
“ΤΡΙΓΩΝΟ ∆ΥΣΠΛΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΕΠΙΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΤΙΒΑ∆ΑΣt
ARVC”
Basso C, et al. Eur Heart J 2008

Εικόνα 4. Η νόσος ξεκινάει από την υποεπικαρδιακή στιβάδα

απρόσφορης εκφόρτισης του απινιδωτή (ICD) εξαιτίας φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας, υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας ή κολπικής
μαρμαρυγής με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση.92,93 Η αντιπηκτική
αγωγή ενδείκνυται σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, αλλά αν
και υπάρχουν αναφορές για πνευμονική ή συστηματική εμβολή,
οι μελέτες δεν υποστηρίζουν την προφυλακτική χορήγηση αντιπηκτικών σε ασθενείς με ανευρύσματα δεξιάς κοιλίας, στην αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της αριστερής κοιλίας ή στην αμφικοιλιακή μορφή της ΑΜΚ. Η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα
(ablation) της ινολιπώδους ουλής, έχει εξελιχθεί από παρηγορητική θεραπεία σε ασθενείς με τελικού σταδίου ΑΜΚ και ακατάπαυστη κοιλιακή ταχυκαρδία, συχνές εκφορτίσεις του απινιδωτή ή σε ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιαρρυθμικών φαρμάκων,
σε μια πρώιμη επιλογή για την αντιμετώπιση της κοιλιακής ταχυκαρδίας με καλά αποτελέσματα,94,95 ειδικά όταν χρησιμοποιείται
η επικαρδιακή προσπέλαση28.
Αν και η εμφύτευση απινιδωτή προσφέρει προστασία από τον
αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε ασθενείς με ΑΜΚ, το υψηλό ποσοστό μη ενδεικνυόμενων εμφυτεύσεων, καθώς και των επιπλοκών,
όπως επίσης και των ψυχολογικών επιπτώσεων σε νέους ασθενείς,
συνηγορούν κατά την αδιάκριτη εμφύτευση απινιδωτή.96,97
Η μεταμόσχευση καρδιάς είναι ασυνήθης σε ασθενείς με ΑΜΚ,
αλλά έχει πραγματοποιηθεί σε ασθενείς που έχουν ακατάπαυστη
κοιλιακή ταχυκαρδία και τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια
ανθεκτική στη συμβατική θεραπεία.
Η διαστρωμάτωση κινδύνου παραμένει μεγάλη πρόκληση για
τους καρδιολόγους που θεραπεύουν ασθενείς με ΑΜΚ. Τα διαθέσιμα στοιχεία προερχόμενα από αναδρομικές μελέτες συστήνουν
συγκεκριμένες ενδείξεις για εμφύτευση απινιδωτή (Πίνακας 3).

Εικόνα 5. Τυπική εικόνα ARVC στο 2D-ECHO (διάταση και
δυσλειτουργία δεξιάς κοιλίας)

Ως ελάσσονες παράγοντες κινδύνου θεωρούνται:
• Διαταση δεξιας κοιλιας
• Διάταση δεξιού κόλπου
• Ήπια Αμφικοιλιακή δυσλειτουργία
• Καρδιακή ανεπάρκεια
• Νεαρή ηλικία
• Αρσενικό φύλο
• Σύμπλοκος γονότυπος
• Προκλητή κοιλιακή ταχυκαρδία
• Έκταση ηλεκτροανατομικής βλάβης
• Κατάτμηση ηλεκτρογραμμάτων δεξιάς κοιλίας
Το οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου θανάτου από μόνο του δεν
θεωρείται παράγοντας αυξημένου κινδύνου για ΑΜΚ και δεν δικαιολογεί την εμφύτευση απινιδωτή.97 Υπάρχουν περιορισμένα
στοιχεία που δεν επιτρέπουν υποθέσεις σχετικά με το δυνητικό
ρόλο της χρήσης του γονότυπου για τη διαστρωμάτωση κινδύνου και τη θεραπεία σε ασθενείς με ΑΜΚ. Εντούτοις, τα διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν στο ότι αν και οι ασυμτωματικοί ασθενείς
ALVC

Ως μείζονες παράγοντες κινδύνου θεωρούνται:
• Αναταχθής αιφνίδιος θάνατος
• Εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία με αιμοδυναμική επιβάρυνση
• Συγκοπή
• Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
• Δυσλειτουργία δεξιάς κοιλίας (κλάσμα εξώθησης 36-40%)
• Δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας (κλάσμα εξώθησης 36-45%)
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Εικόνα 6. ΗΚΓ χαρακτηριστικό για ACM/ALVC

Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM)

Εικόνα 7. Μαγνητική τομογραφία καρδιάς με γαδολίνιο - Ενδείξεις ίνωσης στην υποεπικαρδιακή στιβάδα, καθώς και στο πρόσθιο, οπίσθιο και
οπισθιοπλάγιο τοίχωμα αρ. κοιλίας

με ΑΜΚ ή οι υγιείς φορείς δεν χρειάζονται προφυλακτική θεραπεία, θα πρέπει να έχουν τακτική καρδιολογική παρακολούθηση.

Νόσος Νάξος
Η νόσος Ναξος ή Νάξος ARVC (Εικόνα 8) αποτελεί μια σημαντική
υποομάδα της ACM όπου η μυοκαρδιοπάθεια συνδυάζεται με βοστυχοειδές μαλλί και υπερκερατώσεις παλαμών και πελμάτων. Ο
τύπος κληρονομικότητας είναι αυτοσωματικός υπολειπόμμενος τύπος και ενδημεί στην περιοχή των Κυκλάδων. Το όνομα Νόσος Νάξος το έδωσαν ο Νίκος Πρωτονοτάριος και η Ανταλένα Τσατσοπούλου που ανακάλυψαν τη νόσο στο νησί της Νάξου. Οι δύο Έλληνες
ερευνητές σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και την
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Αθήνας κατάφεραν
να ανακαλύψουν το πρώτο αιτιολογικό γονίδιο της αρρυθμιογόνου
μυοκαρδιοπάθειας. Η μετάλλαξη στην πλακοσφαιρίνη (δεσμοσωματική πρωτεΐνη) που αποτελεί την αιτία της Νάξος-ARVC έδωσε διεθνώς την κατεύθυνση στη μελέτη των δεσμοσωμάτων στην ACM,
με αποτέλεσμα η νόσος της αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας σήμερα να χαρακτηρίζεται σαν νόσος των δεσμοσωμάτων.99-106

Επίλογος
H αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια είναι μία κληρονομική μυοκαρδιοπάθεια, κυρίως με αυτοσωματικό κυρίαρχο τύπο
κληρονομικότητας (εξαίρεση αποτελεί η νόσος Νάξος). Είναι μία
νόσος κυρίως των δεσμοσωμάτων, πρωτεϊνών που αφορούν τις
δομικές και ηλεκτρικές συνδέσεις των κυττάρων. Η νόσος εκφράζεται κατά κανόνα ηλεκτρικά στην αρχική φάση και στη συνέχεια εκδηλώνονται τα δομικά της χαρακτηριστικά. Σαν γενετικό νόσημα εκδηλώνεται όχι μόνο με τυπική μορφή, αλλά υπάρχουν
και υποκλινικές μορφές που είναι δύσκολο να διαγνωστούν, ενώ
δεν πρέπει να ξεχνάμε τους φορείς της παθολογικής μετάλλαξης,
χωρίς εκδήλωση της νόσου.
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Ανθεκτική υπέρταση:
Σύγχρονη θεώρηση
Kυριάκος Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Τσιούφης, Δημήτριος Τούσουλης
Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) προσβάλλει το 25% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως και
ο επιπολασμός της αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2025, προσβάλλοντας συνολικά
1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Μέχρι την ηλικία των 45 ετών οι άντρες εμφανίζουν
υψηλή ΑΠ συχνότερα σε σχέση με τις γυναίκες. Στις ηλικίες 45-54 ετών τα ποσοστά αντρών
και γυναικών εξομοιώνονται και μετά την ηλικία αυτή οι γυναίκες πάσχουν από ΑΥ πιο
συχνά συγκριτικά με τους άνδρες. Η ΑΥ ορίζεται ως ανθεκτική όταν δεν επιτυγχάνεται η
τιμή στόχος της ΑΠ (<140/90mmHg) παρά τη χρήση επαρκούς και κατάλληλης τριπλής
αντιυπερτασικής αγωγής σε μέγιστες ανεκτές δόσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης
διουρητικού. Ο επιπολασμός της ανθεκτικής ΑΥ ποικίλει ανάλογα με τον μελετώμενο
πληθυσμό των υπερτασικών και το επίπεδο ορθής αναγνώρισης των περιστατικών και
κυμαίνεται από 3%-30%, με την πραγματική συχνότητα να είναι κάτω του 10%. Η ανθεκτική
ΑΥ σχετίζεται με σημαντικά αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Για την αντιμετώπιση της
ανθεκτικής υπέρτασης χρειάζεται πέραν των υγιεινοδιαιτητικών παρεμβάσεων, η χρήση
κατάλληλων συνδυασμών αντιυπερτασικών σκευασμάτων, συχνά με την προσθήκη
ανταγωνιστών αλδοστερόνης, υπό την παρακολούθηση ειδικών. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις,
η χρήση νεότερων επεμβατικών τεχνικών, όπως η απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών,
είναι δυνατό να συμβάλει στην καλύτερη ρύθμιση της ΑΠ.
Στον ελληνικό χώρο, μία σειρά από επιδημιολογικές μελέτες (DIDIMA, ATTICA, NAOUSSA, Hypertenshell) έδειξαν επίπτωση της
ΑΥ κυμαινόμενη από 28-38% ανάλογα με την ηλικία, με χαμηλό
ποσοστό ρύθμισης της ΑΠ (15-30%). Επίσης, δεδομένα καταγραφών από τον ελληνικό χώρο (HELLENIC HIPPOCRATION HYPERTENSION STUDY, 3H STUDY) δείχνουν υψηλά ποσοστά συνύπαρξης των άλλων παραγόντων στους υπερτασικούς ασθενείς (30%
καπνιστές, 17% με ΣΔ, 66% με υπερλιπιδαιμία, 17% με υπερουριχαιμία, 52% με κοιλιακή παχυσαρκία, 34% με μεταβολικό σύνδρο-
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Κυριάκος Δημητριάδης
Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική Κλινική
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Τηλ: +30-2107782446, Φαξ: +30-2107784590
Email: dimitriadiskyr@yahoo.gr

μο) και συγκρίσιμα ποσοστά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο αφορά στην επίπτωση των βλαβών των οργάνων στόχων (38% με υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, 12% με μικροαλβουμινουρία).1-7
Παρά τη σημασία που έχουν οι μετρήσεις και οι τιμές της ΑΠ
στον ορισμό, στην ταξινόμηση και στην αντιμετώπιση της ΑΥ δεν
πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στους αριθμούς, αλλά να θεωρούμε σήμερα την ΑΥ ως ένα καρδιαγγειακό σύνδρομο που
προκύπτει από σύνθετες και αλληλοεπηρεαζόμενες διεργασίες.
Η εξέλιξη του συνδρόμου συνδέεται με δομικές και λειτουργικές προσαρμογές που επηρεάζουν την καρδιά, τις αρτηρίες, τα
νεφρά και τον εγκέφαλο και οι οποίες οδηγούν προοδευτικά σε
πρόωρη νοσηρότητα και θάνατο.1-7

Ορισμός ανθεκτικής υπέρτασης
Η ΑΥ ορίζεται ως ανθεκτική όταν δεν επιτυγχάνεται η τιμή στόχος της ΑΠ (<140/90mmHg) παρά τη χρήση επαρκούς και κα-
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Εικόνα 1. Συσχέτιση της ανθεκτικής υπέρτασης με αύξηση
του κινδύνου για καρδιαγγειακή νοσηρότητα σε μελέτη
παρακολούθησης 4 ετών
Tsioufis C, et al. J Hypertens 2014

τάλληλης τριπλής αντιυπερτασικής αγωγής σε μέγιστες ανεκτές
δόσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης διουρητικού.1-7 Ο επιπολασμός της ανθεκτικής ΑΥ ποικίλει ανάλογα με τον μελετώμενο πληθυσμό των υπερτασικών και το επίπεδο ορθής αναγνώρισης των περιστατικών και κυμαίνεται από 3%-30%, με την πραγματική συχνότητα να είναι κάτω του 10%. Η ανθεκτική ΑΥ σχετίζεται με σημαντικά αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σε μελέτη
από τη Μονάδα Υπέρτασης της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει δειχθεί ότι ασθενείς με ανθεκτική
ΑΥ χαρακτηρίζονται από τριπλάσσιο κίνδυνο για καρδιαγγεικό επεισόδιο σε σύγκριση με τους υπερτασικούς ασθενείς χωρίς ανθεκτική ΑΥ, ενώ οι ασθενείς που τελικώς καταφέρνουν να ρυθμίσουν την ανθεκτική ΑΥ, παρουσιάζουν μείωση του κινδύνου

κατά 50% (Εικόνα 1).8
Οι αιτίες της ανθεκτικής ΑΥ είναι πολλές (Πίνακας 1). Πρέπει να
γίνεται προσπάθεια να αποκλειστούν καταστάσεις που ψευδώς
μας οδηγούν στη διάγνωση της ανθεκτικής ΑΥ, όπως ανεύρεση υψηλών τιμών ΑΠ λόγω χρήσης ακατάλληλης περιχειρίδος ή
ΑΥ της λευκής μπλούζας (αποκλείεται με 24ωρη καταγραφή της
ΑΠ) ή ψευδοϋπέρτασης σε ηλικιωμένα άτομα. Η τελευταία είναι
πιθανή αν υπάρχει σοβαρή ΑΥ χωρίς βλάβες οργάνων στόχων,
συμπτώματα υπότασης λόγω της αγωγής, αλλά με καλή ή υψηλή την ΑΠ, ασβέστωση βραχιονίου αρτηρίας στην ακτινογραφία,
και επιβεβαιώνεται με ενδαρτηριακή μέτρηση της ΑΠ.1-3
Η ανθεκτική ΑΥ μπορεί να οφείλεται σε υγιεινοδιαιτητικούς
παράγοντες (όπως η παχυσαρκία, η υπερκατανάλωση αλκοόλ

Πίνακας 1. Αίτια ανθεκτικής υπέρτασης
Ψευδώς ανθεκτική ΑΥ (υπέρταση λευκής μπλούζας, ψευδοϋπέρταση, μη σωστή μέτρηση της ΑΠ)
Μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική θεραπεία
Ανεπαρκής φαρμακευτική αγωγή (μη δόκιμοι συνδυασμοί, χαμηλή δοσολογία )
Μη υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών ζωής (μη μείωση σωματικού βάρους, κατάχρηση άλατος ή αλκοόλ)
Λήψη φαρμάκων που αυξάνουν την ΑΠ (μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη, κορτικοστεροειδή, κοκαΐνη, αντισυλληπτικά,
αποσυμφορητικά ρινός, ανορεξιογόνα, κυκλοσπορίνη, ερυθροποιητίνη, φάρμακα χωρίς συνταγή, συμπληρώματα διατροφής - βότανα)
Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
Μη αποκαλυφθέν δευτεροπαθές αίτιο ΑΥ
Υπερφόρτωση όγκου (παχυσαρκία, υπερινσουλιναιμία, μη επαρκής αγωγή με διουρητικά, προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια,
υπεραλδοστερονισμός)
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Εικόνα 2. Σύγχρονα συστήματα κατάλυσης συμπαθητικής νεύρωσης νεφρικών αρτηριών

και η υψηλή λήψη άλατος) οι οποίοι αντιτίθενται στις επιδράσεις
των αντιυπερτασικών φαρμάκων, διότι προκαλούν διάχυτη αγγειοσυστολή, κατακράτηση νατρίου και ύδατος και διέγερση του
συμπαθητικού νευρικού συστήματος.1-3 Πάντοτε πρέπει να διερευνάται το ενδεχόμενο ταυτόχρονης λήψης άλλων φαρμάκων
που επηρεάζουν την ΑΠ, όπως τα μη στερινοειδή αντιφλεμονώδη, τα κορτοκοστεροειδή, τα αντισυλληπτικά, τα συμπαθομιμητικά, τα αντικαταθλιπτικά και τα αποσυμφορητικά ρινός. Η υπνική άπνοια, η οποία συχνά σχετίζεται και με την παχυσαρκία, μπορεί μέσω νυχτερινής υποξίας, διέγερσης των χημειοϋποδοχέων
και έλλειψη ύπνου να προκαλέσει αγγειοσύσπαση και ανθεκτική
ΑΥ. Μερικές φορές μπορεί να υποκρύπτεται κάποια δευτεροπαθής αιτία ΑΥ (υπεραλδοστερονισμός, στένωση νεφρικής αρτηρίας σε ηλικιωμένους ή σπάνιες κληρονομούμενες διαταραχές σε
νεαρότερες ηλικίες). Επίσης, η παρουσία μη αναστρέψιμων και
σημαντικών βλαβών στα όργανα στόχους με απώλεια νεφρικής
λειτουργίας, η υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, η σκλήρυνση των μεγάλων αγγείων και οι διαταραχές στη μικροκυκλοφορία μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση ανθεκτικής ΑΥ.1-7,9
Στην προσέγγιση του ασθενούς με ανθεκτική ΑΥ, το πρώτο βήμα είναι η λήψη ενός επιμελημένου και προσανατολισμένου ιστορικού και η πλήρης κλινική εξέταση, σε συνδυασμό με εργαστηριακές εξετάσεις, με στόχο τον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου, τις βλάβες στα όργανα στόχους, τις διαταραχές μεταβολισμού γλυκόζης και τη νεφρική δυσλειτουργία. Η 24ωρη καταγραφή της ΑΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, πέραν του αποκλεισμού της ανθεκτικής ΑΥ λευκής μπλούζας, μπορεί να προσδιορίσει τα επίπεδα αύξησης της ΑΠ, καθώς και τις επιπτώσεις στην τε-

λευταία των αλλαγών στην αντιυπερτασική θεραπεία.1,9
Η μη συμμόρφωση στη χορηγούμενη θεραπεία αποτελεί πολύ
συχνό και δύσκολα αναγνωρίσιμο αίτιο ανθεκτικής ΑΥ. Σε τοξικολογικές μελέτες ανίχνευσης σε ούρα και στο πλάσμα μεταβολιτών
αντιυπερτασικών σκευασμάτων, δείχθηκε ότι μόνο ένας στους δύο ασθενείς λαμβάνει σωστά την αγωγή του. Πληροφορίες για τη
συμμόρφωση οι οποίες δίνονται από τον ίδιο τον ασθενή δεν είναι
συχνά αξιόπιστες και η ηλεκτρονική παρακολούθηση της λήψης
των φαρμάκων συναντά δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή της.
Έμμεσα στοιχεία μπορούν να ληφθούν από τον ανθυγιεινό τρόπο
ζωής και από τις αρνητικές απόψεις τις οποίες εκφράζει ο ασθενής
για την αγωγή του. Η διακοπή όλων των φαρμάκων και η επανέναρξη της θεραπείας με απλούστερους συνδυασμούς υπό καλύτερη ιατρική παρακολούθηση μπορεί να βοηθήσει, ενώ πρέπει να
δωθεί προσοχή στη χορήγηση φαρμάκων 24ωρης δράσης, στους
δόκιμους συνδυασμούς αντιυπερτασικών φαρμάκων και κυρίως
στην επαρκή χορήγηση διουρητικών. Σε ειδικές περιπτώσεις συνιστάται η εισαγωγή σε νοσοκομείο με στόχο τη στενή παρακολούθηση της ΑΠ, της λήψης των φαρμάκων και η εκτίμηση του αντιυπερτασικού αποτελέσματός τους.1-3,9
Σχετικά με την επιλογή του 4ου ή 5ου αντιυπερτασικού φαρμάκου
δεν υπάρχουν δεδομένα τυχαιοποιημένων μελετών. Να τονιστεί
ότι όλες οι κατηγορίες αντιυπερτασικών σκευασμάτων μέσω διαφορετικών μηχανισμών μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα ΑΠ σε
ασθενείς με ανθεκτική ΑΥ. Η προσθήκη χαμηλών δόσεων σπιρονολακτόνης (25-50 mg/ημέρα), επλερενόνης, α1-αποκλειστή (δοξαζοσίνη), η αύξηση της δοσολογίας των διουρητικών ή η αντικατάσταση των θειαζιδικών διουρητικών από διουρητικά της αγκύ-
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ENLIGHTN I study

