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Ἡ χρόνια σταθερὴ στηθάγχη παραμένει στὸ ἐπίκεντρο τοῦ καρδιολογικοῦ ἔργου ἐπὶ
πολλὲς δεκαετίες, ἴσως ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Alferd
Nobel (1833-1896) μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς νιτρογλυκερίνης. Εἶναι πάθηση τῶν ἐνηλίκων καὶ σήμερα οἱ Ἀμερικανοὶ ὑπολογίζουν ὅτι ἔχουν περισσότερο ἀπὸ 7 ἑκατομμύρια πασχόντων ἀπὸ
στηθάγχη προσπαθείας. Στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς
ὑπάρχει κίνδυνος ἐμφράγματος μυοκαρδίου ἢ
θανάτου, ὁ ὁποῖος αὐξάνεται στὴν προχωρημένη
ἡλικία. Ἡ σοβαρὴ στηθάγχη ἐμφανίζεται μὲ μικρὴ
προσπάθεια καὶ συχνά συνυπάρχει σοβαρή πάθηση, π.χ. διαβήτης, χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια,
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ὑπάρχει ἀδυναμία τοῦ
ἀσθενοῦς νὰ ὑποβληθεῖ σὲ ἕνα τέστ κοπώσεως. Ἡ
στηθαγχικὴ κρίση ἐμφανίζεται κατὰ τὴ σωματικὴ
προσπάθεια, σὲ ἔντονη συγκίνηση ἢ ψυχικὸ στρές.
Σχεδὸν σταθερὰ ὑποχωρεῖ μὲ τὴ διακοπὴ τῆς σωματικῆς προσπάθειας – ἀνάπαυση καὶ λήψη ὑπογλωσσίου νιτρογλυκερίνης. Ἐπιπλέον, μὲ λήψη
αὐτοῦ τοῦ ὑπογλωσσίου μπορεῖ νὰ προληφθεῖ
ἡ στηθαγχικὴ κρίση κατὰ τὴ σωματικὴ προσπάθεια, ὡς συμβαίνει συχνά, π.χ. τὸ πρωί. Ὁ πάσχων
παίρνει ἕνα χάπι ἐξερχόμενος ἀπὸ τὸ σπίτι, χωρὶς
τώρα νὰ σταματάει στὸ δρόμο ἀπὸ τέτοια κρίση.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ στηθάγχη, ὅπως καὶ τὸ ἔμφραγμα, συχνότερα ἐμφανίζονται μετὰ τὴν πρωι
νὴ ἀφύπνιση.

Οἱ παράγοντες ποὺ ἐπιδεινώνουν τὴ σταθερὴ στηθάγχη καὶ γενικὰ τὴ στεφανιαία νόσο
εἶναι γνωστοί: ὑπέρταση, ὑπερχοληστεριναιμία,
κάπνισμα, διαβήτης, ὑπερτριγλυκεριδαιμία. Εἶναι
ἐπιτακτικὸς ὁ ἔλεγχος αὐτῶν τῶν παραγόντων.
Σὲ πρόσφατη μελέτη SPRINT – Systolic Blood
Pressure Intervention, διαπιστώθηκε ὅτι στοὺς
στηθαγχικοὺς ἀσθενεῖς ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης ἐπιπλοκῶν, ὡς τὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου, ἐγκεφαλικό, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἢ θάνατος καρδιαγγειακῆς αἰτίας, ἦταν 25% μικρότερος μὲ ἐλάττωση
τῆς συστολικῆς πιέσεως <120 mmHg συγκριτικὰ
μὲ ἐκείνους στοὺς ὁποίους ὁ στόχος ἦταν μείωση <140 mmHg. Ἐπίσης, οἱ Bittner et al, 2015, J
Am Coll Cardiol 66:765-73 διεπίστωσαν ἐλάττωση τῆς θνησιμότητας ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο σὲ
πάσχοντες ἀπὸ σταθερὴ στηθάγχη καὶ διαβήτη
μὲ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν παραγόντων κινδύνου. Ἀπὸ φαρμακευτικῆς πλευρᾶς χορηγοῦνται τὰ γνωστά: β-ἀναστολεῖς, νιτρώδη μὲ
δράση μακρᾶς διαρκείας, ἀναστολεῖς τοῦ ἀσβεστίου, καθὼς ἐπίσης ἡ ρανολαζίνη. Ἡ ρανολαζίνη
κυκλοφορεῖ σὲ δισκία 375, 500 καὶ 750 mg, χορηγεῖται, π.χ. τῶν 500 mg σὲ δισκία 1x2.
