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Κατὰ καιροὺς ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἐρώτημα, ἐὰν πράγματι εἶναι ὠφέλιμη ἡ ἐγχείρηση
bypass, ὡς πρόσθετο μέτρο τῆς συντηρητικῆς
φαρμακευτικῆς θεραπείας ἀσθενῶν μὲ στεφανιαία νόσο. Σὲ πρόσφατη ἔρευνα, κατὰ τὴν περίοδο Ἰούλιος 2002 - Μάιος 2007, μελετήθησαν
1.212 πάσχοντες ἀπὸ στεφανιαία νόσο μὲ χαμηλὸ
κλάσμα ἐξωθήσεως <35%. Οἱ πάσχοντες μοιράσθηκαν σὲ δύο ὁμάδες: τὴν πρώτη ὁμάδα μὲ 610
ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑπεβλήθησαν σὲ ἐγχείρηση
bypass καὶ τὴ δεύτερη ὁμάδα, 602 ἀσθενεῖς, οἱ
ὁποῖοι ἀκολούθησαν μόνο συντηρητικὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία. Ἡ μετεγχειρητικὴ παρακολούθηση ἦταν σχετικῶς μακρὰ, μὲ μέση διάρκεια 9,8
ἔτη. Ὁ κύριος στόχος τῆς παρακολούθησης εἶναι
ἡ καταγραφὴ θανάτου ἀπὸ καρδιολογικὴ ἢ ἄλλη
αἰτία. Παρετηρήθη ὅτι ὁ θάνατος ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία, καθὼς ἐπίσης ὁ θάνατος ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο, ἦσαν σημαντικὰ πιὸ λίγοι κατὰ
τὰ πρῶτα 10 ἔτη μετὰ τὴν ἐγχείρηση bypass, συγ
κριτικὰ μὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐλάμβαναν μόνο
συντηρητικὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία, τὴν ὁποία
βέβαια ἔκαναν καὶ οἱ χειρουργηθέντες. Συγκεκριμένα, ὁ θάνατος ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο συνέβη σὲ 467 χειρουργηθέντες ἀσθενεῖς, 76,6%, ἐνῶ
ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῆς συντηρητικῆς φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς θάνατος συνέβη σὲ 524, 87%. Ἐν ἄλλοις
λόγοις, δὲν ὑπάρχει “γκρίνια”, καλῶς ἔγινε ἡ χει-

ρουργικὴ θεραπεία στοὺς πάσχοντες ἀπὸ στεφανιαία νόσο. (E.J. Velazquez καὶ συν. – STICHES
Investigators, Coronary-Artery Bypass Surgery in
Patients with Ischemic Cardiomyopathy, N Enl J
Med 2016;374:1511-20).

. Στὸ ἴδιο τεῦχος τοῦ New England Journal
of Medicine οἱ R. Guyton καὶ A. Smith σχολιάζοντας τὴν ἀνωτέρω μελέτη ἐντυπωσιάζονται ἀπὸ
τὴν βελτίωση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ποὺ
ἔφερε ἡ ἐγχείρηση bypass, πάντα βέβαια σὲ συνδυασμὸ μὲ συντηρητικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Καὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ εὐρήματα τῆς μελέτης
STICH, πέραν τῆς συντηρητικῆς φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς, συνηγοροῦν καὶ γιὰ σύσταση χειρουργικῆς θεραπείας τῆς καρδιακῆς ἀνεπαρκείας ἀπὸ
στεφανιαία νόσο.

. Παροδικὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο - TIA.
Μὲ ἕνα τέτοιο ΤΙΑ, Transient Ischemic Attack,
ὑπάρχει φόβος νέου ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
κατὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες. Μελέτες τῆς περιόδου 1997 - 2003 ἀναφέρουν ὅτι ὁ κίνδυνος νέου
ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἢ/ καὶ ὀξείας στεφανιαίας ἀνεπάρκειας ἀνέρχεται στὸ ποσοστὸ 12-20%
κατὰ τοὺς πρώτους 3 μῆνες. Πρόσφατη δημοσίευση ἀναφέρεται σὲ μεγάλη μελέτη, κατὰ τὰ ἔτη
2009-2001 τῶν P. Amarenco καὶ συν., οἱ ὁποῖοι
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ἐξήτασαν 4.789 ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἀπὸ 61 νοσηλευτικὰ κέντρα σὲ 21 χῶρες.
Ποσοστὸ 33,4% τῶν ἀσθενῶν εἶχαν ὀξὺ ἔμφρακτο
ἐγκεφάλου, 23,2% τουλάχιστον μία ἐξωκρανιακῆ ἢ ἐνδοκρανιακὴ στένωση ἀρτηρίας >50% καὶ
10,4% ἔπασχαν ἀπὸ κολπικὴ μαρμαρυγή. Ἐπὶ τοῦ
συνόλου τῶν ἀσθενῶν ποσοστὸ 78,4% ἐξετάσθηκε ἐντὸς 24 ὡρῶν ἀπὸ εἰδικὸ ἰατρὸ τῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων μετὰ τὴν ἔναρξη τῶν συμπτωμάτων. Κατὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν ἐπὶ
ἕνα ἔτος σημειώθηκε νέο ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο
σὲ ποσοστὸ 5,1%. Αὐτὸ τὸ ποσοστὸ ἐγκεφαλικοῦ-καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου μετὰ ἀπὸ ΤΙΑ
εἶναι σημαντικὰ μικρότερο ἀπὸ τὰ ἀναφερόμενα
στὸ παρελθόν. (P. Amarenco καὶ συν., One-Year
Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or
Minor Stroke, N Engl J Med 2016;374:1533-42).