6 months post RDN: Worthley, Tsioufis, et al. Eur Heart J. 2013
12 months post RDN: Papademetriou, Tsioufis, et al. Hypertension 2014
24 months post RDN: Tsioufis, Papademetriou, Dimitriadis K et al. Int J Cardiol 2015

Εικόνα 3. Ελάττωση της ΑΠ ιατρείου, της 24ωρης ΑΠ και της ΑΠ στο σπίτι μετά από κατάλυση νεφρικών αρτηριών στη μελέτη EnligHTN I

λης, σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ΑΠ. Λόγω του ότι η περίσσεια ύδατος χαρακτηρίζει την ανθεκτική ΑΥ, η αμιλορίδη μπορεί να ενισχύσει την αντιυπερτασική θεραπεία εάν και πρέπει να δίνεται προσοχή στις πιθανές ηλεκτρολυτικές διαταραχές και να αποφεύγεται σε ασθενείς
με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.9 Η μείωση της ΑΠ στην ανθεκτική ΑΥ μετά από τη χορήγηση σπιρονολακτόνης και επλερενόνης οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα αλδοστερόνης λόγω του
φαινομένου «διαφυγής αλδοστερόνης» από τη λήψη των αποκλειστών του άξονα ρενίνης – αγγειοτασίνης - αλδοστερόνης ή
λόγω λανθάνοντος υπεραλδοστερονισμού. Οι ανταγωνιστές ενδοθηλίνης σήμερα δεν προτείνονται, καθώς δεν μειώνουν την ΑΠ
σε ανθετική ΑΥ και συνοδεύονται από σημαντικές ανεπιθύμητες
ενέργειες. Νεότερα αντιυπερτασικά φάρμακα (δότες μονοξειδίου
του αζώτου, αναστολείς ενδοπεπτιδασών και συνθετάσης αλδοστερόνης) είναι ακόμη σε αρχικά ερευνητικά στάδια. Τέλος, να σημειωθεί ότι σε αποτυχία αντιμετώπισης της ανθεκτικής ΑΥ συνιστάται παραπομπή του ασθενούς σε ειδικό ιατρείο ΑΥ.1-3,9
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες θεραπείας της
ανθεκτικής ΑΥ με τη βοήθεια επεμβατικών μεθόδων10 οι οποίες
θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

Διέγερση των καρωτιδικών τασεϋποδοχέων
Η χρόνια ηλεκτρική διέγερση των νεύρων του καρωτιδικού
βολβού με εμφυτεύσιμη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση της συστολικής και διαστολικής ΑΠ σε ασθενείς με ανθεκτική ΑΥ. Η μείωση της ΑΠ είναι αξιοσημείωτη σε περιπτώσεις
πολύ υψηλής αρχικής ΑΠ και διατηρείται για 53 μήνες. Σημειώνονται τοπικές κυρίως επιπλοκές της επέμβασης (λοιμώξεις,
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τραυματισμός γλωσσοφαρυγγικού νεύρου, αιματώματα κ.α.) και
χρειάζεται να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τη μακροχρόνια
ασφάλεια.10 Η βελτίωση της τεχνολογίας και η επιμήκυνση του
χρόνου ζωής της χρησιμοποιούμενης μπαταρίας είναι υπό δοκιμή. Σήμερα, λόγω της έλλειψης δεδομένων από μεγάλο αριθμό
ασθενών και των επιπλοκών της μεθόδου, περιορίζεται η δυνατότητα ευρύτερης χρήσης της.

Συμπαθητική απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών
Η επιστημονική σκέψη για την ανάπτυξη της διακαθετήριας απονεύρωσης (Εικόνα 2) βασίζεται στην παρουσία ενεργοποιημένου
συμπαθητικού νευρικού συστήματος στην ανθεκτική ΑΥ, στη συμμετοχή των απαγωγών συμπαθητικών νεύρων στην ομοιόσταση
της ΑΠ και του νατρίου και στην ύπαρξη αυξημένων σημάτων από προσαγωγά νεφρικά συμπαθητικά νεύρα που προκαλούν αύξηση της κεντρικής συμπαθητικής δραστηριότητας.11-14 Επίσης, η
ανατομική εντόπιση των νεφρικών συμπαθητικών νεύρων, κυρίως στο τοίχωμα της νεφρικής αρτηρίας, επιτρέπει την ενδαγγειακή
τους κατάλυση και υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα
της χειρουργικής συμπαθεκτομής στο παρελθόν.11-14
Οι αρχικές μελέτες (SYMPLICITY HTN-1 και 2) σε ανθρώπους
επέδειξαν σημαντικά αποτελέσματα της απονεύρωσης με χρήση
μονοπολικού καθετήρα κατάλυσης με μειώσεις της ΑΠ ιατρείου
της τάξεως των 20-30mmHg σε ασθενείς με σοβαρά ανθεκτική
ΑΥ (συστολική ΑΠ ιατρείου ≥160mmHg).15 Στη μελέτη EnligHTN I
με τετραπολικό καθετήρα κατάλυσης σημειώθηκε πρώιμη μείωση
ΑΠ ιατρείου κατά 28mmHg από τον πρώτο μήνα παρακολούθησης, με συνοδό μείωσης της 24ωρης ΑΠ κατά 10/5 mmHg (Εικόνα 3).11 Η ελάττωση της ΑΠ στο σπίτι και στην 24ωρη καταγραφή
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Εικόνα 4. Μεταβολή του βαθμού υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας μετά από κατάλυση νεφρικών αρτηριών

είναι μικρότερου εύρους από τη μείωση της ΑΠ ιατρείου. Όλες οι
μελέτες απονεύρωσης συμφωνούν σε μία μέση μείωση της 24ωρης συστολικής ΑΠ της τάξεως των 10mmHg. Η πιθανότερη εξήγηση για αυτή τη σημαντική διαφορά στην κατά μέσον όρο μείωση μεταξύ της ΑΠ ιατρείου και της 24ωρης ΑΠ μετά την απονεύρωση, πιθανά προέρχεται από την υπερεκτίμηση της AΠ ιατρείου
προ της επέμβασης και στην υποεκτίμησή της μετά την επέμβαση.15 Αναφορικά με την ασφάλεια της μεθόδου, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές επιπλοκές πέραν αυτών που σχετίζονται με τον
καθετηριασμό (τοπικά αιματώματα, αγγειακοί τραυματισμοί), ενώ
η χορήγηση της ενέργειας δεν φαίνεται να σχετίζεται με μελλοντική ανάπτυξη στένωσης των νεφρικών αρτηριών. Μάλιστα η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της νεφρικής απονεύρωσης έχει
δειχθεί για διάστημα παρακολούθησης 3 ετών.11-15
Πολλές αναφορές έχουν δείξει ευνοϊκές επιδράσεις της απονεύρωσης σε μία σειρά βλαβών στα όργανα στόχους, όπως υποστροφή της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας12 (Εικόνα 4),
μείωση της μικροαλβουμινουρίας, βελτίωση της σκληρότητας
της αορτής, αλλά και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως
η μείωση των αρρυθμιών, ελάττωση των υποτροπών κολπικής
μαρμαρυγής και η βελτίωση του γλυκαιμικού προφίλ.15 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι παρατηρήσεις ότι σε ορισμένα πειραματικά μοντέλα ΑΥ που δεν συνοδεύεται από υπερδραστηριότητα
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, η απονεύρωση προκαλεί πτώση της ΑΠ, όχι μέσω μείωσης της εκφόρτισης του συμπαθητικού, αλλά κυρίως μέσω της προς τα αριστερά μετατόπισης της καμπύλης πίεσης-νατριούρησης.
Μελέτη σταθμός για τη μέθοδο της νεφρικής απονεύρωσης αποτελεί η SYMPLICITY HTN-3, η οποία περιέλαβε ασθενείς με

ανθεκτική ΑΥ που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν βέλτιστη αντιυπερτασική αγωγή και να υποβληθούν σε νεφρική απονεύρωση ή να λάβουν βέλτιστη αντιυπερτασική αγωγή και να υποβληθούν σε εικονική επέμβαση (sham ablation).13 Η μελέτη επιβεβαίωσε τα ευρήματα προηγούμενων μελετών όσο αφορά την ασφάλεια της νεφρικής απονεύρωσης, δεν πέτυχε όμως το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της αποτελεσματικότητας στη μείωση
ΑΠ. Ειδικότερα, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη
μείωση της ΑΠ είτε στο ιατρείο είτε στην περιπατητική καταγραφή αυτής ανάμεσα στην ομάδα της απονεύρωσης και στην ομάδα της εικονικής απονεύρωσης.13,14 Παρά το ότι η μείωση της
ΑΠ στη SYMPLICITY HTN -3 δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με βάση τις μέχρι τώρα διενεργηθείσες μελέτες απονεύρωσης, θα πρέπει τα αποτελέσματα αυτά να
αναλυθούν προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό της
συγκεκριμένης μελέτης, τον πληθυσμό των ασθενών που περιέλαβε και το μέγεθος της μείωσης της ΑΠ, τόσο στην ομάδα εικονικής επέμβασης, καθώς και στις προηγουμένως δημοσιευμένες
μελέτες και καταγραφές περιστατικών απονεύρωσης.14
Σημαντικό μειονέκτημα της νεφρικής απονεύρωσης είναι ότι
μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν παράμετροι αναγνώρισης των ασθενών οι οποίοι θα ανταποκριθούν καλύτερα στη θεραπεία και
ερευνητικές προσπάθειες έχουν ενταθεί προς αυτήν την κατεύθυνση όπου σημαντική θέση έχει η πληρέστερη κατανόηση της
ανατομίας των νευρικών ινών.15 Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει
η ανάπτυξη νέων καθετήρων για μικρότερης χρονικής διάρκειας
χορήγηση ενέργειας και η εφαρμογή των υπερήχων ή νευροτοξικών ουσιών στην απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών, με ελπιδοφόρα πειραματικά και πρόδρομα κλινικά αποτελέσματα.15
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Σήμερα η νεφρική απονεύρωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες έχει ένδειξη μόνο σε περιστατικά σοβαρά ανθεκτικής ΑΥ (συστολικής ΑΠ ιατρείου ≥160mmHg ή διαστολικής ΑΠ
ιατρείου ≥110mmHg) η οποία έχει επιβεβαιωθεί με 24ωρη καταγραφή ΑΠ και γίνεται αποκλειστικά σε εξειδικευμένα κέντρα από έμπειρους στη μέθοδο επεμβατικούς ιατρούς.1
Βάσει των νέων γνώσεων επί της ανατομίας των νευρικών ινών
στις νεφρικές αρτηρίες, αλλά και δεδομένων από μελέτες σταθερών συνδυασμών φαρμάκων σε ασθενείς στους οποίους πραγματοποιήθηκε νεφρική απονεύρωση, αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητα της επεμβατικής μεθόδου ιδιαίτερα ως προς τη ρύθμιση
της 24ωρης ΑΠ.
Σήμερα στη μελέτη SPYRAL ON and OFF MED (στην οποία συμμετέχει με σημαντικό αριθμό ασθενών και η Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ) συμμετέχουν
ασθενείς με και χωρίς αντιυπερτασική αγωγή και διαπιστωμένη σε
24ωρη καταγραφή υψηλή ΑΠ. Η μελέτη αυτή καθώς στερείται,
λόγω του προσεκτικού και λεπτομερή σχεδιασμού της, τους περιορισμούς προηγούμενων μελετών, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της επεμβατικής μεθόδου όχι μόνο στα πλαίσια της
ανθεκτικής υπέρτασης, αλλά γενικότερα της αρρύθμιστης ΑΥ.

Λοιπές επεμβατικές τεχνικές
Η διαδερμική δημιουργία αρτηριο-φλεβικής αναστόμωσης με
τη χρήση ειδικής συσκευής στο επίπεδο των λαγόνιων αγγείων
έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ελάττωση της συστολικής ΑΠ κυρίως μέσω μείωσης των αγγειακών αντιστάσεων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες περιπτώσεις.10

Παρακολούθηση ασθενών με ανθεκτική ΑΥ
Οι ασθενείς με ανθεκτική ΑΥ πρέπει να παρακολουθούνται στενά
με συχνές μετρήσεις ΑΠ ιατρείου και τουλάχιστον μία φορά ετησίως
να γίνεται 24ωρη καταγραφή ΑΠ. Ο υπερτασικός πρέπει να εκπαιδευτεί να μετρά την ΑΠ στο σπίτι και να συμμορφωθεί στην αντιυπερτασική αγωγή. Εκτίμηση των βλαβών στα όργανα στόχους είναι
απαραίτητη και ιδιαίτερα ο δομικός και λειτουργικός έλεγχος των νεφρών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συχνά οι ασθενείς με ανθεκτική
ΑΥ λαμβάνουν ανταγωνιστές αλδοστερόνης σε χαμηλές δοσολογίες, οπότε σημαντική είναι η μέτρηση των επιπέδων ηλεκτρολυτών
και κρεατινίνης, ιδίως εάν συγχορηγούνται αΜΕΑ/ARBs.15 Μέχρι να
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των επεμβατικών μεθόδων, η παρακολούθηση
των ασθενών πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικά κέντρα υπέρτασης.1,15
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Ιδιοπαθής υποτροπιάζουσα
περικαρδίτιδα:
Νεότερα δεδομένα
Γεώργιος Λάζαρος
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή της οξείας
περικαρδίτιδας. Υποτροπή εμφανίζεται στο 15-30% των περιπτώσεων οξείας ιδιοπαθούς
περικαρδίτιδας, με τα χαμηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στις περιπτώσεις που
χορηγήθηκε κολχικίνη. Η πρώτη υποτροπή ακολουθείται από μία δεύτερη σε ποσοστό 50%,
ενώ ο συνολικός αριθμός υποτροπών παρουσιάζει ευρείες διακυμάνσεις ανά ασθενή και
γενικά είναι απρόβλεπτος (ο συνήθης μέσος όρος είναι περίπου 3-4 υποτροπές ανά ασθενή).
Ο κίνδυνος υποτροπής φαίνεται να ελαχιστοποιείται 18-20 μήνες μετά το τελευταίο οξύ
επεισόδιο.

Η υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες: α) τον διαλείποντα τύπο (intermittent), στον οποίο παρεμβάλλεται χρονικό διάστημα ελεύθερο συμπτωμάτων μεγαλύτερο των 4-6 εβδομάδων μεταξύ του οξέος επεισοδίου και της
υποτροπής και β) τον συνεχή ή αδιάλειπτο τύπο (incessant) στον
οποίο το παραπάνω διάστημα είναι μικρότερο των 4-6 εβδομάδων.1 Πρακτικά, στη συνεχή μορφή η μείωση της δόσης του χορηγούμενου αντιφλεγμονώδους ή η διακοπή του οδηγεί σε υποτροπή των συμπτωμάτων.4 Η τελευταία υποομάδα ασθενών
εμφανίζει μεγαλύτερες δυσκολίες σε ότι αφορά στους θεραπευτικούς χειρισμούς.

Παθογενετικοί μηχανισμοί
Σε ότι αφορά στην παθογένεση, τρεις είναι οι κύριοι μηχανισμοί που έχουν ενοχοποιηθεί στην εμφάνιση υποτροπών μετά από ένα πρώτο επεισόδιο οξείας περικαρδίτιδας και συγκεΔιεύθυνση επικοινωνίας:
Γεώργιος Λάζαρος, Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Τηλ: +30-210-7782446, Φαξ: +30-210-7784590
Email: glaz35@hotmail.com

κριμένα α) λοιμώδης β) αυτοάνοσος και γ) αυτοφλεγμονώδης
(autoinflammatory) μηχανισμός. Οι παραπάνω μηχανισμοί δεν
αλληλοαναιρούνται. Πράγματι, είναι πιθανό ότι στην αρχική
προσβολή η περικαρδιακή φλεγμονή οφείλεται σε απευθείας
προσβολή του περικαρδίου από τον υπεύθυνο μικροοργανισμό,
ενώ σε δεύτερο χρόνο πιθανότατα πυροδοτούνται ανοσολογικοί
μηχανισμοί έναντι του ξενιστή που έχει ενσωματωθεί στον περικαρδιακό ιστό, με συνέπεια μία κατ’ αρχήν λοιμώδης νόσος
να προσλαμβάνει απώτερα χαρακτήρες αυτοάνοσης.4,5 Τέλος, ο
καρδιοτροπισμός του προσβάλλοντος μικροοργανισμού και το
γενετικό υπόστρωμα του ξενιστή είναι θεμελιώδους σημασίας σε
ότι αφορά στην εκδήλωση της αρχικής λοίμωξης και της εμφάνισης μελλοντικών υποτροπών.6
Σε ότι αφορά στους επιμέρους μηχανισμούς, στη λοιμώδη αιτιολογία, σε κάποιες περιπτώσεις, πιστεύεται ότι η έξαρση χρόνιας λοίμωξης η ή εμφάνιση νέας μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ενισχύεται από το γεγονός ότι
το 1/3 των περιπτώσεων υποτροπιάζουσας περικαρδιακής συλλογής, αναδεικνύεται με την εφαρμογή τεχνικών μοριακής βιολογίας (PCR), παρουσία γενετικού υλικού ιών στο περικαρδιακό
υγρό ή στον περικαρδιακό ιστό.7,8

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 31

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Εικόνα 1. Μηχανισμός δράσης του anakinra μέσω ανταγωνισμού
της δέσμευσης της ιντερλευκίνης από τον υποδοχέα της
(IL=ιντερλευκίνη, IL-1RI=Interleukin-1 receptor type I)

Εικόνα 2.
Σύνοψη θεραπευτικών βημάτων σε ασθενείς με ιδιοπαθή
υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα

Αυτοάνοσοι μηχανισμοί σύμφωνα με τις τρέχουσες αντιλήψεις
φαίνεται ότι υπεισέρχονται στα 2/3 των περιπτώσεων υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας. Ενισχυτικά στοιχεία υπέρ του αυτοάνοσου μηχανισμού είναι η παρουσία στον ορό αντικαρδιακών αντισωμάτων και αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA).9 Επιπρόσθετα,
έμμεσα στοιχεία υπέρ του αυτοάνοσου χαρακτήρα της πάθησης
είναι το καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα μετά από χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, καθώς και το αυξημένο ποσοστό
εκδήλωσης περικαρδίτιδας σε περιπτώσεις νοσημάτων με τεκμηριωμένη αυτοάνοση αιτιολογία (όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα).
Ο τρίτος μηχανισμός ο οποίος έχει ενοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια είναι ο αυτοφλεγμονώδης. Τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα αποτελούν κατηγορία νοσημάτων τα οποία χαρακτηρίζονται από πρωτογενή δυσλειτουργία της φυσικής ή εγγενούς ή μη
ειδικής ανοσολογικής απόκρισης (innate immunity) σε αντίθεση με την επίκτητη (adaptive) ανοσία που εμπλέκεται στα αυτοάνοσα νοσήματα. Στα παραπάνω νοσήματα υπάρχουν μεταλλάξεις των γονιδίων που εμπλέκονται στη ρύθμιση ή ενεργοποίηση της φλεγμονώδους διεργασίας και κεντρικό ρόλο στην εμφάνιση των κλινικών τους εκδηλώσεων φαίνεται ότι διαδραματίζει
η ινερλευκίνη 1. Τυπικά παραδείγματα αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων είναι ο οικογενής μεσογειακός πυρετός και το σύνδρομο TRAPS (tumor necrosis factor receptor-associated periodic
syndrome).2,5 Η υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα είναι κοινό χαρακτηριστικό και στα δύο νοσήματα. Πιστεύεται ότι η υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα σε κάποιες περιπτώσεις είναι η αρχική εκδήλωση ενός αυτοφλεγμονώδους νοσήματος το οποίο δεν έχει
πλήρως εκδηλωθεί.
Τέλος, συγκεκριμένοι θεραπευτικοί χειρισμοί μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση υποτροπών. Η μη χορήγηση κολχικίνης, ο μειωμένος ουδός στη χορήγηση κορτικοστεροειδών, η
πρώιμη χορήγηση μεγάλων δόσεων κορτικοστεροειδών και η

