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ASGR1, ἕνας ἀπὸ τοὺς παράγοντες ποὺ
κωδικοποιοῦν ὑποομάδα ἀσιαλοπρωτεϊνικοῦ
ὑποδοχέα καὶ ἐπηρεάζει τὴν ὁμοιόσταση τῶν
γλυκοπρωτεϊνῶν στὸ αἷμα. Συγκριτικὰ μὲ πληθυσμὸ ποὺ δὲν ἔχει ἐπηρεασθεῖ ἡ σχετικὴ αὐτὴ
ὁμοιόσταση, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σὲ ὁμάδα μὲ
ἐτεροζυγωτικοὺς φορεῖς σχετικῆς μετάλλαξης
ἦταν χαμηλότερο τὸ ἐπίπεδο τῆς non-HDL χοληστερόλης, ὡς ἐπίσης καὶ χαμηλότερος ὁ κίνδυνος τῆς στεφανιαίας νόσου σὲ ποσοστὸ 34%. Ἡ
non-HDL χοληστερόλη ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι
καλύτερος προγνωστικὸς παράγων κινδύνου
ἀπὸ τὴν LDL χοληστερόλη. Τοῦτο ὀφείλεται στὸ
ὅτι ἡ non-HDL χοληστερόλη περιλαμβάνει ὅλες
τὶς ἀθηρογόνες λιποπρωτεΐνες μὲ χοληστερόλη,
περιλαμβανομένης τῆς LDL χοληστερόλης, τῆς
πολὺ χαμηλῆς – very low LDL χοληστερόλης, τῆς
ἐνδιαμέσου πυκνότητος λιποπρωτεΐνης, τῆς λιποπρωτεΐνης (α) καὶ τῶν χυλομικρῶν. Ἡ non-HDL
χοληστερόλη λαμβάνεται μὲ ἀφαίρεση τῆς τιμῆς
τῆς HDL χοληστερόλης ἀπὸ τὴν τιμὴ τῆς ὁλικῆς
χοληστερόλης στὸ αἷμα. Καὶ τώρα, μὲ τὴ νέα αὐτὴ
ἀνακάλυψη τῆς σημασίας τῶν παραγόντων, ποὺ
ἐπηρεάζουν τόσο τὴ χοληστερόλη ὅσο καὶ τὸν
κίνδυνο τῆς στεφανιαίας νόσου, ἔχουμε μελέτες
στὴ γενετική, ἀπὸ τὶς ὁποῖες προκύπτουν στόχοι
γιὰ τὴν παραγωγὴ φαρμάκων πρὸς θεραπεία τῆς
δυσλιπιδαιμίας καὶ προστασία ἀπὸ τὴν ἀθηροσκληρυντικὴ στεφανιαία νόσο. (Nioi P. καὶ συν.,
Variant ASGR1 Associated with a Reduced Risk

of Coronary Artery Disease, N Engl J Med 2016;
374:2131-41).

. Κολπικὴ μαρμαρυγή. Ἡ μετεγχειρητικὴ
ἐμφάνιση κολπικῆς μαρμαρυγῆς παραμένει ἡ συχνότερη ἐπιπλοκὴ μετὰ ἀπὸ καρδιοχειρουργικὴ
ἐπέμβαση, σὲ ποσοστὸ 20-50%. Σὲ σχετικὴ μελέτη ἐπὶ 2.109 χειρουργηθέντων ἀσθενῶν, ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἐμφανίζεται σὲ ποσοστὸ 32%-695
ἀσθενεῖς, μέσης ἡλικίας 68,8 ἔτη. Χειρουργικὴ θεραπεία τῶν στεφανιαίων ἔγινε σὲ ποσοστὸ 40%,
ἀντικατάσταση βαλβῖδος τὸ ἴδιο ποσοστὸ 40%
καὶ στὸ ὑπόλοιπο 20% ἔγιναν καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἐγχειρήσεις. Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἐμφανίστηκε σὲ
ποσοστὸ 33,7% ποὺ ὑποβλήθησαν σὲ ἐγχείρηση
βαλβιδοπάθειας καὶ 28,1% σὲ ἐγχείρηση στεφανιαίας νόσου. Καρδιακὴ ἀνάταξη ἔγινε σὲ ποσοστὸ
11,5% μὲ ρύθμιση τῆς καρδιακῆς συχνότητας καὶ
σημειώθηκε ἀποκατάσταση τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ σὲ ποσοστὸ 13,8%. (Gillinov A.M. καὶ συν.,
Rate Control versus Rhythm Control for Atrial
Fibrillation after Cardiac Surgery, N Engl J Med
2016;374:1911-21
Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ συνήθως ἐμφανίζεται τὶς πρῶτες 7 ἡμέρες ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα μετὰ
τὴν ἐγχείρηση, μὲ μέσο χρόνο ἐμφανίσεως τὶς 2,4
ἡμέρες. Στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ τῶν δύο
ὁμάδων χορηγήθησαν φάρμακα ὡς ἡ ἀμιωδαρόνη, β-ἀναστολεῖς, ἀντιπηκτικά. Ἐπιπλοκὲς ἦσαν
πρακτικὰ ἐλάχιστες, ἡ ἐγκεφαλικὴ ἐμβολὴ σημει-
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ώθηκε σὲ ποσοστὰ 0,8% στὴν ὁμάδα ἐλέγχου τῆς
καρδιακῆς συχνότητας καὶ 0,4% σὲ ἀποκατάσταση τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ. Ἐπίσης, τὰ προβλήματα ἀπὸ αἱμορραγία ἦσαν καὶ αὐτὰ σπάνια σὲ
παρόμοια ποσοστά. Πιὸ συχνὸ ἦταν τὸ πρόβλημα
τῆς φλεγμονῆς, σὲ ποσοστὰ 9,3% καὶ 6,6%, ἀντιστοίχως στὶς ἀνωτέρω ὁμάδες.
Κατὰ τὸ πρωτόκολλο τῆς μελέτης ἡ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἀρχίσει στοὺς
ἀσθενεῖς ποὺ εἶχαν κολπικὴ μαρμαρυγὴ περισσότερο ἀπὸ 48 ὧρες καὶ βέβαια σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι
εἶχαν περισσότερο ἀπὸ μία κρίση κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Ὑπὸ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ οἱ ἀσθενεῖς μὲ
κολπικὴ μαρμαρυγὴ παρουσίασαν ἐπεισόδιο σὲ
ποσοστὸ 2%. Ὅμως ἦταν ὑψηλὸ τὸ ποσοστὸ τῶν
αἱμορραγιῶν ὀδόντων, ρινός, γαστρεντερικῶν
κ.ἄ. ἀπὸ τὴν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, ὥστε τὸ INR νὰ
μὴν ὑπερβαίνει τὸ ὅριο τῶν 2,5-3.