. Ἡ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος εἶναι
συχνὴ πάθηση στοὺς ἡλικιωμένους. Τὸ ἀορτικὸ
στόμιο ἔχει φυσιολογικὴ ἐπιφάνεια 2-3 cm2, ἐνῶ
σὲ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος κατέρχεται <1
cm2, καὶ σὲ πολὺ σοβαρὲς περιπτώσεις φθάνει τὰ
0,5 cm2. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ὑπάρχει σημαντικὴ αὔξηση τῆς συστολικῆς πίεσης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας καὶ παρατηρεῖται κλίση συστολικῆς πιέσεως μεταξὺ ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀορτῆς –
gradient, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ φθάσει τὰ 100 mmHg
ἢ περισσότερο. Δηλαδὴ ὑπάρχει ἀνωμαλία μεγάλη. Φυσιολογικὰ ἡ συστολικὴ πίεση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας εἶναι ἴση μὲ τὴ συστολικὴ πίεση
ποὺ παίρνουμε στὸν βραχίονα μὲ τὸ πιεσόμετρο.
Καὶ τώρα ἀνεβαίνει πολὺ ψηλὰ ἡ συστολικὴ
πίεση ἀριστερῆς κοιλίας, ἐνῶ στὴν ἀορτή καὶ τὸν
βραχίονα ἡ πίεση παραμένει φυσιολογική. Λόγῳ
αὐτῆς τῆς ὑψηλῆς συστολικῆς πιέσεως, τὸ μυοκάρδιο τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ὑπερτρέφεται καὶ
σὲ σοβαρὲς περιπτώσεις βαθμηδὸν ἐλαττώνεται
ἡ λειτουργικὴ ἀπόδοση τοῦ μυοκαρδίου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, μὲ κατάληξη τὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Οἱ πτυχὲς τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος εἶναι
παχὲς ἀπὸ αὔξηση τοῦ ἰνώδους ἱστοῦ καὶ ἐναπόθεση ἀσβεστίου, δὲν κινοῦνται καλά, συγκολλοῦνται μεταξύ τους, δὲν ἀνοίγουν ἐπαρκῶς, τελικὰ ἡ
βαλβῖδα γίνεται σκληρὴ καὶ ἀσβεστωμένη, φθάνει
στὸ σημεῖο νὰ μὴν κινεῖται σχεδὸν καθόλου. Τότε
ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἀορτικοῦ στομίου ἔχει ἐλαττωθεῖ πάρα πολύ, φθάνει τὰ 0,6 ἢ/καὶ 0,5 cm2. Σὲ
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σοβαρὴ στένωση τῆς ἀορτῆς ἡ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος στὴ χώρα μας
γίνεται ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960, ὅπως καὶ στὴν
Εὐρώπη. Στὰ πρῶτα χρόνια τὸ πρόβλημα ἦταν ἡ
τεχνητὴ βαλβῖδα, ἀλλὰ βαθμηδὸν βελτιωνόταν ἡ
κατασκευή της καὶ φθάσαμε στοὺς καιρούς μας
νὰ ἔχουμε ἀκόμη καὶ τεχνητὴ βαλβῖδα λειτουργική, ἡ ὁποία νὰ τοποθετεῖται ὄχι μὲ ἐγχείρηση τοῦ
θώρακος τῆς καρδιᾶς, ἀλλὰ μὲ καθετηριασμό. Νὰ
γίνεται, δηλαδή, διαδερμικὴ ἀντικατάσταση τῆς
στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος. Ἀρχικά, ἡ διαδερμικὴ αὐτὴ ἐπέμβαση εἶχε περισσότερες δυσκολίες καὶ τὰ πράγματα ἔχουν διευκολυνθεῖ σήμερα.
Ἡ διαδερμικὴ ἀντικατάσταση τῆς βαλβῖδος ἀρχικὰ εἶχε σύσταση γιὰ τὴ θεραπεία ἀσθενῶν, στοὺς
ὁποίους ἡ ἐγχείρηση ἦταν ὑψηλοῦ κινδύνου καὶ
αὐτοὶ οἱ ἄρρωστοι παρέμειναν πρακτικὰ χωρὶς
θεραπεία. Πρὶν λίγα χρόνια ἡ διαδερμικὴ αὐτὴ
ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος μὲ καθετηριασμὸ – TAVI ἄρχισε νὰ γίνεται στὴ Γαλλία σε μὴ
ἐγχειρήσιμους ἀσθενεῖς. Αὐτὴ ἡ διαδικασία ἐξελίχθηκε γρήγορα διεθνῶς καὶ μέχρι τὸ 2011 εἶχαν