ταχεία απόσυρσή τους (φάρμακα που ως γνωστό ευοδώνουν
τον ιικό πολλαπλασιασμό), καθώς και η μείωση της δόσης ή διακοπή οποιουδήποτε φαρμάκου πριν από τον έλεγχο της φλεγμονής και την ομαλοποίηση της CRP, αποτελούν συνθήκες που
δυνητικά αυξάνουν τα ποσοστά μελλοντικών υποτροπών.4,10
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Διάγνωση - Κλινική εικόνα
Η διάγνωση των υποτροπών βασίζεται σε κλινικά κριτήρια όπως και η αντίστοιχη του πρώτου επεισοδίου.1 Για τη διάγνωση,
εκτός από την περιγραφή στο ιστορικό, τεκμηριωμένου πρώτου
επεισοδίου περικαρδίτιδας, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον
2 από τα παρακάτω 4 κριτήρια: α) παρουσία ενδεικτικού προκάρδιου θωρακικού άλγους με επιδείνωση στη βαθειά εισπνοή και κατάκλιση β) ακρόαση περικαρδιακού ήχου τριβής, γ) ενδεικτική ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα με διάχυτες ανασπάσεις
του ST διαστήματος χωρίς κατανομή αγγείου, κατάσπαση του PQ
διαστήματος, καθώς και κατάσπαση του ST διαστήματος στην απαγωγή aVR και δ) νεοεμφανιζόμενη περικαρδιακή συλλογή υγρού ή αυξανόμενη σε ποσότητα γνωστής προϋπάρχουσας συλλογής.1 Η κινητοποίηση δεικτών φλεγμονής (CRP, λευκά αιμοσφαίρια, ταχύτητα καθιζήσεως αίματος) δεδομένου ότι στερούνται ειδικότητας, απλά αποτελούν επιβεβαιωτικά κριτήρια. Σε αντίθεση με το πρώτο επεισόδιο, εκτός από το τυπικό θωρακικό
άλγος, η συχνότητα των διαφόρων ευρημάτων είναι χαμηλότερη (περικαρδιακή τριβή <35%, τυπική ηλεκτροκαρδιογραφική
εικόνα <60% και περικαρδιακή συλλογή σε ποσοστό <50%).1,4,5
Η κλινική εικόνα των υποτροπών είναι κατά κανόνα παρόμοια
με εκείνη του οξέος επεισοδίου, αν και οι κλινικές εκδηλώσεις είναι συνήθως ηπιότερες. O αριθμός των υποτροπών καθώς και τα
μεσοδιαστήματα μεταξύ αυτών, εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των ασθενών, με τις υποτροπές σε βάθος χρόνου να
μειώνονται σε αριθμό και να τείνουν διαχρονικά να εκλείψουν.3
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Πίνακας 1. Προτεινόμενο σχήμα θεραπείας οξείας περικαρδίτιδας
Φάρμακο

Δόση εφόδου

Διάρκεια δόσης εφόδου

Σχήμα σταδιακής μείωσης δόσης

Ασπιρίνη*

750-1000mg x 3
(όρια 1,5-4g)

Μέχρι την ύφεση των
συμπτωμάτων και τη
φυσιολογικοποίηση της CRP
(συνήθως 7-10 ημέρες)

750mg x 3 για 1 εβδομάδα και κατόπιν 500mg x 3
για 1 εβδομάδα και κατόπιν διακοπή

Ιβουπροφαίνη

600-800mg x 3
(όρια 1,2-3,2g)

>>

600–400–600mg για 1 εβδομάδα, κατόπιν 600–400–
400mg για 1 εβδομάδα και κατόπιν 400mg x 3 για 1
εβδομάδα και διακοπή

Ινδομεθακίνη

50mg x 3

>>

50–25–50mg για 1 εβδομάδα, κατόπιν 50–25–25mg
για 1 εβδομάδα και κατόπιν 25 mg x 3 για 1
εβδομάδα και διακοπή

Ναπροξένη

500-1000mg x 2

>>

500–250mg για 1 εβδομάδα, κατόπιν 250mg x 2 για
1 εβδομάδα και διακοπή

Πρεδνιζόνη ή
πρεδνιζολόνη*

0,2-0,5mg/κιλό/ημέρα

Για 2 εβδομάδες εφόσον
έχει επιτευχθεί ύφεση
των συμπτωμάτων και
φυσιολογικοποίηση της CRP

Μείωση κατά 2,5mg ανά 1-2 εβδομάδες και κατά
2,5mg κάθε 1-2 εβδομάδες (ακόμη βραδύτερη
μείωση στις χαμηλότερες δόσεις κατά περίπτωση)

Κολχικίνη

0,5mg x 2 με προσαρμογή
ως προς την ηλικία,
σωματικό βάρος και
κάθαρση κρεατινίνης

3 μήνες στο πρώτο
επεισόδιο, τουλάχιστον 6 σε
υποτροπές

Δεν απαιτείται προοδευτική μείωση της δόσης

Θεραπεία
Στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, οι συστάσεις για ανάπαυση και χρόνο περιορισμού σωματικής δραστηριότητας ισχύουν όπως και στο πρώτο επεισόδιο περικαρδίτιδας.1 Συγκεκριμένα, ανάπαυση συνιστάται μέχρι την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων και την ομαλοποίηση της CRP. Επιστροφή σε ανταγωνιστικά αθλήματα επιτρέπεται μετά 3 μήνες (6 όταν υπάρχει κινητοποίηση τροπονίνης, δηλαδή μυοπερικαρδίτιδα). Τα φάρμακα
που χορηγούνται στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα είναι τα ίδια και με το ίδιο δοσολογικό σχήμα που εφαρμόζεται στο πρώτο επεισόδιο περικαρδίτιδας (Πίνακας 1).1,11

Ασπιρίνη - μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
Η ασπιρίνη - μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) και η
κολχικίνη αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας, όπως
στο πρώτο επεισόδιο.4 Εμπειρικά και σύμφωνα με γνώμες ειδικών ωστόσο, η διάρκεια θεραπείας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια (πιθανότερα διπλάσια).12,13 Και στην περίπτωση των υποτροπών, η παρακολούθηση της CRP είναι εκείνη που
θα καθοδηγήσει τους θεραπευτικούς χειρισμούς, σε ότι αφορά
τη διάρκεια δόσης εφόδου και την έναρξη προοδευτικής μείωσης της δόσης (Πίνακας 1).
Η ασπιρίνη έχει ευρύτερα χρησιμοποιηθεί και στην κλινική
πράξη, αλλά και σε σχετικές μελέτες στην Ευρώπη, ενώ η ιβουπροφαίνη είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο φάρμακο στη
Βόρεια Αμερική.4 Είναι πολύ αποτελεσματικά φάρμακα στον έλεγχο των συμπτωμάτων κατά την οξεία φάση (επιτυγχάνεται στο
~85% των περιπτώσεων), ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν κάποια

επίδραση στην πρόληψη των υποτροπών και την πρόγνωση γενικότερα.4 Η ιβουπροφαίνη φαίνεται ότι υπερέχει έναντι των άλλων φαρμάκων σε ότι αφορά στην ανοχή - ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ έχει και ευνοϊκές επιδράσεις στη στεφανιαία ροη - εφεδρεία, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Η νεφρική λειτουργία των ασθενών με κάθαρση κρεατινίνης ≤50 ml/min θα πρέπει να παρακολουθείται στενά
και να χορηγούνται οι χαμηλότερες αποτελεσματικές δόσεις για
το συντομότερο χρονικό διάστημα.4 Δεν συνιστάται η χορήγηση
ΜΣΑΦ σε κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min και ασπιρίνης σε κάθαρση <10 ml/min.1 Όποια και αν είναι η τελική θεραπευτική επιλογή θα πρέπει απαραίτητα να συγχορηγείται αναστολέας αντλίας πρωτονίων για γαστροπροστασία.4

Κολχικίνη
Η κολχικίνη μειώνει σημαντικά την εμφάνιση νέας υποτροπής
(μετά από μία πρώτη) έναντι του εικονικού φαρμάκου, όπως φάνηκε στις τυχαιοποιημένες μελέτες CORE ανοιχτής ετικέτας (open
label) - (24,0% έναντι 50,6%) και της διπλά τυφλής CORP (24%
έναντι 55%).14,15 Πρόσφατα, η κολχικίνη είχε αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα και σε ασθενείς με πολλαπλές υποτροπές (μελέτη CORP 2 - τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή), με μείωση του σχετικού κινδύνου υποτροπών κατά ~50% (από 42,5% σε 21,6%).16
Κατά συνέπεια, η κολχικίνη πλέον κατέχει κεντρικό ρόλο στη θεραπεία όλου του φάσματος της οξείας περικαρδίτιδας και είναι
ο μόνος φαρμακευτικός παράγων που συνεισφέρει αποδεδειγμένα στη μείωση (υποδιπλασιασμό) των υποτροπών της νόσου.
Η χρονική διάρκεια χορήγησης κολχικίνης στην υποτροπιάζου-
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σα περικαρδίτιδα είναι τουλάχιστον 6 μήνες (Πίνακας 1).1 Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι οι γαστρεντερικές διαταραχές, η διάρροια σε ποσοστό 7-10% και η αναστρέψιμη αύξηση των τρανσαμινασών (~2%).4,17 Παρά τις παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες, το φάρμακο είναι καλά ανεκτό και τα ποσοστά απόσυρσης των ασθενών από τη θεραπεία είναι παρόμοια
(αν και αριθμητικά υψηλότερα) με εκείνα του εικονικού φαρμάκου. Προσοχή απαιτείται σε άτομα μεγαλύτερα των 70 ετών και
σε εκείνα με σωματικό βάρος <70 κιλών, όπου συχνά απαιτείται
υποδιπλασιασμός χορηγούμενης δόσης (0,5mg άπαξ ημερησίως) για αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ προσαρμογή της
δόσης απαιτείται σε χρόνια νεφρική νόσο. Δεν χορηγείται σε σοβαρή ηπατική νόσο.4

Κορτικοστεροειδή
Τα κορτικοστεροειδή παρά την αναμφισβήτητη αποτελεσματικότητά τους αποτελούν θεραπευτική προσέγγιση δεύτερης
γραμμής, ιδίως σε ασθενείς με πρώτο επεισόδιο περικαρδίτιδας,
λόγω της αύξησης του κινδύνου υποτροπής που συνοδεύει τη
χορήγησή τους.1 Η χορήγησή τους θα πρέπει να επιφυλάσσεται σε ασθενείς με αντένδειξη ή δυσανεξία στα ΜΣΑΦ, σε εκείνους στους οποίους τα τελευταία, σε επαρκείς δόσεις και για ικανό χρονικό διάστημα, αποδεικνύονται αναποτελεσματικά, σε σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο και στις περιπτώσεις που η χορήγηση κορτικοστεροειδών απαιτείται για τον αποτελεσματικό έλεγχο υποκείμενης νόσου (πχ. αυτοάνοσα νοσήματα) και σε εγκύους μετά την εικοστή εβδομάδα κύησης που υπάρχει αντένδειξη
στα ΜΣΑΦ.4 Η δόση που συνιστάται σύμφωνα με τις πρόσφατες
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας
σχετικές με τις παθήσεις του περικαρδίου είναι 0,2-0,5mg πρεδνιζόνης ή αντίστοιχη άλλου κορτικοστεροειδούς, πολύ χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που προτεινόταν στις προηγούμενες αντίστοιχες οδηγίες του 2004 (~1-1,5 mg/Kg).1,4 Η νέα σύσταση
προέρχεται από σχετική μελέτη που έδειξε ότι οι χαμηλότερες
δόσεις είναι και ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες. Να σημειωθεί ότι η δοσολογική αντιστοιχία πρεδνιζόνης/πρεδνιζολόνης σε σχέση με μεθυλπρεδνιζολόνη είναι 5/4. Αυτό σημαίνει ότι εάν σε έναν ασθενή βάρους 70 κιλών επιλεγεί η χορήγηση σε
δόση 0,5 mg/kg πρεδνιζόνης/πρεδνιζολόνης θα χορηγηθούν είτε 35mg πρεδνιζολόνης, είτε 28mg μεθυλπρεδνιζολόνης. Η διαδικασία μείωσης της δόσης θα πρέπει να γίνεται με βάση την
κλινική εικόνα και τη CRP. Δεν θα πρέπει να επιχειρείται μείωση
δόσης εάν προηγούμενα δεν έχει ομαλοποιηθεί η CRP, γιατί μία τέτοια πρακτική αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής.4 Στις υψηλές
δόσεις γενικά ο ρυθμός μείωσης είναι 2,5mg πρεδνιζόνης/πρεδνιζολόνης (2mg μεθυλπρεδνιζολόνης) ανά 1-2 εβδομάδες κατά περίπτωση. Στις χαμηλότερες δόσεις (<10mg πρεδνιζολόνης)
ο ρυθμός μείωσης θα πρέπει να είναι πιο αργός και εξατομικευμένα να μειώνεται κατά 2,5mg κάθε 2-6 εβδομάδες.1 Εάν κατά
τη διάρκεια μείωσης της δόσης (tapering) εμφανιστεί υποτροπή
των συμπτωμάτων, προτείνεται να μην αυξάνεται εκ νέου η δόση των κορτικοστεροειδών (κάτι που οδηγεί σε φαύλο κύκλο),
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αλλά να προστίθεται ασπιρίνη ή ΜΣΑΦ στο συνδυασμό κορτικοστεροειδών - κολχικίνης (τριπλό θεραπευτικό σχήμα).4,5 Μετά
τον έλεγχο των συμπτωμάτων και την ομαλοποίηση της CRP, η
σειρά απόσυρσης των φαρμάκων (πρώτα κορτικοστεροειδή ή ασπιρίνη/ΜΣΑΦ) εκτιμάται κατά περίπτωση σε σχέση με την ανοχή τους. Τελευταία διακόπτεται πάντα η κολχικίνη. Σύμφωνα με
πρόσφατα δεδομένα, η μαγνητική τομογραφία με την ικανότητά
της να αναγνωρίζει, αλλά και να ποσοτικοποιεί τη φλεγμονή του
περικαρδίου μέσω της καθυστερημένης πρόσληψης γαδολινίου,
μπορεί να συνεισφέρει και στη λήψη κλινικών αποφάσεων.1

Ανοσοτροποποιητικές θεραπείες
Παρά την εφαρμογή των παραπάνω χειρισμών, υπάρχει μία υποομάδα ασθενών με πολλαπλές (>2-3) υποτροπές που αντιπροσωπεύει το 5-10% περίπου των περιπτώσεων υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας με ανθεκτικότητα στην κολχικίνη, στους
οποίους, για τον έλεγχο των συμπτωμάτων, απαιτούνται απαράδεκτα υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών (>10-15mg πρεδνιζόνης).4,5 Οι περιπτώσεις αυτές, ο επιπολασμός των οποίων υπολογίζεται σε 150-300 περιπτώσεις ετησίως, χαρακτηρίζονται ως
ανθεκτική υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα και θα πρέπει ιδανικά να αντιμετωπίζονται σε τριτοβάθμια κέντρα αναφοράς. Ο χειρισμός των ασθενών με ανθεκτική υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα περιλαμβάνει τη χορήγηση θεραπειών υπό διερεύνηση, πάντα υπό στενή ιατρική επίβλεψη. Μεταξύ αυτών, κεντρική θέση
κατέχει η χορήγηση του ανταγωνιστή του υποδοχέα της ινερλευκίνης 1 anakinra, ο οποίος έχει σήμερα ένδειξη χορήγησης σε υποομάδες ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα (Εικόνα 1).2 Η δόση του anakinra είναι 100mg ημερησίως, τα οποία χορηγούνται
με υποδόρια ένεση (σε παραγεμισμένες σύριγγες, όπως η ινσουλίνη). Η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 6-8 μήνες με προοδευτική μείωση της δόσης στους επόμενους μήνες ανάλογα με
την εμπειρία του κέντρου (χορήγηση μέρα παρά μέρα αρχικά,
κατόπιν 3 φορές την εβδομάδα κλπ, χωρίς ωστόσο ακόμη να υπάρχουν καθορισμένα πρωτόκολα). Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα με το anakinra επιτυγχάνεται εντός ολίγων ημερών έλεγχος του οξέος επεισοδίου και καθίσταται δυνατή η ταχεία (εντός
4-6 εβδομάδων) αποδέσμευση από τα κορτικοστεροειδή.18-20-19
Ωστόσο, ένα θέμα προς διερεύνηση είναι το υψηλό ποσοστό
υποτροπών που παρατηρείται μετά τη διακοπή του φαρμάκου
(40-70% που, ωστόσο, διαχρονικά μειώνεται με τα πρωτόκολλα βραδείας αποδέσμευσης από το φάρμακο).19 Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η πρώτη (και η μοναδική σε ότι αφορά στους ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες) τυχαιοποιημένη μελέτη με χορήγηση anakinra στην ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα
που επιβεβαίωσε την υψηλή αποτελεσματικότητα και ικανοποιητική ασφάλεια του φαρμάκου.21 Στη συγκεκριμένη μελέτη, υποτροπή έλαβε χώρα σε 9/10 ασθενείς υπό placebo (90%) και σε
2/11 ασθενείς υπό anakinra (18,2%). Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια στους ασθενείς που έλαβαν anakinra ήταν η αύξηση των τρανσαμινασών σε 3/11 περιπτώσεις (14,3%), χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί διακοπή της θεραπείας σε καμία περίπτωση.