. Μετεγχειρητικὴ ἐμφάνιση παροξυσμικῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς
παροξυσμικῆς μαρμαρυγῆς τῶν κόλπων εἶναι
καὶ ἐπεμβατική, ἡ δὲ ἀποκατάσταση τοῦ ρυθμοῦ
συχνὰ διατηρεῖται καὶ μὲ τὴ βοήθεια ἀντιαρρυθμικοῦ φαρμάκου. Μὲ τὴν ἐπέμβαση συνήθως γίνεται
ablation (κατάλυση) τοῦ μηχανισμοῦ ἐμφάνισης
τῆς ἀρρυθμίας μὲ τὴν τεχνικὴ radiofrequency-ἠλεκτρική. Ἐδῶ εἶναι τὸ σύστημα τῆς διὰ καθετῆρος
ablation, κατὰ τὸ ὁποῖο μεταφέρεται μεγάλη ἐνέργεια θερμότητος στοὺς ἱστοὺς ἀπὸ τὸ ἠλεκτρόδιο,
ποὺ προκαλεῖ νεκρωτικὴ βλάβη σὲ πολλὰ σημεῖα κυκλοτερῶς, κοντὰ στὸ κολπικὸ στόμιο τῆς
πνευμονικῆς φλέβας. Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται πλήρης
isolation-μόνωση τοῦ χώρου μηχανισμοῦ ἐμφάνισης κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Ὅμως ὑπάρχει καὶ ἡ
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μέθοδος τῆς ablation μὲ cryoballoοn, δηλαδὴ κατάλυση τοῦ μηχανισμοῦ τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς
μὲ ψύξη-νέκρωση κυττάρων τῆς πνευμονικῆς φλεβὸς μὲ μπαλόνι. Συγκεκριμένα, μὲ τὸ μπαλόνι μεταφέρεται θερμοκρασία ὑπὸ τὸ μηδὲν στὸ ἄντροπέρας τῆς πνευμονικῆς φλέβας.
Σὲ πρόσφατο ἄρθρο ἀναφέρεται μελέτη ἐπεμβατικῆς ἀντιμετώπισης παροξυσμικῆς μαρμαρυγῆς τῶν κόλπων σὲ 762 ἀσθενεῖς. Ἐξ αὐτῶν οἱ
384 θεραπεύθησαν μὲ τὴ συνηθισμένη ἠλεκτρικὴ
μέθοδο τῆς radiofrequency ablation καὶ οἱ ὑπόλοιποι 378 μὲ τὸ κατεψυγμένο μπαλόνι-cryoballoon
ablation. Τὰ ἀποτελέσματα ἦσαν περίπου ἰσοδύναμα. Ἀποκατάσταση φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ,
τουλάχιστον ἐπὶ 90 ἡμέρες, ἐπετεύχθη σὲ 143
ἀσθενεῖς τῆς πρώτης ὁμάδος, ποσοστὸ 35,9% καὶ
138 τῆς δεύτερης ὁμάδος τοῦ cryoballoon, 34,6%.
Ἡ παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν διήρκεσε ἐπὶ 33 μῆνες, μὲ μέσον ὅρο 1,5 ἔτος. Ἄλλωστε
καὶ τὰ ποσοστὰ τῆς ablation – isolation ἀπομόνωσης στὸ στόμιο τῆς πνευμονικῆς φλεβὸς ἦσαν περίπου τὰ ἴδια, βεβαίως πολὺ ὑψηλά, 97,9% στὴν
ὁμάδα radiofrequency καὶ 98,9% στὴν ὁμάδα
cryoballoon. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι σήμερα ἡ
μέθοδος τοῦ cryoballoon ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀτέλειες, ποὺ εἶχε τὰ περασμένα ἔτη, καὶ σήμερα δὲν
ὑστερεῖ τῆς radiofrequency. Οἱ δύο μέθοδοι εἶναι
ἁπλὲς καὶ ἀποτελεσματικές. Τὰ ποσοστὰ τῆς
ἐπιτυχίας εἶναι μεγάλα καὶ οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοὶ
εἶναι μετὰ ἀπὸ ὑποχώρηση αὐτῶν τῶν ποσοστῶν
κατὰ τὴν μακρὰ μετεγχειρητικὴ παρακολούθηση.
(M.D. Karl-Heinz Kuck καὶ συν., Cryoballoon or
Radiofrequency Ablation for Paroxysmal Atrial
Fibrillation, N Engl J Med 2016;374:2235-45).