θεραπευθεῖ περὶ τοὺς 25.000 ἀσθενεῖς παγκοσμίως, τὸ νούμερο αὐτό νὰ ἔχει φθάσει στὶς 65.000
τὸ 2016 καὶ νὰ ἀναμένεται στὶς 90.000 μέχρι τὸ
2018. Γιὰ τὴν ἐπέμβαση αὐτὴ TAVI κυριαρχούν
δύο τεχνητὲς βαλβῖδες, ἡ Edwards SAPIEN καὶ ἡ
CoreVavle, ἐνω ἀναπτύσσονται καὶ νέες βαλβῖδες,
ὄπως ἡ BSC Lotus. Ἡ τοποθέτηση τῆς βαλβῖδος
διαδερμικῶς μὲ ὁδηγὸ καθετῆρα γίνεται μέσῳ
ἀρτηρίας ἀπὸ τὸν μηρὸ ἢ ψηλὰ στὸ θώρακα ἀπὸ
τὴν ὑποκλείδιο ἀρτηρία. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ γίνει
ἀπὸ τὴν κορυφὴ τῆς καρδιᾶς ἢ τὸ μεσοκολπικὸ
διάφραγμα τῆς καρδιᾶς. Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι
ἄριστα καὶ ἡ ἐπεμβατικὴ θνησιμότητα εἶναι ἴση
ἢ μικρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς χειρουργικῆς ἀντικατάστασης. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σήμερα ἔχει ἀρχίσει
νὰ γίνεται καὶ σὲ ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν
πρόβλημα νὰ χειρουργηθοῦν, ἀλλὰ προτιμοῦν τὴ
διαδερμικὴ μέθοδο. (K.Toutouzas καὶ συν., One
Year outcomes after direct transcatheter aortic valve
implantation with a self-capanding bioprosthesis. A
two-center international experience, Int. J. Cardiol
2016;202 631-5, K.Toutouzas καὶ συν., The
requirement of extracorporeal circulation system for
transluminal aortic valve replacenent: Do we really
need it in the catheterization laboratory? Catheter
Cardiovasc Interv. 2015).
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Ὡς γνωστόν, ἡ φρουτοφαγία συνδυάζεται μὲ χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακῆς
νόσου. Αὐτὰ ἔχουν βεβαιωθεῖ ἐπανειλημμένως
στὴν Εὐρώπη καὶ Ἀμερική. Ὅμως, τί συμβαίνει
στὴν Κίνα, οἱ ὁποῖοι τρῶνε λίγα φροῦτα καὶ ἀπὸ
ἰατρικῆς πλευρᾶς ἔχουν συχνὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια; Κατὰ τὴν περίοδο 2004-2008 μελετήθηκε
ἡ φρουτοφαγία σὲ 512.891 πρόσωπα, ἡλικίας
30-79 ἐτῶν, ἀπὸ δέκα διαφορετικὲς περιφέρειες τῆς Κίνας. Σημειώθηκαν 5.173 θάνατοι ἀπὸ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα, 2.551 πάσχοντες ἀπὸ
ὀξεῖα καρδιαγγειακὴ νόσο, 14.579 μὲ ἰσχαιμικὰ

ἐπεισόδια τοῦ ἐγκεφάλου, 3.523 μὲ ἐγκεφαλικὴ
αἱμορραγία, καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ πάσχοντες δὲν
εἶχαν ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς νόσου, οὔτε ὑποβάλλοντο σὲ θεραπεία ὑπερτάσεως. Ἐδῶ ἡ ὑψηλὴ
κατανάλωση φρούτων παρετηρήθη ὅτι εἶχε σχέση
μὲ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ τῆς τιμῆς τοῦ
σακχάρου αἵματος. Σημειώθηκε, ἐπίσης, ὅτι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἄλλους διαιτητικοὺς παράγοντες,
ἦταν χαμηλότερος ὁ κίνδυνος μείζονος καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου. (H. Du καὶ συν., Fresh Fruit
Consumption and Major Cardiovascular Disease
in China, N Engl J Med 2016;374:1332-43).

«Μπουκέτο μὲ λουλούδια σὲ τοπίο»
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