Ιδιοπαθής υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα: Νεότερα δεδομένα

Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του anakinra εκτός από
τις πολύ συχνές (~70%), αλλά παροδικές, τοπικές αντιδράσεις,
περιλαμβάνουν αναστρέψιμη αύξηση τρανσαμινασών, διαταραχές αιμοποίησης (κυρίως λευκοπενία) και σπανιότερα (<2%) σοβαρές λοιμώξεις λόγω ανοσοκαταστολής.20
Εναλλακτικές προσεγγίσεις σε περιπτώσεις ανθεκτικών μορφών ιδιοπαθούς υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας είναι η χορήγηση κλασικών ανοσοκατασταλτικών, όπως η αζαθειοπρίνη και
η μεθοτρεξάτη.2,4 Μεγαλύτερη εμπειρία υπάρχει με την αζαθειοπρίνη η οποία χορηγείται σε δόση 1,5-2,5 mg/κιλό ημερησίως.
Η αρχική δόση είναι 50mg ημερησίως για 1 εβδομάδα και ακολουθεί τιτλοποίηση έως τη δόση στόχο (στις περισσότερες περιπτώσεις 150mg άπαξ ημερησίως), με γνώμονα την ανοχή και με
παρακολούθηση των λευκών αιμοσφαιρίων και των τρανσαμινασών (επιβεβλημένη σε κάθε αύξηση δόσης). Η έναρξη δράσης των κλασικών ανοσοκατασταλτικών καθυστερεί για 1 τουλάχιστον μήνα, ενώ ο μέσος χρόνος χορήγησης στις διάφορες μελέτες είναι περί τους 14 μήνες, με ελάχιστο χρόνο χορήγησης 3
μήνες. Τέλος, οι ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες που έχουν μικτή,
μικροβιοκτόνο και ανοσοτροποποιητική δράση χορηγούνται σε
ενδοφλέβια έγχυση σε δόση 400-500 mg/kg ημερησίως για 5
ημέρες, με ενδεχόμενη επανάληψη επί μη ικανοποιητικού αποτελέσματος μετά 1 μήνα.22
Σε εξαιρετικά επιλεγμένες περιπτώσεις και επί αποτυχίας κάθε
συντηρητικού θεραπευτικού μέσου, θα πρέπει να εξετάζεται σαν
τελευταία θεραπευτική προσέγγιση η ολική περικαρδιεκτομή. Η
περικαρδιεκτομή αποτελεί θεραπευτική λύση σε ασθενείς με συχνές, έντονα συμπτωματικές και δυσχερώς ή μη ελεγχόμενες υποτροπές και σε εκείνους με μείζονες επιπλοκές από τη φαρμακευτική αγωγή και κυρίως από τη μακροχρόνια χορήγηση κορτικοστεροειδών.1 Επίσης, υποψήφιοι είναι και οι σπάνιοι ασθενείς
με υποτροπιάζοντα επεισόδια καρδιακού επιπωματισμού. Κατά
την επέμβαση θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να
αφαιρείται το σύνολο του περικαρδίου, διαφορετικά τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν.4 Με τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές σε εξειδικευμένα κέντρα, η περιεγχειρητική θνητότητα είναι σχεδόν μηδενική, ενώ το ποσοστό μείζονων επιπλοκών είναι 3%.23
Τα θεραπευτικά βήματα σε ασθενείς με ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα συνοψίζονται στην Εικόνα 2

Πρόγνωση
H ιδιοπαθής υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, σε αντίθεση με
την αρνητική επίπτωση που επιφέρει στην ποιότητα ζωής των ασθενών, έχει καλή μακροχρόνια πρόγνωση. Βάσει αποτελεσμάτων μεταναλύσεων, καρδιακός επιπωματισμός καταγράφεται στο
3,5% των περιπτώσεων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν παρατηρήθηκε εμφάνιση δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε μέση περίοδο παρακολούθησης 61 μηνών.24 Το ποσοστό συμπιεστικής περικαρδίτιδας είναι επίσης πολύ χαμηλό (<1%). Επισημαίνεται ότι η «ιδιοπαθής» υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα δεν
είναι διά βίου διάγνωση και οι ασθενείς θα πρέπει να εκτιμού-

νται περιοδικά, κλινικά και εργαστηριακά για εμφάνιση χαρακτηριστικών κάποιου από τα δευτεροπαθή αίτια, δεδομένου ότι η
περικαρδίτιδα μπορεί να αποτελεί την αρχική έκφραση μίας κλινικά σιωπηρής ευρύτερης παθολογίας. Σε κάποιες σειρές με μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών με ανθεκτική στη θεραπεία περικαρδίτιδα, δευτεροπαθές αίτιο περικαρδίτιδας αναδείχτηκε
μακροπρόθεσμα σε ποσοστό έως και 10% (συνήθως ρευματοειδής αρθρίτιδα και σύνδρομο Sjogren).25

Πρόληψη
Η πρόληψη της υποτροπιάζουσας μορφής της νόσου σε ασθενείς με οξεία ιδιοπαθή περικαρδίτιδα αποτελεί μία από τις
σημαντικές προκλήσεις της σύγχρονης καρδιολογίας. Ο ρόλος
και οι επιλογές του κλινικού ιατρού στην αντιμετώπιση του αρχικού επεισοδίου είναι κρίσιμες για την πορεία της νόσου. Σήμερα
γνωρίζουμε ότι αυξημένα ποσοστά υποτροπών παρατηρούνται
σε περιπτώσεις πρώιμης χορήγησης, αλλά και πρώιμη διακοπή
κορτικοστεροειδών, καθώς και στους ασθενείς στους οποίους διακόπτονται (ή μειώνεται) η δόση των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων πριν ελεγχθεί αποτελεσματικά η φλεγμονή και ομαλοποιηθεί η CRP.4,26 Αντίθετα, η κολχικίνη έχει καθιερωθεί σαν ο μοναδικός φαρμακευτικός παράγοντας που αποδεδειγμένα μειώνει
(υποδιπλασιάζει) τις υποτροπές.4
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Απεικόνιση και ανάλυση των vasa
vasorum των καρωτίδων και
της νεοαγγειογένεσης των
αθηρωματικών πλακών:
Νεότεροι ερευνητικοί και κλινικοί στόχοι
Θεόδωρος Γ. Παπαϊωάννου, Μανώλης Βαβουρανάκης, Δημήτριος Τούσουλης
Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η αθηρωματική νόσος των καρωτίδων είναι μια από τις βασικότερες αιτίες που προκαλεί
εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο είναι μία συχνή αιτία θανάτου (3η αιτία θνητότητας) και 1η
αιτία πρόκλησης αναπηρίας στον άνθρωπο, στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Την τελευταία
δεκαετία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρόλη τη μείωση που παρατηρείται στους
θανάτους από εγκεφαλικό επεισόδιο (κατά ~37%), περίπου 795.000 άνθρωποι εξακολουθούν
να πλήττονται κάθε χρόνο από εγκεφαλικά επεισόδια. Στην Ευρώπη, τις τελευταίες δύο
δεκαετίες το 25% των θανάτων λόγω καρδιαγγειακών συμβαμάτων οφείλεται σε εγκεφαλικά
επεισόδια, τα οποία αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου. Υπολογίζεται πως
στην Ευρώπη περίπου 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως εξαιτίας εγκεφαλικού
επεισοδίου. Στη χώρα μας, καταγράφονται περίπου 25.000 περιστατικά ετησίως με το 1/3 των
περιπτώσεων να είναι θανατηφόρα, ενώ οι επιβιώσαντες, συνήθως, έχουν σημαντικές και μη
αναστρέψιμες βλάβες.

Η έγκαιρη αξιολόγηση των αθηρωματικών βλαβών και ο εντοπισμός των πλακών που είναι ασταθείς και ευάλωτες, με αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου, αποτελεί μείζον ερευνητικό και κλινικό αντικείμενο μελέτης. Μεταξύ άλλων μηχανισμών3,4, η νεοαγγειογένεση (neovascularization
ή neoangiogenesis) των αθηρωματικών πλακών εμπλέκεται στην

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Θεόδωρος Παπαϊωάννου
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα 115 28, Τηλ.: 213 2088286
Fax: 213 2088676, Ε-mail: thepap@med.uoa.gr

εξέλιξη και αποσταθεροποίησή τους και τελικά στην πρόκληση
κλινικών συμβαμάτων. Η απεικόνιση και ποσοτικοποίηση της νεοαγγειογένεσης των αθηρωματικών πλακών αποτελεί μια σύγχρονη κλινική και τεχνολογική πρόκληση. Οι εξελίξεις στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας έχουν συμβάλει σημαντικά προς
τον σκοπό αυτό, προσφέροντας απεικονιστικές τεχνικές και μεθόδους που επιτρέπουν την απεικόνιση των vasa vasorum και της
νεοαγγειογένεσης σε αθηρωματικές πλάκες in vivo.5-10

Τα «αγγεία των αγγείων» - Vasa Vasorum
Τα αγγεία των αγγείων (στα λατινικά vasa vasorum) είναι φυσιολογικά αγγεία, τα οποία αφενός τροφοδοτούν με αίμα και θρε-
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Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση των αγγείων των αγγείων με βάση
την περιγραφή των Schoenenberger and Mueller (1960)

Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση της ανάπτυξης νεοαγγείων σε
αθηρωματικό αγγείο. Α) vasa vasorum σε φυσιολογικό αγγείο.
Β) ανάπτυξη νεοαγγείων στα αρχικά στάδια της αθηρωμάτωσης.
Γ) νεοαγγειογένεση τόσο στο τοίχωμα του αγγείου όσο και στο
εσωτερικό της αθηρωματικής πλάκας. Δ) ρήξη νεοαγγείου και
δημιουργία «αιμορραγίας» εντός της αθηρωματικής πλάκας (Kwon και
συνεργάτες, J Am Coll Cardiol. 2015;65(23):2478-2480)

πτικά στοιχεία τα τοιχώματα των αρτηριών και των φλεβών, αφετέρου απομακρύνουν από αυτά τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα.11,12 Επίσης, συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση των
δομικών αλλά και λειτουργικών ιδιοτήτων των αρτηριακών τοιχωμάτων.13,14 Σε φυσιολογικές συνθήκες, βρίσκονται στον έξω
χιτώνα του τοιχώματος των μυϊκού και ελαστικού τύπου αρτηριών με διάμετρο άνω των 0,5mm (μικρότερα αγγεία με λεπτό τοίχωμα λαμβάνουν τα θρεπτικά στοιχεία μέσω διάχυσης). Διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες όπως απεικονίζεται σχηματικά στην Εικόνα 1: (i) τα vasa vasorum που προέρχονται από το εσωτερικό του αυλού του βασικού αγγείου του οποίου το τοίχωμα αιματώνουν, (ii) τα vasa vasorum που προέρχονται από άλλο
γειτονικό, μικρότερο αρτηριακό κλάδο και (iii) τα vasa vasorum
που προέρχονται από το φλεβικό δίκτυο.

πλάκας, ii) διεισδύουν στο εσωτερικό της αθηρωματικής πλάκας και την τροφοδοτούν, iii) έχουν αρκετά εύθραυστα τοιχώματα, λόγω αλλοιώσεων που υφίστανται κυρίως εξαιτίας της
φλεγμονής, iv) καταλήγουν συχνά σε ρήξη, προκαλώντας αιμορραγία στο εσωτερικό της αθηρωματικής πλάκας, με συνέπεια τη δημιουργία νεκρωτικού πυρήνα και περαιτέρω αύξηση
της φλεγμονής.18,19

Αθηρωσκλήρωση και νεοαγγειογένεση
Η άποψη πως τα αγγεία των αγγείων εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της αθηροσκλήρωσης έχει διατυπωθεί από το
1876 από τον Dr. W. Köester.15 Πλήθος παθαλογοανατομικών
μελετών έχει δείξει την παρουσία εκτεταμένου και πυκνού δικτύου νεοαγγείων σε αθηρωματικά αγγεία, τόσο στο τοίχωμά
τους, όσο και στο εσωτερικό των αθηρωματικών πλακών . Ο
Patterson το 1938 πρότεινε πως η ρήξη των τοιχωμάτων των
vasa vasorum θα μπορούσε να προκαλέσει αιμορραγία στο εσωτερικό της πλάκας.16 Αργότερα, διαπιστώθηκε ότι στον έσωμέσο χιτώνα αρτηριών δεν παρατηρούνται νεοαγγεία μέχρι ένα ορισμένο πάχος του, πέραν του οποίου όμως ξεκινά η ανάπτυξη νεοαγγείων.17 Έτσι λοιπόν, στην αθηρωσκλήρωση, από
τα αρχικά της ακόμα στάδια όπου παρατηρείται πάχυνση του
αγγειακού τοιχώματος, τα vasa vasorum πολλαπλασιάζονται.
Υπό συνθήκες, όμως, αυξημένων φλεγμονωδών παραγόντων
και διεργασιών τα νέα αυτά μικρο-αγγεία: i) επιταχύνουν την εξέλιξη της αθηρωμάτωσης και την ανάπτυξη της αθηρωματικής
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Ευάλωτη πλάκα και νεοαγγειογένεση
Είναι πλέον γνωστό από παθολογοανατομικές μελέτες ότι αθηρωματικές πλάκες που υπέστησαν ρήξη (ευάλωτες πλάκες)
έχουν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό νεοαγγείων σε σχέση με
πλάκες σταθερές που δεν υπέστησαν ρήξη.20,21 Επίσης, έχει παρατηρηθεί πως η πυκνότητα των νεοαγγείων στις αθηρωματικές πλάκες αποτελεί -μαζί με το πάχος της ινώδους κάψας- τη
φλεγμονή, το νεκρωτικό πυρήνα και τη ρήξη του έσω ελαστικού πετάλου του αγγείου - ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου
για τη ρήξη της αθηρωματικής πλάκας.20 Ειδικά για τις πλάκες των καρωτίδων υπάρχουν, πλέον, αρκετά στοιχεία που υποστηρίζουν πως συμπτωματικοί ασθενείς έχουν αθηρωματικές πλάκες με σημαντικά μεγαλύτερη νεοαγγείωση σε σχέση με μη-συμπτωματικούς ασθενείς με αθηρωματική νόσο καρωτίδων.22,23 Επίσης, σημαντική σχέση έχει παρατηρηθεί μεταξύ αυξημένης νεοαγγείωσης στις πλάκες των καρωτίδων με τη
στεφανιαία νόσο υποδεικνύοντας την ενδεχόμενη επέκταση του
παθολογικού φαινομένου και στο στεφανιαίο δίκτυο.24 Όμως,
τα δεδομένα από προοπτικές μελέτες που να αποδεικνύεται η
προγνωστική και η προβλεπτική αξία της νεοαγγειογένεσης στις
καρωτιδικές πλάκες είναι ακόμα ελλιπή. Εξαιρετικό ενδιαφέρον, επίσης, εστιάζεται στην ενδεχόμενη μείωση του κινδύνου
ρήξης-θρόμβωσης με κατάλληλη θεραπευτική αντιαγγειογενετική παρέμβαση. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα μερικών
κλινικών μελετών που έδειξαν σταθεροποίηση έως και μείωση
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της νεοαγγειογένεσης μετά από χορήγηση στατινών25,26, ενώ υπό μελέτη βρίσκονται και πολλές άλλες ουσίες με αντιαγγειογενετική δράση27,28. Προς την ίδια κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες που οδήγησαν στην επικάλυψη ενδοστεφανιαίων προσθέσεων (stent) με κατάλληλη φαρμακευτική ουσία
με αντιαγγειογενετική δράση επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση της υπερπλασίας του αρτηριακού τοιχώματος.29,30

In vivo απεικόνιση της νεοαγγειογένεσης
Το γεγονός ότι η νεοαγγειογένεση έχει συνδεθεί με την ασταθή
(ευάλωτη) πλάκα και την εξέλιξη της αθηρωματικής διεργασίας
έχει ωθήσει τους ερευνητές να αναζητήσουν τεχνολογίες και μεθόδους για την in vivo απεικόνιση και ποσοτικοποίηση της νεοαγγειογένεσης στις αθηρωματικές πλάκες.
Την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι απεικόνισης των vasa vasorum στις καρωτίδες που κατά κύριο λόγο βασίζονται στην υπερηχογραφία και στο μαγνητικό συντονισμό σε
συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλου σκιαγραφικού αντίθεσης
(contrast agent). Η υπερηχογραφία αντίθεσης φαίνεται να αποτελεί μια αρκετά υποσχόμενη μέθοδο, δεδομένου ότι το Duplex
υπερηχογράφημα ήδη χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη για
την εκτίμηση των δομικών, μορφολογικών και λειτουργικών - αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών των αθηρωματικών βλαβών των
καρωτίδων.
H ενισχυμένη υπερηχογραφία με χρήση σκιαγραφικού αντίθεσης (contrast enhanced ultrasound - CEUS) χρησιμοποιείται τόσο για την ακριβέστερη απεικόνιση ανατομικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών, όσο και για την απεικόνιση της μικροκυκλοφορίας, της νεοαγγειογένεσης και της ιστικής αιμάτωσης (tissue
perfusion).31 Οι σχετικά πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine
and Biology (EFSUMB), αναφορικά με την κλινική εφαρμογή της
ενισχυμένης υπερηχογραφίας με χρήση σκιαγραφικού αντίθεσης, επέκτειναν την εφαρμογή της μεθόδου και σε μη-ηπατικές
εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας την απεικόνιση της αορτής και
των καρωτίδων.32
Η υπερηχογραφική απεικόνιση της νεοαγγειογένεσης βασίζεται στο συνδυασμό αρμονικής υπερηχογραφίας (harmonic ultrasound) και ενδοφλέβιας έγχυσης σκιαγραφικού αντίθεσης (μικροφυσαλίδες). Οι μικροφυσαλίδες αποτελούνται από ένα «κέλυφος» το οποίο περιέχει ένα αέριο. Οι ιδιότητες του κελύφους
καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη μηχανική συμπεριφορά του.
Όσο πιο ελαστικό είναι, τόσο πιο εύκολα ταλαντώνεται διεγειρόμενο από τον υπέρηχο. Επίσης, το υλικό του κελύφους καθορίζει την αντοχή της φυσαλίδας και το χρόνο ζωής της πριν σπάσει.
Οι ηχογενείς ιδιότητες των μικροφυσαλίδων (echogenicity) καθορίζονται σημαντικά από το είδος του αερίου που περιέχουν.33
Συνήθως, οι μικροφυσαλίδες είναι κατασκευασμένες από κέλυφος αλβουμίνης, γαλακτόζης ή πολυμερών και περιέχουν αέριο υπερφθοράνθρακα, αζώτου. Το μέγεθος των φυσαλίδων είναι
αντίστοιχου των ερυθρών αιμοσφαιρίων και κυμαίνεται μεταξύ
1-4μm. Η διέγερση των μικροφυσαλίδων με υπερήχους συγκε-

Εικόνα 3.
Υπερηχογραφία αντίθεσης αθηρωματικής πλάκας στην καρωτίδα.
Τα κόκκινα βέλη υποδεικνύουν περιοχές
με αυξημένη ηχογένεια μετά την έγχυση μικροφυσαλίδων,
όπως δείχθηκε στη μελέτη των Deyama και συν.34

κριμένης έντασης (μηχανικού δείκτη) προκαλεί ταλαντώσεις των
φυσαλίδων και ανακλάσεις αρμονικών σημάτων.33 Ο εντοπισμός
αρμονικών σημάτων που «παράγονται» από την ταλάντωση των
μικροφυσαλίδων υποδηλώνει την παρουσία και ροή των φυσαλίδων, επιτρέποντας έτσι την απεικόνιση των vasa vasorum και
των νεοαγγείων (Εικόνα 3).
Την τελευταία μόλις δεκαετία, η δυνατότητα αυτή της υπερηχογραφίας αντίθεσης να απεικονίσει την ύπαρξη της νεοαγγειογένεσης έχει επιβεβαιωθεί από αρκετές ιστολογικές μελέτες αθηρωματικών πλακών από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή.35,36 Παρόλα αυτά, η ευαισθησία της μεθόδου δεν είναι πάντα επαρκής. Έχει παρατηρηθεί ότι η ποσοτικοποίηση της
νεοαγγειογένεσης των πλακών μέσω της αύξησης της ηχογένειας (μετά από την έγχυση του σκιαγραφικού αντίθεσης) δεν σχετίζεται με τα ιστολογικά ευρήματα.21 Δεδομένου ότι δεν υπάρχει
ακόμα τεκμηριωμένη μέθοδος ποσοτικοποίησης της νεοαγγείωσης μέσω υπολογιστικής ανάλυσης των υπερηχογραφικών εικόνων πριν και μετά την έγχυση μικροφυσαλίδων, η μέθοδος αυτή παρέχει κυρίως ποιοτικές και ημι-ποσοτικές πληροφορίες. Όμως ακόμα και η ημι-ποσοτική βαθμολόγηση της νεοαγγειογένεσης των αθηρωματικών πλακών, έχει βρεθεί να σχετίζεται σημαντικά με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.37
Παρόλο που η ανάπτυξη σκιαγραφικών αντίθεσης, η εξέλιξη
των συστημάτων υπερηχογραφίας και η ανάπτυξη υπολογιστικών αλγόριθμων επεξεργασίας σήματος και εικόνας έχουν ανοίξει το δρόμο για την in vivo απεικόνιση των vasa vasorum, η μέθοδος αυτή βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη και αξιολόγηση. Σε
εξέλιξη βρίσκονται μελέτες με στόχο να πιστοποιήσουν την ακρίβεια και ευαισθησία της μεθόδου (ιστολογικά) και την επαναληψιμότητά της (κλινικά). Ενώ τα κλινικά δεδομένα είναι πλέον σαφή ως προς την παθοφυσιολογική σημασία της νεοαγγειογένεσης στην αθηρωματική νόσο, τόσο των καρωτίδων όσο και των
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στεφανιαίων αρτηριών, οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της βιοτεχνολογίας αναμένεται να δώσουν νέες δυνατότητες για την in
vivo απεικόνιση και αξιολόγηση της νεοαγγειογένεσης αθηρωματικών πλακών στην κλινική πράξη.
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Επιτυχής διακαθετηριακή εμφύτευση
μιας νέας γενιάς χαμηλού προφίλ
βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας σε
ασθενή με στένωση ισθμού αορτής
Κωνσταντίνος Καλογεράς, Μαρία Λάβδα, Κάρμεν Μολντοβάν, Σοφία Βαϊνά, Γεράσιμος Σιάσος, Ουρανία Κατσαρού,
Εβελίνα Μπέη, Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, Δημήτριος Τούσουλης
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η εφαρμογή της διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (ΔΕΑΒ) σε ευρύτερο και
νεότερο πληθυσμό στο εγγύς μέλλον δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για αντιμετώπιση
δύσκολων διεπεμβατικών καταστάσεων με επιτυχία. Αναφέρουμε μια περίπτωση στην
οποία η ΔΕΑΒ διεξήχθη επιτυχώς σε έναν ασθενή με στένωση του ισθμού της αορτής
χρησιμοποιώντας τελευταίας γενιάς βιοπρόθεσης χαμηλού προφίλ. Παρά την ευθραυστότητα
του αορτικού τοιχώματος και την πιθανή ανώμαλη λειτουργία του, μια χαμηλού προφίλ
συσκευή (14F), η CoreValve Εvolut R (Medtronic, Minneapolis, ΜΝ) εμφυτεύτηκε
μέσα από την ισθμική στένωση χωρίς επιπλοκές. Οι τελευταίας γενιάς, χαμηλού προφίλ,
εμφυτεύσιμες αορτικές βαλβίδες παρέχουν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα σε ασθενείς με
δομικές ανωμαλίες - εμπόδια.

Abstract
The application of transcatheter aortic valve implantation
(TAVI) in a wider and younger population makes imperative the
need for successful deal with challenging procedural conditions.
We report a case in which TAVI was successfully conducted in
a patient with aortic coarctation using a last-generation lowprofile bioprosthesis. Despite the fragile aortic wall and its possible abnormal function, a low-profile (14F) CoreValve Evolute
R device was implanted through the coarctation without complications. Last-generation, low-profile transcatheter implanted
aortic valves provide an additional advantage in patients with
structural impediments.

Εισαγωγή
Η ευρεία εφαρμογή της διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (ΔΕΑΒ) και τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα που
προέρχονται από μια ποικιλία κλινικών δοκιμών καθιστά την ε42 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

φαρμογή της πολλά υποσχόμενη σε περισσότερες και νεότερες
ομάδες πληθυσμού στο εγγύς μέλλον.1 Ως εκ τούτου, οι συσκευές και οι χειριστές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν δύσκολες περιστάσεις και ανατομικά χαρακτηριστικά. Αναφέρουμε μια περίπτωση στην οποία η ΔΕΑΒ διεξήχθη επιτυχώς σε έναν ασθενή με στένωση ισθμού αορτής χρησιμοποιώντας βιοπρόθεση τελευταίας γενιάς.

Παρουσίαση περιστατικού
Άντρας 83 ετών με γνωστό ιστορικό υπερλιπιδαιμίας και υπέρτασης προσέρχεται λόγω δύσπνοιας (New York Heart Association III) επιδεινούμενη τους τελευταίους έξι μήνες. Ο ασθενής είχε ιστορικό κατάγματος στέρνου λόγω ατυχήματος προ 4 ετών,
το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση του πρόσθιου
μέρους του θώρακα.
Η κλινική και η υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση ανέδειξαν σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας με σημαντική ασβέστω-

Επιτυχής διακαθετηριακή εμφύτευση μιας νέας γενιάς χαμηλού προφίλ βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας

Εικόνα 1. (A) Εικόνα από την MSCT που αναδεικνύει τη στένωση ισθμού αορτής (κόκκινο βέλος). (B) Τρισδιάστατη εικόνα οβελιαίου επιπέδου
που απεικονίζει το αορτικό τόξο και τη στένωση του ισθμού της αορτής (κοκκινο βέλος)

ση αυτής, αυξημένη διαβαλβιδική κλίση πίεσης, και επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας το οποίο ανερχόταν στο 45%. Το logistic Euroscore του ασθενούς υπολογίστηκε
σε 19,87%. Λαμβάνοντας υπόψη την παραμόρφωση του στέρνου και το αποτέλεσμα του Euroscore, η ομάδα καρδιάς (HEART
Team) συμφώνησε πως η ΔΕΑΒ θα ήταν η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση για τον ασθενή. Η συνήθης διαδικασία με στεφανιογραφία και πολυτομική αξονική τομογραφία (Multi Slice
Computed Tomography - MSCT) διεξήχθη πριν την παρέμβαση και αποκάλυψε φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες και στένωση του ισθμού της αορτής, αλλά χωρίς σημαντική κλίση διαμέσου της στένωσης (10mmHg) (Εικόνα 1). Η MSCT ανέδειξε επίσης λειτουργική δίπτυχη αορτική βαλβίδα με συνένωση της αριστερής με την δεξιά γλωχίνα, εύρημα το οποίο δεν ήταν ανιχνεύσιμο με διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα. Η κλίση χαμηλής πίεσης διαμέσου ολόκληρου του μήκους την στένωσης
και οι διαστάσεις του αορτικού αυλού στο σημείο της στένωσης
(16mm) ενίσχυσε την απόφασή μας να προχωρήσουμε στην επέμβαση με τη μέθοδο της ΔΕΑΒ. Η βιοπρόθεση CoreValve Evolut R (Medtronic, Minneapolis, MN) επιλέχθηκε για την εμφύτευση. Υπό ήπια καταστολή και διά της δεξιάς μηριαίας αρτηρίας, ένα 0,035 ιντσών σύρμα τύπου J αρχικά προωθήθηκε μέσα
από την στένωση και τοποθετήθηκε στην ανιούσα αορτή διαμέσου ενός καθετήρα multipurpose 6F (Εικόνα 2Α). Στη συνέχεια,
μια 29-mm χαμηλού προφίλ πρόθεση CoreValve Evolut R (ισοδύναμη με14F) προωθήθηκε ομαλά μέχρι την αορτική στένωση
πάνω από ένα σύρμα super stiff Confida Brecker (Medtronic).
Ωστόσο, κατά την προώθηση της βιοπρόθεσης συναντήσαμε αντίσταση καθ’ όλη τη στένωση του αορτικού τόξου. Ένα μετρικό
5F pigtail είχε τοποθετηθεί στην ανιούσα αορτή ώστε να ελέγχε-

ται και να παρακολουθείται η πορεία της βιοπρόθεσης στο κέντρο του αορτικού αυλού κατά τη διάρκεια της προώθησης διά της στένωσης και του αορτικού τόξου (Εικόνα 2Β). Μετά μέσω
της ανιούσας αορτής, η βιοπρόθεση εμφυτεύθηκε με επιτυχία
χωρίς την ανάγκη για διόρθωση της θέσης με κάποια τεχνική και
χωρίς υπολειμματική παραβαλβιδική διαφυγή (Εικόνα 2C). Μετά την εμφύτευση, το σύστημα προώθησης αποσύρθηκε με επιτυχία ακριβώς πριν από τη στένωση του ισθμού και εν συνεχεία αποσύρθηκε και το σύρμα μέχρι την εύκαμπτη άκρη του, επιτρέποντας έτσι πιο ελεύθερη κίνηση και απόσυρση του κώνου
μακριό από τη στένωση. Τέλος, επανατοποθετήθηκε στο θηκάρι και αφαιρέθηκε από το σώμα του ασθενούς. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην μονάδα εμφραγμάτων και πήρε εξιτήριο την 5η
μετεπεμβατική ημέρα.

Συζήτηση
Στο παραπάνω περιστατικό, πραγματοποιήθηκε μία επιτυχημένη ΔΕΑΒ σε έναν ασθενή με αορτική στένωση χρησιμοποιώντας μια χαμηλού προφίλ βιοπρόθεση τελευταίας γενιάς (14F).
Η στένωση του ισθμού της αορτής σχετίζεται με αορτοπάθεια με
αποτέλεσμα ο αορτικός ιστός να απειλείται με ρήξη ή διαχωρισμό.2 Ωστόσο, η ΔΕΑΒ αποφασίστηκε να είναι η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση για τον ασθενή μας, απόφαση που βασίστηκε όχι μόνο στην αυξημένη τιμή του Euroscore, αλλά και στο
ιατρικό ατομικό ιστορικό του ασθενούς και συγκεκριμένα στο ιστορικό κατάγματος του θωρακικού τοιχώματος στο παρελθόν
και της επακόλουθης παραμόρφωσης του στέρνου. Η MSCT, η
οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του προεπεμβατικού ελέγχου, επέτρεψε την ακριβή μέτρηση της διαμέτρου του αγγείου πρόσβασης και αποκάλυψε επίσης την ως τότε άγνωστη στένωση του ι-
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Εικόνα 2. Διαδικασία εμφύτευσης
αορτικής βαλβίδας. (A) Ένα σύρμα
0.035 ιντσών τύπου J προωθήθηκε
διά της στένωσης του ισθμού και
τοποθετήθηκε στην ανιούσα αορτή.
(B) Προώθηση της βιοπρόθεσης κατά
μήκος της στένωσης του ισθμού και
του αορτικού τόξου. (C) Επιτυχής
εμφύτευση της βιοπρόθεσης χωρίς
υπολειπόμενη παραβαλβιδική διαφυγή

σθμού της αορτής. Μπορεί εύκολα λοιπόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η διεξαγωγή της MSCT είναι υψίστης σημασίας πριν
την ΔΕΑΒ.
Η επιλογή της κατάλληλης βιοπρόθεσης ήταν ένα σημαντικό
ζήτημα σε έναν ασθενή με τέτοια ιδιαιτερότητα. Ανάμεσα σε μια
ποικιλία διαθέσιμων συσκευών στο εμπόριο, η Edwards SAPIEN
III (Edwards Lifesciences, Irvine, CA) και η CoreValve Evolute R
(Medtronic) πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Ωστόσο, η Edwards SAPIEN III είναι μια μη επανατοποθετήσιμη συσκευή που
εκπτύσσεται με τη βοήθεια βαλβιδοπλαστικής με μπαλόνι, η οποία στην περίπτωση της τοποθέτησης σε κακή θέση στην ανιούσα αορτή μπορεί να επηρεάσει τη ροή αιμάτωσης στις στεφανιαίες αρτηρίες, επιπρόσθετα με την υπάρχουσα στένωση. Έτσι, επειδή η EvoluteR είναι μία αυτοεκπτυσσόμενη συσκευή με δυνατότητα επαναπρόσληψης και ικανότητα επανατοποθέτησης, θεωρήθηκε κατάλληλη η εμφύτευσή της στον ασθενή μας παρά το
μήκος και την ακαμψία της, η οποία θα μπορούσε δυνητικά να
δημιουργήσει περισσότερη τριβή. Κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης, η ευθραυστότητα του αορτικού τοιχώματος στο σημείο της
στένωσης και η πιθανή ανώμαλη λειτουργία του παρέμεινε μια
σημαντική ανησυχία για τον χειριστή. Το μέγεθος της βιοπρόθεσης, εκτός από τις διαστάσεις του αορτικού δακτυλίου, μετρήθηκε με βάση την MSCT η οποία ανέδειξε τον βαθμό της στένω-
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σης και τέλος μας επέτρεψε την ασφαλή τοποθέτηση της βαλβίδας στον ασθενή μας. Επιπλέον, η ευθραυστότητα της στένωσης
του ισθμού απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, επειδή η δυσκαμψία της συσκευής ή η τάση του καθετήρα θα μπορούσαν να αποδειχθούν εξαιρετικά επιβλαβή.

Συμπεράσματα
Η ΔΕΑΒ, παρά την ύπαρξη στένωσης του ισθμού της αορτής,
είναι εφικτή δια της μηριαίας πρόσβασης, απαιτώντας όμως προσεκτικούς χειρισμούς κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης, όταν οι
εναλλακτικές προσεγγίσεις δεν είναι διαθέσιμες και μετά από λεπτομερή αξιολόγηση της απαραίτητης MSCT. Βασιζόμενοι στην
εμπειρία μας, οι τελευταίας γενιάς, χαμηλού προφίλ, διακαθετηριακές αορτικές βαλβίδες παρέχουν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα
στους ασθενείς με δομικές ανωμαλίες.
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Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας
(Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2016)
Θέματα πολλαπλής επιλογής
α π ρ ι λ ι ο ς

2 0 1 6

Ερώτηση 1
Σε ασθενείς με μικρού βαθμού στένωση
της αορτικής βαλβίδας με πάχυνση και
ελαφρά ασβέστωση των πτυχών της
βαλβίδας, η εξέλιξη σε σοβαρή στένωση
ανέρχεται σε
α) 10% την επόμενη 5ετία
β) 50% την επόμενη 5ετία
γ) 10% την επόμενη 10ετία
δ) 50% την επόμενη 10ετία

συνέχεια 5mg δυο φορές ημερησίως
γ) Dabigadran 150mg δύο φορές
ημερησίως, ανεξάρτητα αν λαμβάνει
βεραπαμίλη ο ασθενής
δ) Δεν έχουν ένδειξη τα νεότερα
αντιπηκτικά στην πνευμονική εμβολή

Ερώτηση 5

Ερώτηση 2
Εκφύλιση της βιολογικής προσθετικής
βαλβίδας παρατηρείται συχνότερα σε
ασθενείς
α) Με συστηματικά φλεγμωνώδη
νοσήματα
β) Με χρόνια νεφρική νόσο
γ) Ασθενείς <60 ετών
δ) Κανένα από τα ανωτέρω

Ερώτηση 3
Η θεραπευτική δόση του fondaparinux
στην πνευμονική εμβολή είναι
α) 5mg για σωματικό βάρος <50kg (μια
φορά ημερησίως)
β) 7.5mg ανεξάρτητα του βάρους (μια
φορά ημερησίως)
γ) 10mg για σωματικό βάρος >100kg
(μια φορά ημερησίως)
δ) 10mg για σωματικό βάρος >100kg
(δυο φορές ημερησίως)

Ερώτηση 4
Η από του στόματος αντιπηκτική αγωγή
στην οξεία φάση της πνευμονικής εμβολής
μπορεί να είναι
α) Rivaroxaban 15mg δύο φορές
ημερησίως για 3 εβδομάδες και στη
συνέχεια 20mg ημερησίως
β) Apixaban 10mg δύο φορές
ημερησίως για 10 ημέρες και στη

γ) Η μυοκαρδίτιδα
δ) Η νόσος του Chagas
ε) Όλα τα ανωτέρω

Ερώτηση 8
Σημειώστε τις επιπλοκές της αμιοδαρόνης
α) Υπόταση
β) Βραδυκαρδία
γ) Torsade de pointes
δ) Δυσκοιλιότητα
ε) Όλα τα ανωτέρω

Ερώτηση 9

Η πιο πιθανή διάγνωση στο παραπάνω
ΗΚΓ είναι
α) Πνευμονική εμβολή
β) Οπίσθιο έμφραγμα μυοκαρδίου
γ) Σοβαρή στένωση μιτροειδούς
βαλβίδας
δ) Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας

Ερώτηση 6
Ανάλογα με το χρονικό διάστημα που
εμφανίζεται η ενδοπροθετική θρόμβωση,
ποια εκ των κατωτέρω είναι σωστάς;
α) Οξεία, όταν εμφανίζεται το πρώτο
24ωρο μετά την τοποθέτηση
β) Οξεία, όταν εμφανίζεται τα 3 πρώτα
24ωρα μετά την τοποθέτηση
γ) Υποξεία, όταν εμφανίζεται μετά το
πρώτο 24ωρο και μέχρι 30 ημέρες
από την τοποθέτηση
δ) Όψιμη, όταν εμφανίζεται μετά τον
πρώτο χρόνο

Ερώτηση 7
Παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να
προκαλέσουν βραδυκαρδία είναι
α) Το έμφραγμα
β) Η σαρκοείδωση

Η δραστική δόση της προπαφενόνης για την
ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής είναι
α) 300-600mg
β) 450-600mg
γ) 600-800mg
δ) 500-800mg

Ερώτηση 10
H επρερενόνη άμεσα 3-14 ημέρες μετά το
έμφραγμα μυοκαρδίου μειώνει τον σχετικό
κίνδυνο για θάνατο
α) 50%
β) 15%
γ) 30%
δ) Δεν το επηρεάζει
Ερώτηση 11
Η ivabradine μειώνει την καρδιακή
συχνότητα
α) Μειώνει το If ρεύμα στον φλεβόκομβο
β) Μειώνει το If ρεύμα στον κόμβο
γ) Χορηγείται για να μειώσει την
καρδιακή συχνότητα σε φλεβοκομβικό
ρυθμό
δ) Χορηγείται για έλεγχο συχνότητας σε
κολπική μαρμαρυγή

Ερώτηση 12
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά στη
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θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας;
α) Οι αναστολείς της ρενίνης έχουν
παρόμοια δράση με τους ACE
inhibitors ή τους ARB
β) Οι glitazones δεν χρησιμοποιούνται
στην καρδιακή ανεπάρκεια γιατί
επιδεινώνουν την κλινική εικόνα και
αυξάνουν τις νοσηλείες
γ) Τα διουρητικά της αγκύλης προκαλούν
πιο έκδηλη, αλλά βραχεία, διούρηση
συγκριτικά με τα θειαζιδικά
δ) Τα θειαζιδικα διουρητικά δρουν
καλύτερα συγκριτικά με τα διουρητικά
της αγκύλης σε ασθενείς με
επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

Ερώτηση 13
Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση συνιστάται
σε ασθενείς με NYHAIII-IV και
α) QRS >120msec, μορφολογία LBBB
και ΚΕ <35%, οι οποίοι έχουν
προσδόκιμο επιβίωσης >1 έτος
β) Σε QRS >150msec, ανεξάρτητα από τη
μορφολογία του QRS και ΚΕ <35%
γ) Σε κολπική μαρμαρυγή με ΚΕ <35%

Ερώτηση 14
Το σύνδρομο μετά περικαρδιοτομή
εμφανίζεται σε
α) 5% των περιπτώσεων
β) 10%
γ) 20-30%
δ) <5%

της αριστερής κοιλίας
ε) Συστολική υπέρταση με συστολική
πίεση στην πνευμονική >40mmHg

Ερώτηση 17
Τα πλέον συνήθη επείγοντα καρδιολογικά
συμβάματα σε ογκολογικούς ασθενείς είναι
α) Ο καρδιακός επιπωματισμός
β) Η πνευμονική εμβολή
γ) Τα θρομβοεμβολικά φαινόμενα
δ) Αρρυθμίες

Ερώτηση 18
Ποια εκ των κάτωθι είναι χαρακτηριστικά
της σοβαρής ανεπάρκειας μιτροειδούς
βαλβίδας;
α) Venacontracta >0.7cm
β) Συστολική αναστροφή στις
πνευμονικές φλέβες
γ) Παλιδρομούν όγκος >40 ml/παλμό
δ) Παλινδρομούν κλάσμα >30%

Ερώτηση 19
Ποιες από τις κάτωθι παραμέτρους
θεωρούνται δυσμενείς προγνωστικοί
δείκτες σε ασθενείς με πνευμονική
αρτηριακή υπέρταση;
α) 6MWT >300m
β) Περικαρδιακή συλλογή και TAPSE
<1.5cm
γ) Υψηλές τιμές BNP
δ) Συγκοπή

Ερώτηση 20
Ερώτηση 15
Η κλίση πίεσης προσθετικής βαλβίδας
μπορεί να αυξηθεί στις κάτωθι καταστάσεις
εκτός
α) Αναιμία
β) Πυρετό
γ) Υποθυρεοειδισμό
δ) Υπερθυρεοειδισμό

Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για την
κολχικίνη;
α) Είναι φάρμακο με αντιμιτωτικές και
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
β) Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια
είναι η δυσανεξία από το πεπτικό
γ) Χορηγείται σε εγκυμοσύνη
δ) Δεν αντενδείκνυται σε ηπατική
ανεπάρκεια

Ερώτηση 16
Για τον καθορισμό του Euro SCORE
συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι παράγοντες
α) Η ηλικία
β) Η χρόνια πνευμονική νόσος με
τη χρήση βρογχοδιασταλτικών ή
κορτιζόνης
γ) Παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου
δ) Επηρεασμένη η συστολική απόδοση
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Ερώτηση 21
Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις
σχετιζόμενες με τον καρδιακό
καθετηριασμό είναι αληθής;
α) Ο κίνδυνος για μείζονες επιπλοκές από
τον καρδιακό καθετηριασμό είναι 2%
έως 2.5%
β) Η επίπτωση της νεφροπάθειας

από σκιαγραφικά σε ασθενείς με
νεφρική δυσλειτουργία μειώνεται αν
χορηγήσουμε ενδοφλέβια μανιτόλη
πριν και μετά τον καθετηριασμό
γ) Τα ιονισμένα υπερωσμωτικά
σκιαγραφικά είναι προτιμότερα από τα
μη ιονισμένα ισοωσμωτικά σε ασθενείς
με νεφρική δυσλειτουργία
δ) Μια μονάδα French ισούται με 0.33mm
ε) O καρδιακός καθετηριασμός είναι
γενικά ασφαλής σε ασθενή με
προσθετική αορτική βαλβίδα τύπου
ανακλινόμενου δίσκου

Ερώτηση 22
Κάθε μια από τις παρακάτω καταστάσεις
σχετίζεται με την εμφάνιση πνευμονικού
οιδήματος εκτός από
α) Το μεγάλο υψόμετρο
β) Την αυξημένη πίεση των πνευμονικών
φλεβών
γ) Την αυξημένη κολλοειδοωσμωτική
πίεση του πλάσματος
δ) Την εκλαμψία
ε) Υπερβολική δόση ηρωίνης

Ερώτηση 23
Όλα τα παρακάτω είναι αληθή σχετικά με
τη συγκοπή εκτός από
α) Η συγκοπή καρδιακής αιτιολογίας
αντιστοιχεί περίπου στο 10% έως 20%
των συνολικών επεισοδίων
β) Η συγκοπή καρδιακής αιτιολογίας
σχετίζεται με 30% ετήσια θνητότητα
γ) Η πιο κοινή αιτία συγκοπής
είναι αγγειακής προέλευσης
συμπεριλαμβανομένης της
ορθοστατικής υπότασης
δ) Οι υπερκοιλιακές αρρυθμίες έχουν
αναγνωριστεί ως μια κοινή αιτία
συγκοπής
ε) Η αιτία της συγκοπής μπορεί να
αναγνωριστεί σε μεγάλο ποσοστό
με βάση το ιστορικό και την κλινική
εξέταση

Ερώτηση 24
Όλα τα παρακάτω είναι αληθή για το
ηλεκτροκαρδιογράφημα στις συγγενείς
καρδιοπάθειες εκτός από
α) Η κολπική μαρμαρυγή είναι πιο συχνή
από τον κολπικό πτερυγισμό σε νέους
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ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες
β) Ο 1ου βαθμού κολποκοιλιακός
αποκλεισμός συχνά παρουσιάζεται
σε ασθενείς με συγγενή διορθωμένη
μετάθεση των μεγάλων αρτηριών,
ανωμαλία Ebstein ή κολποκοιλιακά
ελλείμματα
γ) Η παρουσία υπερτροφίας της δεξιάς
κοιλίας υποδηλώνει πνευμονική
υπέρταση ή απόφραξη του χώρου
εξόδου της δεξιάς κοιλίας
δ) Στα νεογνά, η ηλεκτροκαρδιογραφική
εικόνα εμφράγματος έχει σχέση με
ανώμαλη έκφυση της στεφανιαίας
αρτηρίας
ε) Βαθειά κύματα Q στις αριστερές προκάρδιες απαγωγές μπορεί να οφείλονται σε υπερφόρτιση όγκου της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με ανεπάρκεια
αορτικής ή μιτροειδούς βαλβίδας

Ερώτηση 25
Ένας 60χρονος προσέρχεται στα επείγοντα
μετά από 14 ώρες θωρακικού άλγους που
υποχώρησε λίγο πριν την άφιξή του στο
νοσοκομείο. Tο ΗΚΓ/μα εμφανίζει ανασπάσεις του ST διαστήματος 0.5mm με αρνητικά Τ κύματα και παθολογικά Q στις απαγωγές II, III, και aVF. Από την αρχική κλινική εξέταση δεν προέκυψε κάτι αξιοσημείωτο. Τη
δεύτερη μέρα ένα αμυδρό συστολικό φύσημα ήταν ακουστό στην κορυφή και την
τρίτη ημέρα είχε αυξηθεί σε 3/6. Ο ασθενής είχε ήπια δύσπνοια και η ακτινογραφία
θώρακος έδειξε πνευμονική συμφόρηση. Η
πιο πιθανή εξήγηση για το φύσημα είναι
α) Ρήξη οπίσθιου θηλοειδούς μυός
β) Ρήξη προσθίου θηλοειδούς μυός
γ) Έμφραγμα οπίσθιου θηλοειδούς μυός
δ) Έμφραγμα προσθίου θηλοειδούς μυός
ε) Ρήξη τενοντίων χορδών

Ερώτηση 26

Οι ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες που

εμφανίζονται στην εικόνα συνδέονται με
όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά εκτός από
α) Απουσία υποκείμενης δομικής
καρδιακής νόσου στους
περισσότερους ενήλικες
β) Ανταπόκριση στη θεραπεία με
βεραπαμίλη
γ) Ανωμαλία Ebstein
δ) Υψηλότερη επίπτωση στους άνδρες
ε) Δεξιό οπίσθιο διαφραγματικό δεμάτιο

Ερώτηση 27

Ένας 76χρονος άνδρας με σακχαρώδη διαβήτη και στηθάγχη προσπάθειας διαγνώστηκε με στεφανιαία νόσο τριών αγγείων και
κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας
40%. Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε τον παραπάνω εικονιζόμενο καρδιακό ρυθμό. Οι ακόλουθες
φαρμακευτικές ουσίες μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση μπορούν να προλάβουν
την εμφάνιση της αρρυθμίας εκτός από την
α) Αμιοδαρόνη
β) Ατορβαστατίνη
γ) Σοταλόλη
δ) Δακτυλίτιδα
ε) Μετοπρολόλη

Ερώτηση 28
Σε υποτροπή περικαρδίτιδας, θεραπεία
εκλογής αποτελεί
α) Η κορτιζόνη
β) Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα
γ) Ο συνδυασμός κολχικίνης και μη
στεροειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων για 3 μήνες
δ) Ο συνδυασμός κολχικίνης και μη
στεροειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων για 6 μήνες
ε) Ο συνδυασμός κορτιζόνης και μη
στεροειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων για 3 μήνες

Ερώτηση 29

Μια 38χρονη γυναίκα στην 37η εβδομάδα
της κύησης προσέρχεται με οπισθοστερνικό
άλγος στο στήθος τα τελευταία 30 λεπτά. Ένα ΗΚΓ/μα δείχνει ανασπάσεις του τμήματος
ST διαστήματος 4mm στις απαγωγές V1 έως
V4. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές;
α) Ο σπασμός των στεφανιαίων αρτηριών
είναι η πιο συνηθισμένη αιτία αυτού
του ευρήματος κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης
β) Ο διαχωρισμός των στεφανιαίων
αρτηριών είναι η πιο πιθανή αιτία στην
περιγεννητική περίοδο
γ) Η εγκυμοσύνη δεν αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης ενός εμφράγματος του
μυοκαρδίου
δ) Το κατώτερο έμφραγμα του
μυοκαρδίου είναι πιο συχνό από ότι το
πρόσθιο έμφραγμα κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης
ε) Η κύηση αποτελεί απόλυτη αντένδειξη
για στεφανιογραφία

Ερώτηση 30
Όλα τα παρακάτω ισχύουν για τις δράσεις
του ασβεστίου στο ΗΚΓ/μα εκτός από
α) Η υπασβεστιαιμία μπορεί να
προκαλέσει παράταση του SΤ
διαστήματος
β) Η υπερασβεστιαιμία μπορεί να
προκαλέσει βράχυνση του QT
διαστήματος
γ) Το ασβέστιο δρα στη φάση 4 του
δυναμικού ενέργειας
δ) Στην υπερασβεστιαιμία μπορεί να
εμφανιστεί J κύμα
ε) Η υπερασβεστιαιμία μπορεί να
προκαλέσει ανάσπαση του ST
διαστήματος

Ερώτηση 31
Η θεραπεία, προκαλούμενης από φάρμακα,
παράτασης του QT διαστήματος με επακόλουθο πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία περιλαμβάνει τα παρακάτω εκτός από ένα
α) Διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου
β) Διόρθωση ηλεκτρολυτών και
οξεοβασικής ισορροπίας
γ) IV ισοπροτερενόλη ή προσωρινή
βηματοδότηση
δ) IV β-αποκλειστή
ε) IV μαγνήσιο
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Ερώτηση 32
Ποιο από τα ακόλουθα ευρήματα δείχνει
σοβαρότερη ανεπάρκεια μιτροειδούς;
α) Διάρκεια φυσήματος
β) Διχασμός 2ου τόνου
γ) Μαλακός 1ος τόνος
δ) Ένταση φυσήματος
ε) Μετατόπιση καρδιακής ώσης και
συστολικός ροίζος

μετά έμφραγμα μυοκαρδίου κατωτέρου
τοιχώματος, το ΚΕ 45%. Ποια η θεραπεία
1ης εκλογής;
α) Αμιωδαρόνη
β) ICD
γ) Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
δ) Φορητός ICD
ε) Β-αποκλειστής
στ) Κατάλυση ΚΤ

μεταξύ καρωτίδων και στεφανιαίων
αρτηριών
β) Χρόνια ολική απόφραξη στεφανιαίων
αγγείων: Πότε διανοίγονται και με ποια
μεθοδολογία

Ερώτηση 33

Ερώτηση 38

Ο υποκείμενος μηχανισμός
αρρυθμιογένεσης στη δηλητηρίαση με
δακτυλίτιδα είναι
α) Eπανείσοδος
β) Καθυστερημένες μετεκπολώσεις
γ) Αυξημένος αυτοματισμός
δ) Πρώιμες μετεκπολώσεις

19 ετών φοιτήτρια με αρνητικό
καρδιολογικό ιστορικό σε προληπτικό
ΗΚΓ έλεγχο βρέθηκε με QTC 480ms. Προ
3μήνου αιφνίδιος θάνατος της αδελφής της
μητέρας της στην οποία διαγνώσθηκε LQTS.
Η μητέρα της και η 15 ετών αδελφή της
είναι ασυμπτωματικές. Δεν υπάρχει ιστορικό
οικογενειακής κώφωσης. Τι θα συστήσετε;
α) Εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη
β) Έναρξη β-αποκλειστή
γ) Εμφύτευση ICD
δ) Παρακολούθηση

Θέμα 3
α) Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς:
Διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση
β) Καρδιακή αρτηριακή σύξευξη: Ο
ρόλος της στις καρδιακές παθήσεις

Ερώτηση 34
62 ετών γυναίκα με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ, ΑΠ 165/100. Ποια είναι η αγωγή
1ης εκλογής;
α) Β-αποκλειστής
β) Σπειρονολακτόνη
γ) Ανταγωνιστής Ca
δ) ACE-I
ε) Φουροσεμίδη

Ερώτηση 35
Ποιο από τα ακόλουθα αντιαρρυθμικά
μπορεί να προάγει κολπική μαρμαρυγή;
α) Aδενοσίνη
β) Φλεκαϊνίδη
γ) Λιδοκαΐνη
δ) Αμιωδαρόνη
ε) Ατενολόλη

Ερώτηση 36
Ασθενής 40 ετών με ταχυκαρδία με
διευρυσμένα QRS, άνισα R-R διαστήματα
και αιμοδυναμικά σταθερός. Θεραπεία
εκλογής
α) Aμιωδαρόνη
β) Διγοξίνη
γ) Προκαϊναμίδη
δ) Προπαφαινόνη
ε) Βεραπαμίλη

Ερώτηση 37
Ασθενής εμφανίζει εμμένουσα
μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία 7 ημέρες
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Ερώτηση 39
Τετραλογία Fallot. Ποιο από τα παρακάτω
είναι λάθος;
α) Το συστολικό φύσημα οφείλεται σε
στένωση της πνευμονικής βαλβίδας
β) Υπάρχει κυάνωση κατά τη γέννηση
γ) Υπάρχει πολυκυτταραιμία και
πληκτροδακτυλία
δ) Συνήθως δεν υπάρχει κύμα a στην
κεντρική φλεβική πίεση

Ερώτηση 40
Σε νεαρούς ασθενείς με επεισόδια
υποτροπιάζουσας κολπικής μαρμαρυγής,
ποιες από τις παρακάτω συγγενείς
ηλεκτρικές νόσους πρέπει να αποκλείσετε;
α) LQTS
β) Brugada σύνδρομο
γ) SQTS
δ) CPVT
ε) A+B
στ) Β+Γ

Θέμα 2
Οξέα αορτικά σύνδρομα: Αιτιολογία,
διάγνωση, θεραπεία

Θέμα 4
α) Διαφορές στο MRI μεταξύ
εμφράγματος μυοκαρδίου και
μυοκαρδίτιδας
β) Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στις δομικές
παθήσεις της καρδιάς
Θέμα 5
Φαρμακευτική αντιμετώπιση λοιμώδους
ενδοκαρδίτιδος. Ιατρικές επεμβάσεις που
απαιτείται χημειοπροφύλαξη
Θέμα 6
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: Κλινική
εικόνα, ηλεκτροκαρδιογράφημα,
υπερηχοκαρδιογράφημα και θεραπευτική
αντιμετώπιση
Θέμα 7
Διαφορική διάγνωση κοιλιακής από
υπερκοιλιακή ρυθμική ταχυκαρδία
με ευρέα συμπλέγματα QRS λόγω
άλλοδρομίας
Θέμα 8
Θεραπεία πολύμορφης κοιλιακής
ταχυκαρδίας

ΘΕΜαΤα αΝαπΤΥΞΗς

Θέμα 9
Διαφορική διάγνωση συμπιεστικής
περικαρδίτιδας - περιοριστικής
μυοκαρδιοπάθειας

Θέμα 1
α) Σχέση νόσου των καρωτίδων και
στεφανιαίας νόσου. Ομοιότητες και
διαφορές των αθηρωματικών πλακών

Θέμα 10
Ασυμπτωματικό WPW. Διαστρωμάτωση
κινδύνου
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Ερώτηση 1
Ποια εκ των κατωτέρω είναι σωστά σε
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και οξύ
ισχαιμικό επεισόδιο;
α) Σε ασθενείς με χαμηλό αιμορραγικό
κίνδυνο, η χρήση τριπλής αγωγής
(ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη και από του
στόματος αντιπηκτικά) μπορεί να γίνει
για 6 μήνες (ένδειξη IIaB)
β) Σε ασθενείς με υψηλό αιμορραγικό
κίνδυνο, η χρήση τριπλής αγωγής
(ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη και από του
στόματος αντιπηκτικά) μπορεί να γίνει
για 6 μήνες (ένδειξη IIaB)
γ) Σε ασθενείς με υψηλό αιμορραγικό
κίνδυνο, η χρήση τριπλής αγωγής
(ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη και από του
στόματος αντιπηκτικά) μπορεί να γίνει
για 1 μήνα (ένδειξη IIaB)
δ) Μετά από 12 μήνες ανεξαρτήτως
αιμορραγικού κινδύνου, η χορήγηση
μονοθεραπείας με από του στόματος
αντιπηκτικά είναι ένδειξη IB

Ερώτηση 2
Η επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής στα
κάτωθι σύνδρομα είναι
α) Στο σύνδρομο Long-QT5 10%
β) Brugada syndrome 10-20%
γ) Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 5-15%
δ) Αρρυθμιογενή δεξιά κοιλία με VTs
>40%

Ερώτηση 3
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για τη
θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής στην
εγκυμοσύνη;
α) Η ηλεκτρική ανάταξη μπορεί
να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο
της εγκυμοσύνης σε ασθενή με
αιμοδυναμική αστάθεια (ένδειξη IC)
β) Τα NOACS μπορεί να χορηγηθούν στη
διάρκεια της εγκυμοσύνης
γ) Τα NOACS αντενδείκνυται να
χορηγηθούν κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης

Ερώτηση 4
Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για το

LCZ696;
α) Περιέχει μόνο τη βαλσαρτάνη
β) Συνδυάζει τη βαλσαρτάνη και
αναστολέα νεπριλισίνης
γ) Αποτελεί αναστολέα μόνο της
νεπριλισίνης

Ερώτηση 5
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
για τον καρδιακό επανασυγχρονισμό σε
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
α) CRT συστήνεται σε συμπτωματικούς
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και
φλεβοκομβικό ρυθμό με διάρκεια
του QRS ≥150msec και LBBBQRS
μορφολογία, με LVEF ≤35% σε OMT
(ένδειξη IA)
β) CRT συστήνεται σε συμπτωματικούς
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και
φλεβοκομβικό ρυθμό με διάρκεια του
QRS ≥150 msec και non-LBBBQRS
μορφολογία, με LVEF ≤35% σε OMT
(ένδειξη IIaB)
γ) CRT συστήνεται σε συμπτωματικούς
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και
φλεβοκομβικό ρυθμό με διάρκεια
του QRS 130-149msec και LBBBQRS
μορφολογία, με LVEF ≤35% σε OMT
(ένδειξηI Β)
δ) CRT δεν συστήνεται σε ασθενείς με
QRS <130msec (IIIA)

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

Ερώτηση 8
Ποιες εκ των κάτωθι θεωρούνται απόλυτες
αντενδείξεις για τη διενέργεια του stress
echo;
α) Επεισόδιο προκάρδιου άλγους με
αύξηση τροπονίνης το τελευταίο
24ωρο
β) Μετά από 24 ώρες επεισοδίου
προκάρδιου άλγους χωρίς αύξηση
τροπονίνης
γ) Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
δ) Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής

Ερώτηση 9
Ποιες εκ των κάτωθι καταστάσεων
προκαλούν αύξηση του BNP;
α) Νεφρική ανεπάρκεια
β) Οξεία πνευμονική εμβολή
γ) Αναιμία
δ) Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Ερώτηση 10

Το νικοτινικό οξύ σε δόση 2 gr/ημέρα
α) Αυξάνει την HDL-C περίπου 25%
β) Ελαττώνει την LDL-C 15-18%
γ) Δεν επιδρά στην LDL-C
δ) Ελαττώνει την Lp(a) περίπου 30%

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

Ερώτηση 7

Ερώτηση 11

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

Η δίπτυχη αορτική βαλβίδα μπορεί να
συνοδεύεται με
α) Ανωμαλίες στεφανιαίων αρτηριών
β) Στένωση ισθμού αορτής
γ) Μεσοκολπική επικοινωνία
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

Ερώτηση 6

Ερώτηση 12
Ακτινογραφία θώρακος επί στένωσης
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ισθμού της αορτής
α) Σημεία διάτασης της αριστερής κοιλίας
β) Το σημείο ¨3¨ στην περιοχή του
αορτικού τόξου λόγω έκφυσης της
αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας και
μεταστενωτικής διάτασης της αορτής
γ) Οδόντωση του κάτω μέρους των
πλευρών
δ) α + γ
3) β+ γ

α) Η κοκαΐνη αναστέλλει την
προσυναπτική επαναπρόσληψη
νευροδιαβιβαστών
β) Η κοκαΐνη έχει άμεση
αγγειοσυσπαστική δράση
γ) Μεταβολίζεται στο ήπαρ και
αποβάλλεται από τους νεφρούς
δ) Ο σχηματισμός ενδοστεφανιαίου
θρόμβου είναι σπάνιος

Ερώτηση 18
Ερώτηση 13
Ποιος από τους παρακάτω
κολποκοιλιακούς αποκλεισμούς δεν
θεωρείται αντένδειξη για δοκιμασία
κοπώσεως;
α) 2ου βαθμού κ-κ αποκλεισμός
β) 3ου βαθμού κ-κ αποκλεισμός
γ) 1ου βαθμού κ-κ αποκλεισμός
δ) Διαλείπων πλήρης κ-κ αποκλεισμός

Ερώτηση 14
Ποια εκ των κατωτέρω συμβάλλουν
στη διάγνωση του οξέως αορτικού
συνδρόμου;
α) Η τροπονίνη
β) Τα D-Dimers
γ) Διοισοφαγικό υπερηχογράφημα
δ) Αξονική τομογραφία θώρακα

Ερώτηση 15
Υπερηχογραφικά κριτήρια σοβαρής
ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας
α) Ακτίνα της PISA (PISA radius) >7mm
β) Ακτίνα της PISA (PISA radius) >9mm
γ) Vena contracta >7mm
δ) Ε ταχύτητα >1 cm/sec

Ερώτηση 16
Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα προκαλεί
ψευδώς θετική δοκιμασία κοπώσεως;
α) Αναστολείς β-αδρενεργικών
υποδοχέων
β) Αναστολέας του μετατρεπτικού
ενζύμου αγγειοτανσίνης
γ) Νιτρώδη
δ) Δακτυλίτις
ε) Φαινοθειαζίνες

Ερώτηση 17
Κοκαΐνη και οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
Επιλέξτε τη λάθος πρόταση
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Νόσος του Fabry. Επιλέξτε τη λάθος
πρόταση
α) Είναι φιλοσύνδετη διαταραχή του
μεταβολισμού
β) Παρατηρούνται υψηλά επίπεδα αγαλακτοσιδάσης
γ) Η νόσος έχει πλήρη έκφραση στους
άνδρες
δ) Η διαφορική διάγνωση γίνεται
κυρίως από την υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια και την
αμυλοείδωση

Ερώτηση 19
Ποιοι εκ των κάτωθι αποτελούν
παράγοντες αιφνίδιου θανάτου σε ασθενείς
με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
α) Κοιλιακή ταχυκαρδία
β) Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
γ) Πάχος μυοκαρδιακού τοιχώματος
>30mm
δ) Οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου
θανάτου

υψηλός χειρουργικός αιμορραγικός
κίνδυνος –Διατήρηση χαμηλής δόσης
ασπιρίνης και αναστολέα P2Y12

Ερώτηση 21
Η διγοξίνη επιβάλλεται να αποφεύγεται
στις παρακάτω καταστάσεις εκτός από
α) WPW
β) HOCM
γ) Καρδιακή αμυλοείδωση
δ) Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
ε) Πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό

Ερώτηση 22
Άνδρας 42 ετών, με ιστορικό υπέρτασης,
εμφανίζει δύσπνοια στην κόπωση, χωρίς
στηθάγχη. Η ΑΠ 140/50, ΚΣ 90bpm. Η
φυσική εξέταση αποκάλυψε αυξημένη
σφαγιτιδική πίεση, πρώιμο διαστολικό
decrescendo φύσημα ΙΙΙ/ΙV ψηλά δεξιά
παραστερνικά και διαστολικό κύλισμα Ι/
ΙV στην κορυφή. Από τα παρακάτω ποιό
επιπρόσθετο εύρημα στην φυσική εξέταση
είναι αναμενόμενο
α) Εναλλασσόμενος σφυγμός
β) Παράδοξος σφυγμός
γ) Αλλόμενος σφυγμός
δ) Ανάκροτος σφυγμός
ε) Δικόρυφος σφυγμός

Ερώτηση 23

Ερώτηση 20
Περιεγχειρητική διαχείριση ασθενών που
λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά. Ποια εκ
των κάτωθι είναι σωστά
α) Χαμηλός κίνδυνος θρόμβωσης
και χαμηλός χειρουργικός
αιμορραγικός κίνδυνος –Διακοπή των
αντιαιμοπεταλιακών φαρμακων
β) Χαμηλός κίνδυνος θρόμβωσης και
μεσαίος χειρουργικός αιμορραγικός
κίνδυνος –Διατήρηση χαμηλής δόσης
ασπιρίνης
γ) Υψηλός κίνδυνος θρόμβωσης και
μεσαίος χειρουργικός αιμορραγικός
κίνδυνος –Διατήρηση χαμηλής δόσης
ασπιρίνης και αναστολέα P2Y12
δ) Μεσαίος κίνδυνος θρόμβωσης και

Άνδρας 78 ετών με ιστορικό σοβαρής
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας,
υπέρτασης και καρδιακής ανεπάρκειας
εμφανίζει επίταση της δύσπνοιας από
εβδομάδος χωρίς πυρετό. Ο κορεσμός
οξυγόνου είναι 87%. Η φυσική εξέταση
αποκάλυψε διάχυτους ρεγχάζοντες,
παράταση εκπνοής, απουσία υγρών ήχων,
απουσία φυσημάτων και ακανόνιστο
ρυθμό. Το ΗΚΓ του παρουσιάζεται
παραπάνω. Ποια είναι η κατάλληλη
θεραπεία για την αρρυθμία που
παρατηρείται;
α) Μετοπρολόλη

Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας (Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2016) - Θέματα πολλαπλής επιλογής

β) DC shock
γ) Αμιωδαρόνη
δ) Φλεκαινίδη
ε) Τίποτα από τα παραπάνω

Ερώτηση 26

β) Οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς
γ) Σηπτικό shock
δ) Καρδιογενές shock

Ερώτηση 29
Ερώτηση 24

30 ετών άνδρας προσέρχεται στο τμήμα
επειγόντων με την παραπάνω ταχυκαρδία
2ωρης διάρκειας. Αναγνωρίζει ίδια
συμπτωματολογία πολύ μικρότερης
διάρκειας προ 2 ετών. Ποια η πιθανότερη
διάγνωση;
α) Φλεβοκομβική ταχυκαρδία
β) Αντίδρομη κολποκοιλιακή ταχυκαρδία
από επανείσοδο
γ) Κολπική ταχυκαρδία
δ) Ιδιοπαθής κοιλιακή ταχυκαρδία

Υγιέστατο αγόρι 17 ετών χωρίς
προηγούμενο ιστορικό αρρυθμίας
μεταφέρεται στο τμήμα επειγόντων με
αιφνίδιας έναρξης αίσθημα παλμών,
ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο. Αιμοδυναμικά
σταθερός, το ΗΚΓ του εμφανίζει την
παραπάνω εικόνα. Ποια είναι η πιθανότερη
διάγνωση;
α) Κοιλιακή ταχυκαρδία
β) Κολπικός πτερυγισμός
γ) Κολπική μαρμαρυγή
δ) Αντίδρομη κολποκοιλιακή από
επανείσοδο ταχυκαρδία
ε) Ορθόδρομη κολποκοιλιακή από
επανείσοδο ταχυκαρδία

Ερώτηση 25

Ερώτηση 27

Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή
διάγνωση του ΗΚΓ;
α) Mobitz I 2ου βαθμού Κκ αποκλεισμό
β) Mobitz IΙ 2ου βαθμού Κκ αποκλεισμός
γ) Πλήρης Κκ αποκλεισμός
δ) Κολπική ταχυκαρδίαμε 4:1 αγωγή
ε) Υψηλού βαθμού Κκ αποκλεισμός
Η αγωγή του περιελάμβανε ατενολόλη,
διλτιαζέμη και ινσουλίνη. Η οξεία θεραπεία
μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω εκτός
από ένα
α) Ατροπίνη
β) Γλουκαγόνο
γ) Χλωριούχο ασβέστιο
δ) Digibind
ε) Ισοπροτερενόλη

Για τη μυϊκή δυστροφία Duchenne ισχύουν
όλα εκτός από ένα
α) Η καρδιά επηρεάζεται στο 90%
β) Στο ΗΚΓ το PR διάστημα είναι
παρατεταμένο
γ) Σε ποσοστό 20% ο θάνατος οφείλεται
σε καρδιακά αίτια
δ) Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία είναι η
συχνότερη καρδιακή εκδήλωση

Ερώτηση 28
Διαβητικός 60 ετών με αρτηριακή
υπέρταση και μεταμόσχευση νεφρού
μεταφέρεται στα επείγοντα με απώλεια
συνείδησης. Θερμοκρασία 370C, ΑΠ
70/30mmHg, KΣ 120bpm, 24 αναπνοές
και κορεσμό οξυγόνου στον αέρα 70%. Η
φυσική εξέταση αποκάλυψε υποτρίζοντες
άμφω, έντονο S4. To HKΓ αποκάλυψε
φλεβοκομβική ταχυκαρδία με LBBB. Έγινε
δεξιός καθετηριασμός και παρατίθενται οι
μετρήσεις με Swan-Ganz: RA 8mmHg,
PA 42/22mmHg, PCWP 26mmHg,
Cardiacoutput 4L/min, Cardiacindex
2L/min/m2. Ποια είναι η πιο πιθανή
διάγνωση;
α) Μαζική πνευμονική εμβολή

Ποιο από τα ακόλουθα που αφορούν την
θρομβόλυση είναι αληθές;
α) Η θρομβόλυση παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά της
όταν δοθεί σε 3 ώρες από την έναρξη
των συμπτωμάτων
β) Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
τη θεραπεία STEMI πάνω από 12 ώρες
από την έναρξη των συμπτωμάτων
γ) Η σύγχρονη χορήγηση αντιπηκτικής
θεραπείας κατά τη διάρκεια
θρομβόλυσης δεν είναι υποχρεωτική
δ) Η θρομβόλυση ενδείκνυται σε
υψηλού κινδύνου NSTEMI, όταν
δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας
αγγειοπλαστικής

Ερώτηση 30
Ποιο από τα παρακάτω από τις πρόσφατες
κατευθυντήριες οδηγίες καρδιακής
ανεπάρκειας είναι λάθος
α) Η αναστολή του συστήματος ρενίνηςαγγειοτενσίνης με ACEI (ανασταλτή
του μετατρεπτικού ενζύμου), ARB
(αποκλειστή των υποδοχέων
αγγειοτενσίνης) ή ARNI (συνδυασμός
ARBκαι αναστολέα νεπριλυσίνης)
ελαττώνει τη θνησιμότητα και
νοσηρότητα στην καρδιακή
ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα
εξώθησης
β) Σε ασθενείς με χρόνια συμπτωματική
καρδιακή ανεπάρκεια NYHAIIIII που ανέχονται ACEI ή ARB, η
αντικατάσταση με ARNI συστήνεται για
περαιτέρω ελάττωση της νοσηρότητας
και θνησιμότητας
γ) Μπορεί να γίνει μετάβαση από ARNI
σε ACEI και το αντίθετο σε 24 ώρες
από την τελευταία δόση έκαστου

Ερώτηση 31
Μειωμένος ή ανόμοιος αρτηριακός
σφυγμός στα άνω άκρα βρίσκεται συχνά
στις παρακάτω παθήσεις εκτός από
α) Διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής
β) Νόσο Takayasu
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γ) Υπερβαλβιδική αορτική στένωση
δ) Αθηροσκλήρωση της υποκλειδίου
αρτηρίας
ε) Υποβαλβιδική αορτική στένωση

Ερώτηση 34

Ερώτηση 32
Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις
σχετιζόμενες με τον δεύτερο καρδιακό
τόνο (S2) είναι αληθής;
α) Ο φυσιολογικός διχασμός του
δεύτερου καρδιακού τόνου (S2)
οφείλεται στην πρώιμη σύγκλειση
της πνευμονικής βαλβίδας κατά τη
διάρκεια της εισπνοής
β) Ο πλήρης αποκλεισμός του δεξιού
σκέλους προκαλεί ευρύ διχασμό του
δεύτερου καρδιακού τόνου (S2)
γ) Συχνή αιτία παράδοξου διχασμού
του δεύτερου καρδιακού τόνου (S2)
είναι το δευτερογενές έλλειμμα του
μεσοκολπικού διαφράγματος
δ) Σταθερός διχασμός του δεύτερου
καρδιακού τόνου (S2) αναμένεται σε
ασθενείς με τεχνητή βηματοδότηση της
δεξιάς κοιλίας
ε) Η σοβαρή στένωση της πνευμονικής
βαλβίδας προκαλεί αύξηση της
έντασης του δεύτερου καρδιακού
τόνου (S2)

Ερώτηση 33
Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις
σχετιζόμενες με ηλεκτρολυτικές διαταραχές
και ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες
είναι αληθής;
α) Η υποκαλιαιμία προκαλεί οξυκόρυφα
κύματα Τ
β) Η υπερκαλιαιμία προκαλεί βράχυνση
του QRS διαστήματος και αύξηση του
εύρους του κύματος P
γ) Η υπομαγνησιαιμία σχετίζεται με
μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία
δ) Η υπασβεστιαιμία προκαλεί παράταση
του διαστήματος QT
ε) Σοβαρή υπασβεστιαιμία έχει
συσχετισθεί με την παρουσία του
κύματος J (κύμα Osborn)

Ερώτηση 37

Κάθε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις
προδιαθέτει για την αρρυθμία που φαίνεται
στο σχήμα εκτός από
α) Σοβαρή βραδυκαρδία συγγενούς
αιτιολογίας
β) Υποκαλιαιμία
γ) Μετάλλαξη στο γονίδιο SCN5A
δ) Υπερβολική δόση από τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά
ε) Δισοπυραμίδη

Ερώτηση 35

Ποια είναι η διάγνωση από την παραπάνω
αιμοδυναμική καταγραφή
α) Συμπιεστική περικαρδίτιδα
β) Στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας
γ) Ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας
δ) Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια
ε) Κανένα από τα παραπάνω

Ερώτηση 36
Όλα τα παρακάτω αποτελούν βασικούς
στόχους για την πρόληψη των
καρδιαγγειακών παθήσεων σε ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη εκτός από
α) Αρτηριακή πίεση <140/85mmHg και
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σε νεφροπάθεια συστολική αρτηριακή
πίεση <130mmHg
β) LDL χοληστερόλη <70 mg/dl
γ) Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c
<7%
δ) Η χρήση ασπιρίνης σε όλους τους
διαβητικούς ασθενείς
ε) Διακοπή καπνίσματος

Ένας άνδρας 55 χρονών με προσθετική
μηχανική βαλβίδα στη θέση της
μιτροειδούς βαλβίδας προσέρχεται με οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση
του ST διαστήματος. Το INR είναι 3. Η
στεφανιογραφία έδειξε ολική απόφραξη
του προσθίου κατιόντα. Πριν τη διενέργεια
πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, ποιο από
τα παρακάτω θα πρέπει να γίνει;
α) Χορήγηση Abciximab
β) Καμία επιπρόσθετη χορήγηση
αντιπηκτικού
γ) Ενδοφλέβια έγχυση ηπαρίνης
δ) Υποδόρια χορήγηση ενοξαπαρίνης
ε) Χορήγηση μπιβαλιρουδίνης

Ερώτηση 38
Όλες οι παρακάτω προτάσεις που
αφορούν το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ)
είναι σωστές εκτός από
α) Η παραγωγή του ΝΟ από τα
ενδοθηλιακά κύτταρα ενισχύεται
από την υποξία, τη θρομβίνη και τη
φωσφορική αδενοσίνη
β) Στα αθηροσκληρυντικά αγγεία, η
ακετυλοχολίνη προκαλεί παράδοξη
σύσπαση των λείων μυϊκών ινών
γ) Το ΝΟ συντίθεται στα ενδοθηλιακά
κύτταρα μέσω των δράσεων της
συνθετάσης του ΝΟ στο υπόστρωμά
της L-αργινίνης
δ) Το ΝΟ διεγείρει τον αυξημένο
σχηματισμό κυκλικής
μονοφωσφορικής αδενοσίνης στα λεία
μυϊκά κύτταρα των αγγείων
ε) Οι αγγειοδιασταλτικές επιδράσεις
της νιτρογλυκερίνης και της
προστακυκλίνης είναι ανεξάρτητες από
την ενδοθηλιακή παραγωγή του ΝΟ

Ερώτηση 39
Όλες από τις παρακάτω προτάσεις που
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αφορούν τον τοξικό δακτυλιδισμό είναι
αληθείς εκτός από
α) Η λιδοκαΐνη είναι ένας χρήσιμος
παράγοντας για τη θεραπεία των
αρρυθμιών που οφείλονται σε
περίσσεια δακτυλίτιδας
β) Οι δευτέρου και τρίτου βαθμού
κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί σε αυτό
το πλαίσιο ανταποκρίνονται συχνά
στην ατροπίνη
γ) Εντός 24 έως 48 ωρών μετά τη
χορήγηση ανοσοθεραπείας έναντι
της δακτυλίτιδας μπορεί να προκύψει
υποτροπή του τοξικού δακτυλιδισμού
δ) Η άμεση καρδιομετατροπή μπορεί να
προκαλέσει κοιλιακές αρρυθμίες σε
ασθενείς με τοξικό δακτυλιδισμό και
θα πρέπει να αποφεύγεται
ε) Η αιμοκάθαρση είναι αποτελεσματική
σε περιπτώσεις μαζικής
υπερδοσολογίας

Ερώτηση 40
Όλες από τις παρακάτω προτάσεις που
αφορούν τη διάκριση της κοιλιακής
ταχυκαρδίας (VT) από την υπερκοιλιακή
ταχυκαρδία (SVT) με αλλόδρομη αγωγή
σε ασθενή με ταχυκαρδία με ευρέα
συμπλέγματα είναι αληθείς εκτός από
α) Η παρουσία συστολών από
συγχώνευση ενισχύουν τη διάγνωση
της κοιλιακής ταχυκαρδίας (VT)
β) Ο τερματισμός της ταχυκαρδίας μέσω
βαγοτονικών χειρισμών είναι συμβατός
με υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (SVT)
γ) Η παρουσία κολποκοιλιακού

διαχωρισμού υποδηλώνει κοιλιακή
ταχυκαρδία (VT)
δ) Η συμφωνία (concordance) των
συμπλεγμάτων QRS στις προκάρδιες
απαγωγές είναι πιο ενδεικτική της
υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας (SVT)
παρά της κοιλιακής ταχυκαρδίας (VT)
ε) Ιστορικό παλαιού εμφράγματος του
μυοκαρδίου καθιστά τη διάγνωση της
κοιλιακής ταχυκαρδίας (VT) πάρα πολύ
πιθανή

ΘΕΜαΤα αΝαπΤΥΞΗς
Θέμα 1
α) Μικροαγγειακή στηθάγχη: Διάγνωση
και αντιμετώπιση
β) Κερκιδική προσπέλαση:
Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα
Θέμα 2
Ευάλωτη αθηρωματική πλάκα: Ποια η
κλινική σημασία της απεικόνισης στο
αιμοδυναμικό εργαστήριο;
Θέμα 3
α) Διαστολική δυσλειτουργίας της αρ.
κοιλίας: Μοριακοί μηχανισμοί και
σύγχρονη απεικόνιση
β) Κυριότεροι φλεγμονώδεις βιοδείκτες
στην καρδιακή ανεπάρκεια με
επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης: Ποια
η κλινική σημασία τους;
Θέμα 4
α) Καρδιακές επιπλοκές της υπνικής
άπνοιας

β) Τι αλλάζει στις νεότερες
κατευθυντήριες οδηγίες του 2016 στην
κολπική μαρμαρυγή;
Θέμα 5
Αιμοδυναμικός ορισμός και λειτουργική
ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης.
Φαρμακευτική αντιμετώπιση της
πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης
Θέμα 6
α) Στένωση του ισθμού της αορτής:
Ορισμός, χαρακτηριστικά,
παθοφυσιολογία, κλινικά ευρήματα,
θεραπευτική αντιμετώπιση
β) Ποιοι είναι οι αγγειακοί δακτύλιοι και με
ποια εξέταση γίνεται η διάγνωσή τους;
Θέμα 7
Αντενδείξεις στη χορήγηση των βαναστολέων και ενδείξεις εμφύτευσης
καρδιακού απινιδωτή στο οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου
Θέμα 8
Δοκιμασία κόπωσης: Ενδείξεις,
αντενδείξεις, προγνωστική αξία
Θέμα 9
Καρδιογενής συγκοπή:
Ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα
Θέμα 10
Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας:
Περιφερικά σημεία και υπερηχογραφικά
ευρήματα
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIPTRUZET 10 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. LIPTRUZET 10 mg/20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. LIPTRUZET 10 mg/40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg εζετιμίμπη και 10, 20 ή 40 mg ατορβαστατίνη (ως τριϋδρική ασβεστιούχο ατορβαστατίνη). Έκδοχα με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο 10 mg/10 mg περιέχει 153 mg λακτόζη. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10 mg/20 mg περιέχει 179 mg λακτόζη. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10 mg/40 mg περιέχει 230 mg λακτόζη. Για τον πλήρη κατάλογο
των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 10 mg/10 mg δισκίο: Λευκό έως υπόλευκο, αμφίκυρτο, σε σχήμα καψακίου, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μεγέθους 12,74 mm x
5,10 mm με χαραγμένο το «257» στη μία πλευρά. 10 mg/20 mg δισκίο: Λευκό έως υπόλευκο, αμφίκυρτο, σε σχήμα καψακίου, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μεγέθους 14,48 mm x 5,79 mm με χαραγμένο το «333» στη μία πλευρά. 10 mg/40 mg
δισκίο: Λευκό έως υπόλευκο, αμφίκυρτο, σε σχήμα καψακίου, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μεγέθους 16,38 mm x 6,27 mm με χαραγμένο το «337» στη μία πλευρά 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις
δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Η θεραπεία με LIPTRUZET αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού καθώς και σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία που δεν λαμβάνουν
κατάλληλα μέτρα αντισύλληψης (βλ. παράγραφο 4.6). Το LIPTRUZET αντενδείκνυται σε ασθενείς με ενεργό ηπατική νόσο ή ανεξήγητα επιμένουσες αυξήσεις των τρανσαμινασών του ορού που υπερβαίνουν 3 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο
(ULN). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Μυοπάθεια/Ραβδομυόλυση: Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία της εζετιμίμπης, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μυοπάθειας και ραβδομυόλυσης. Οι περισσότεροι ασθενείς,
οι οποίοι παρουσίασαν ραβδομυόλυση λάμβαναν θεραπεία με μία στατίνη ταυτόχρονα με εζετιμίμπη. Ωστόσο, ραβδομυόλυση έχει αναφερθεί πολύ σπάνια με εζετιμίμπη ως μονοθεραπεία και πολύ σπάνια με την προσθήκη της εζετιμίμπης σε άλλους
παράγοντες που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για ραβδομυόλυση. Το LIPTRUZET περιέχει ατορβαστατίνη. Η ατορβαστατίνη, όπως άλλοι αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να επηρεάσει τους
σκελετικούς μύες και να προκαλέσει μυαλγία, μυοσίτιδα και μυοπάθεια που μπορεί να εξελιχθούν σε ραβδομυόλυση, μία δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικά αυξημένα επίπεδα κρεατινοφωσφοκινάσης
(CPK) (> 10 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο ULN), μυοσφαιριναιμία και μυοσφαιρινουρία που μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρική ανεπάρκεια. Πριν τη θεραπεία¨Το LIPTRUZET θα πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε ασθενείς με παράγοντες
προδιάθεσης για ραβδομυόλυση. Θα πρέπει να γίνεται μέτρηση του επιπέδου της κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) πριν την έναρξη της θεραπείας στις ακόλουθες καταστάσεις: • νεφρική δυσλειτουργία •υποθυρεοειδισμό •ατομικό ή οικογενειακό
ιστορικό κληρονομικών μυϊκών διαταραχών •προηγούμενο ιστορικό μυϊκής τοξικότητας με μια στατίνη ή φιβράτη •προηγούμενο ιστορικό ηπατικής νόσου και/ή όταν καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες αλκοόλ •σε ηλικιωμένους (ηλικία>70 ετών), η αναγκαιότητα μιας τέτοιας μέτρησης θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με την παρουσία άλλων παραγόντων προδιάθεσης για ραβδομυόλυση •καταστάσεις στις οποίες μπορεί να συμβεί μια αύξηση των επιπέδων στο πλάσμα, όπως
οι αλληλεπιδράσεις (βλ. παράγραφο 4.5) και οι ειδικοί πληθυσμοί συμπεριλαμβανομένων των γενετικών υποπληθυσμών (βλ. παράγραφο 5.2) Σε αυτές τις καταστάσεις, ο κίνδυνος της θεραπείας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με το πιθανό
όφελος και συνιστάται κλινική παρακολούθηση. Εάν τα επίπεδα της κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) είναι σημαντικά αυξημένα πριν την έναρξη (>5 φορές x ULN), η θεραπεία δεν θα πρέπει να αρχίσει. Μέτρηση της κρεατινοφωσφοκινάσης Η μέτρηση
της κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) δεν θα πρέπει να γίνεται μετά από εντατική άσκηση ή με την παρουσία οποιασδήποτε άλλης εύλογης αιτίας αύξησης της CPK καθώς αυτό καθιστά δύσκολη την ερμηνεία της τιμής της. Εάν τα επίπεδα της CPK είναι
σημαντικά αυξημένα πριν την έναρξη (>5 x ULN), θα πρέπει να γίνεται ξανά μέτρηση των επιπέδων μετά από 5 έως 7 ημέρες ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας•Θα πρέπει να ζητείται από τους ασθενείς να
αναφέρουν άμεσα μυϊκό πόνο, κράμπες ή αδυναμία ιδιαίτερα εάν συνοδεύονται από αίσθημα κακουχίας ή πυρετό. •Εάν αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά το διάστημα που ο ασθενής λαμβάνει τη θεραπευτική αγωγή του LIPTRUZET, θα πρέπει
να γίνεται μέτρηση των επιπέδων της CPK. Εάν τα επίπεδα της CPK είναι σημαντικά αυξημένα (>5 x ULN), η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί. •Εάν τα μυϊκά συμπτώματα είναι σοβαρά και προκαλούν καθημερινή δυσφορία, ακόμη και αν τα επίπεδα της
CPK είναι αυξημένα έως ≤5 x ULN, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας. •Εάν τα συμπτώματα υποχωρήσουν και τα επίπεδα της CPK επιστρέψουν στα φυσιολογικά επίπεδα, τότε μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο επανέναρξης της θεραπείας με LIPTRUZET ή η έναρξη της αγωγής με ένα σκεύασμα που περιέχει άλλη στατίνη στη μικρότερη δόση και υπό στενή παρακολούθηση. •Το LIPTRUZET θα πρέπει να διακόπτεται εάν εμφανιστεί κλινικά σημαντική αύξηση των
επιπέδων της CPK (>10 xULN), ή εάν υπάρχει διάγνωση ή υποψία ραβδομυόλυσης. •Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ορισμένες στατίνες ή μετά την ολοκλήρωση της, υπήρξαν πολύ σπάνιες αναφορές περί ανοσολογικά διαμεσολαβούμενης νεκρωτικής μυοπάθειας (ΙΜΝΜ). Η ανοσολογικά διαμεσολαβούμενη νεκρωτική μυοπάθεια (ΙΜΝΜ) χαρακτηρίζεται από επίμονη αδυναμία των εγγύς μυών και από αυξημένα επίπεδα κινάσης της κρεατινίνης στον ορό, τα οποία διατηρούνται ακόμα και μετά
τη διακοπή της αγωγής με στατίνες. Λόγω του συστατικού ατορβαστατίνη του LIPTRUZET, ο κίνδυνος για ραβδομυόλυση αυξάνεται όταν το LIPTRUZET χορηγείται ταυτόχρονα με ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αυξάνουν τη συγκέντρωση της ατορβαστατίνης στο πλάσμα όπως οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 ή οι πρωτεΐνες μεταφοράς (π.χ. κυκλοσπορίνη, τελιθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, δελαβιρδίνη, στιριπεντόλη, κετοκοναζόλη, βορικοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη και αναστολείς πρωτεασών HIV συμπεριλαμβανομένης της ριτοναβίρης, της λοπιναβίρης, της αταζαναβίρης, της ινδιναβίρης, της δαρουναβίρης κλπ). Ο κίνδυνος μυοπάθειας μπορεί επίσης να αυξηθεί με την ταυτόχρονη χρήση της γεμφιβροζίλης και άλλων παραγώγων ινικού οξέος, της μποσεπρεβίρης, της ερυθρομυκίνης, της νιασίνης, της τελαπρεβίρης ή του συνδυασμού tipranavir/ριτοναβίρης. Εάν είναι δυνατόν, εναλλακτικές (χωρίς αλληλεπίδραση) θεραπείες, θα πρέπει να εξετάζονται αντί για αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα. (Βλέπε παράγραφο 4.8.) Σε περιπτώσεις στις οποίες η συγχορήγηση αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων με το LIPTRUZET είναι απαραίτητη, το όφελος και ο κίνδυνος από την ταυτόχρονη θεραπεία θα
πρέπει να εξετάζεται με προσοχή. Όταν οι ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αυξάνουν την συγκέντρωση της ατορβαστατίνης στο πλάσμα, συνιστάται χαμηλότερη μέγιστη δόση του LIPTRUZET. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση
των ισχυρών αναστολέων του CYP3A4, θα πρέπει να εξετάζεται μια μικρότερη δόση έναρξης του LIPTRUZET και συνιστάται η κατάλληλη κλινική παρακολούθηση αυτών των ασθενών (βλ. παράγραφο 4.5). Η ταυτόχρονη χρήση του LIPTRUZET και του
φουσιδικού οξέος δεν συνιστάται και επομένως κατά τη διάρκεια της θεραπείας του φουσιδικού οξέος, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής της θεραπείας με LIPTRUZET (βλ. παράγραφο 4.5). Ηπατικά Ένζυμα: Σε ελεγχόμενες
δοκιμές συγχορήγησης σε ασθενείς που λαμβάνουν εζετιμίμπη και ατορβαστατίνη, παρατηρήθηκαν διαδοχικές αυξήσεις (≥ 3 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο ULN) των τρανσαμινασών (βλέπε παράγραφο 4.8). Ο έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας
θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια περιοδικά. Οι ασθενείς που αναπτύσσουν οποιαδήποτε σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν ηπατική βλάβη θα πρέπει να κάνουν έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. Ασθενείς
που εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών θα πρέπει να ελέγχονται μέχρι να υποχωρήσουν οι μη φυσιολογικές τιμές. Εάν μια αύξηση των τρανσαμινασών μεγαλύτερη των 3 x ULN επιμένει, τότε συνιστάται μείωση της δόσης ή διακοπή του
LIPTRUZET. To LIPTRUZET θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες αλκοόλ και/ή έχουν ιστορικό ηπατικής νόσου. Ηπατική Ανεπάρκεια: Το LIPTRUZET δεν συνιστάται σε ασθενείς με μέτρια ή
σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, γιατί δεν είναι γνωστή η επίδραση της αυξημένης έκθεσης στην εζετιμίμπη σε αυτούς τους ασθενείς (βλ. παράγραφο 5.2). Φιβράτες: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της εζετιμίμπης όταν χορηγείται με φιβράτες
δεν έχει τεκμηριωθεί. Επομένως δεν συνιστάται η συγχορήγηση του LIPTRUZET με τις φιβράτες (βλ. παράγραφο 4.5). Κυκλοσπορίνη: Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την έναρξη του LIPTRUZET σε ασθενείς που λαμβάνουν κυκλοσπορίνη. Οι συγκεντρώσεις της κυκλοσπορίνης θα πρέπει να ελέγχονται σε ασθενείς που λαμβάνουν LIPTRUZET και κυκλοσπορίνη (βλ. παράγραφο 4.5). Αντιπηκτικά : Εάν το LIPTRUZET προστεθεί στη θεραπεία με βαρφαρίνη, άλλο κουμαρινικό αντιπηκτικό ή στη
φλουϊνδιόνη, η Διεθνής Ομαλοποιημένη Σχέση (INR) πρέπει να ελέγχεται κατάλληλα (βλ. παράγραφο 4.5). Πρόληψη Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου με Eπιθετική Μείωση των Επιπέδων Χοληστερόλης (Stroke Prevention by Aggressive Reduction
in Cholesterol Levels - SPARCL): Σε μια post-hoc ανάλυση υποκατηγοριών αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, σε ασθενείς χωρίς στεφανιαία νόσο (CHD) που είχαν υποστεί πρόσφατα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο
(TIA), υπήρξε μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς οι οποίοι ξεκίνησαν θεραπεία με ατορβαστατίνη 80 mg συγκριτικά με εικονικό φάρμακο. Ο αυξημένος κίνδυνος ήταν ιδιαίτερα εμφανής
σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή βοθριωτού εμφράκτου κατά την εισαγωγή στην μελέτη. Στους ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή βοθριωτού εμφράκτου, η αναλογία μεταξύ κινδύνου και οφέλους της ατορβαστατίνης 80 mg είναι αβέβαιη και ο δυνητικός κίνδυνος αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου πρέπει να ληφθεί προσεκτικά υπόψη πριν την έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 5.1). Διάμεση πνευμονοπάθεια: Εξαιρετικές περιπτώσεις διάμεσης πνευμονοπάθειας έχουν αναφερθεί με ορισμένες στατίνες, ιδιαίτερα με μακροχρόνια θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.8). Τα συμπτώματα που εμφανίζονται μπορεί να
συμπεριλαμβάνουν δύσπνοια, μη παραγωγικό βήχα και επιδείνωση της γενικής κατάστασης υγείας (κόπωση, απώλεια βάρους και πυρετό). Εάν υπάρχει υποψία για κάποιο ασθενή ότι παρουσίασε διάμεση πνευμονοπάθεια, η θεραπεία με τη στατίνη
θα πρέπει να διακοπεί. Σακχαρώδης διαβήτης: Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι στατίνες, ως κατηγορία αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα και σε ορισμένους ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη στο μέλλον, μπορεί να παράγουν ένα
επίπεδο υπεργλυκαιμίας όπου η κανονική αγωγή για διαβήτη είναι κατάλληλη. Αυτός ο κίνδυνος αντισταθμίζεται ωστόσο από την μείωση των αγγειακών κινδύνων με στατίνες και επομένως δεν θα πρέπει να αποτελεί την αιτία για την διακοπή θεραπείας με στατίνες. Ασθενείς σε κίνδυνο (γλυκόζη σε κατάσταση νηστείας 5,6 έως 6,9 mmol/L, BMI > 30 kg/m2, αυξημένα τριγλυκερίδια, υπέρταση) θα πρέπει να εξετάζονται τόσο κλινικά όσο και βιοχημικά σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες
οδηγίες. Έκδοχα: Το LIPTRUZET περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας της γαλακτόζης, ανεπάρκειας της Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης της γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λάβουν αυτό το φάρμακο.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες : Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Το LIPTRUZET (ή η συγχορήγηση της εζετιμίμπης και της ατορβαστατίνης ισοδύναμη με το LIPTRUZET) έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια σε περισσότερους από 2.400 ασθενείς σε
7 κλινικές δοκιμές. Κατάλογος σε μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100, <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000, <1/100), σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000).
LIPTRUZET
Κατηγορία οργανικό σύστημα

Ανεπιθύμητη ενέργεια

Συχνότητα

Λοιμώξεις και Παρασιτώσεις

γρίπη

Όχι συχνές

Ψυχιατρικές διαταραχές

κατάθλιψη, αϋπνία, διαταραχή ύπνου

Όχι συχνές

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

ζάλη, δυσγευσία, κεφαλαλγία, παραισθησία

Όχι συχνές

Καρδιακές διαταραχές

φλεβοκομβική βραδυκαρδία

Όχι συχνές

Αγγειακές διαταραχές

έξαψη

Όχι συχνές

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Διαταραχές του γαστρεντερικού

δύσπνοια

Όχι συχνές

διάρροια

Συχνές

κοιλιακή δυσφορία, διάταση της κοιλίας, κοιλιακό άλγος, άλγος κάτω κοιλιακής χώρας, άλγος άνω κοιλιακής χώρας, δυσκοιλιότητα,
δυσπεψία, μετεωρισμός, συχνές κενώσεις, γαστρίτιδα, ναυτία, δυσφορία του στομάχου

Όχι συχνές

ακμή, κνίδωση

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

Όχι συχνές

μυαλγία

Συχνές

αρθραλγία, οσφυαλγία, μυϊκή κόπωση, μυϊκοί σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, άλγος άκρου

Όχι συχνές

εξασθένιση, κόπωση, αίσθημα κακουχίας, οίδημα

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Παρακλινικές εξετάσεις

Όχι συχνές

αυξημένη ALT και/ή AST, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, αυξημένη κρεατινοφωσφοκινάση (CPK) του αίματος, αυξημένη γάμμαγλουταμυλοτρανσφεράση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα, δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογική, αυξημένο σωματικό βάρος

Όχι συχνές

Εργαστηριακές Τιμές: Σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, η συχνότητα εμφάνισης σημαντικών κλινικά αυξήσεων στις τρανσαμινάσες του ορού (ALT και/ή AST ≥ 3 X ULN, διαδοχικά) ήταν 0,6 % για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με LIPTRUZET. Αυτές οι
αυξήσεις ήταν γενικά ασυμπτωματικές, δεν σχετίζονταν με χολόσταση και επανέρχονταν στα αρχικά επίπεδα αυθόρμητα ή μετά τη διακοπή της θεραπείας. (Βλ. παράγραφο 4.4.) Εμπειρία μετά την Κυκλοφορία και Εμπειρία από Άλλες Κλινικές Δοκιμές:
Οι ακόλουθες επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του LIPTRUZET μετά την κυκλοφορία ή κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών ή κατά τη χρήση μετά την κυκλοφορία της εζετιμίμπης ή της ατορβαστατίνης: Λοιμώξεις
και παρασιτώσεις: ρινοφαρυγγίτιδα Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: θρομβοπενία Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: υπερευαισθησία συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας, αγγειοοίδημα, εξάνθημα
και κνίδωση Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: μειωμένη όρεξη, ανορεξία, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία Ψυχιατρικές διαταραχές: εφιάλτες Διαταραχές του νευρικού συστήματος: υπαισθησία, αμνησία, περιφερική νευροπάθεια
Οφθαλμικές διαταραχές: όραση θαμπή, οπτική διαταραχή Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: εμβοές, απώλεια ακοής Αγγειακές διαταραχές: υπέρταση Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου:
βήχας, φαρυγγολαρυγγικό άλγος, επίσταξη Διαταραχές του γαστρεντερικού: παγκρεατίτιδα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ερυγή, έμετος, ξηροστομία Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: ηπατίτιδα, χολολιθίαση, χολοκυστίτιδα,
χολόσταση, θανατηφόρα και μη-θανατηφόρα ηπατική ανεπάρκεια Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: αλωπεκία, δερματικό εξάνθημα, κνησμός, πολύμορφο ερύθημα, αγγειονευρωτικό οίδημα, δερματίτιδα πομφολυγώδης συμπεριλαμβανομένου του πολύμορφου ερυθήματος, σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: μυοπάθεια/ραβδομυόλυση, αυχεναλγία, διόγκωση άρθρωσης,
μυοσίτιδα, ανοσολογικά διαμεσολαβούμενη νεκρωτική μυοπάθεια (συχνότητα μη γνωστή) (βλ. παράγραφο 4.4) Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: γυναικομαστία Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: θωρακικό άλγος, άλγος, περιφερικό οίδημα, πυρεξία Παρακλινικές εξετάσεις: λευκοκύτταρα ούρων θετικά Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών: τενοντίτιδα μερικές φορές επιπλεκόμενη με ρήξη. Οι ακόλουθες
ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με ορισμένες στατίνες:• σεξουαλική δυσλειτουργία • εξαιρετικές περιπτώσεις διάμεσης πνευμονοπάθειας, ιδιαίτερα με μακροχρόνια θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.4) • σακχαρώδης διαβήτης: η συχνότητα θα
εξαρτηθεί από τη παρουσία ή απουσία παραγόντων κινδύνου (γλυκόζη αίματος σε κατάσταση νηστείας ≥5,6 mmol/L, BMI>30kg/m2, αυξημένα τριγλυκερίδια, ιστορικό υπέρτασης) Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται
από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337,
Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ηνωμένο Βασίλειο.
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε , Αγίου Δημητρίου 63 , 174 56, Άλιμος, Ελλάδα ,Τηλ: 210 98 97 300, dpoc_greece@merck.com
Συν-προώθηση από την Εταιρεία: ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:, ΑΘΗΝΑ: οδός Τατοΐου, 14671, Νέα Ερυθραία , Τηλ: 2108009111, mailbox@vianex.gr
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : (10+10) mg/tab: 75277/13/4-11-2014. 10+20) mg/tab: 75278/13/4-11-2014. (10+40) mg/tab: 75279/13/4-11-2014
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ : 4 Νοεμβρίου 2014
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : 15 Μαρτίου 2016
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδος. Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος.
Αναφέρετε
Τηλ.: 210 9897 300
Λ.Τ. :

LIPTRUZETF.C.TAB (10/10) mg/tab
LIPTRUZET F.C.TAB (10/20)mg/tab
LIPTRUZET F.C.TAB (10/40)mg/tab
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56,72€

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide
20/5/12,5mg, 40/5/12,5mg, 40/5/25mg, 40/10/12,5mg, 40/10/25mg1

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία.

MENARINI HELLAS Α.Ε.
ΑΝ. ΔΑΜΒΕΡΓΗ 7, 10445 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210/8316.111-13, FAX: 210/8317.343, E-MAIL: menarini@otenet.gr