• Ἡ διάγνωση καὶ κυρίως ἡ πρόγνωση τῆς
σταθερῆς χρόνιας στηθάγχης ἀπαιτεῖ παρακλινικὸ ἔλεγχο. Ἡ δοκιμασία κόπωσης ἐμφανίζει
ἰσχαιμικὲς ἀλλοιώσεις σὲ ποσοστό 40-70% στὸ
•
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ΗΚΓράφημα καὶ τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα.
Τὸ σπινθηρογράφημα εἶναι ἐπίσης καλὸ γιὰ τὴν
ἀντικειμενικὴ ἐξέταση ἰσχαιμίας τοῦ μυοκαρδίου. Ἡ σωματικὴ κόπωση τοῦ πάσχοντος, μεγάλης
ἡλικίας ἢ μὲ κάποιο ἄλλο πρόβλημα, ἀποφεύγεται μὲ φαρμακολογικὴ δοκιμασία. Χορηγεῖται
ἐνδοφλεβίως δοβουταμίνη ἢ ἀδενοσίνη, μὲ τὸν
ἀσθενῆ κατακεκλιμένο καὶ ἐλέγχεται ἡ καρδιακὴ
λειτουργία κατὰ τὴν προϊοῦσα αὔξηση τῶν καρδιακῶν παλμῶν.
• Ἐὰν ἡ δοκιμασία κόπωσης μὲ ὑπερήχους ἤ
σπινθηρογράφημα και ΗΚΓράφημα δείξει ἰσχαιμία ἀπὸ στένωση κατὰ τὸ ἀρχικὸ τμῆμα τοῦ πρόσθιου κατιόντος κλάδου τῆς ἀριστερῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας, τότε θὰ πρέπει νὰ γίνει καρδιακὸς
καθετηριασμὸς μὲ στόχο τὴν ἐπαναγγείωση, μπαλόνι-stent ἢ ἐγχείρηση by pass.
• Σὲ περίπτωση πιὸ ἤπιας στεφανιαίας νόσου
θὰ γίνει συζήτηση μὲ τὸν πάσχοντα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πάθησης. Νὰ αὐξηθεῖ ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία μὲ προσθήκη, π.χ. ρανολαζίνης στὴν
ἀγωγή, ποὺ γίνεται μὲ νιτρώδη, β-ἀναστολεῖς καὶ
ἀναστολεῖς Ca. Ἐὰν καὶ αὐτὴ ἡ θεραπεία δὲν εἶναι
ἐπαρκής, τότε τὸ λόγο ἔχει ἡ ἀγγειοπλαστική καὶ
ἐάν οἱ βλάβες δὲν προσφέρονται, τότε καλεῖται
πάλι ὁ χειρουργός. (E. Magnus Ohman: Chronic
Stable Angina, N Engl J Med 2016;374:1167-76)

. Ἀπὸ τὸ 2000 μέχρι τὸ 2008 σὲ 117 ἰατρικὰ κέντρα τῶν ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ ἔγιναν 477
ἐγχειρήσεις καὶ 224 ἐπεμβάσεις μὲ μπαλόνι-stent
σὲ πάσχοντες ἀπὸ στένωση καρωτῖδος. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ παρακολουθοῦντο κάθε 6 μῆνες ἐπὶ 10
ἔτη, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς κλινικῆς εἰκόνας καὶ ἐνδεχόμενες ἐπιπλοκὲς τῆς ἐπέμβασης, ὅσο καὶ ἀπὸ
πλευρᾶς παραγόντων κινδύνου, ὡς ἡ ὑπέρταση, ὁ
διαβήτης, ἡ ὑπερχοληστερολαιμία, τὸ κάπνισμα.
Κατὰ τὴν μακρὰ αὐτὴ μετεγχειρητικὴ περίοδο
δὲν σημειώθηκε σημαντικὴ διαφορὰ στατιστικῶς μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν ἐπεμβάσεων μὲ stent
ἢ ἐγχειρητικὴ ἐνδαρτηριεκτομή. Ἐπίσης καὶ ὡς
πρὸς τοὺς παράγοντες κινδύνου δὲν ὑπῆρχε σημαντικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων. Ἡ δυσ
λιπιδαιμία κατὰ μέσον ὅρο διεπιστώθη σὲ 82,9%
τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἔβαλαν stent, ἔναντι 85,8% τῆς
ὁμάδας ἐκείνων ποὺ ἔκαναν χειρουργικὴ ἐνδαρτηριεκτομή. Ἡ ἡλικία τῶν ἀσθενῶν ἦταν 69±9
ἔτη. Ὡς πρὸς τὸ ἄθροισμα μειζόνων ἐπιπλοκῶν
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ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, ἐμφράγματος μυοκαρδίου, θανάτου, στὸ τέλος τῆς δεκαετίας μετὰ τὴν
ἐπέμβαση δὲν ὑπῆρχε στατιστικὴ διαφορὰ μεταξὺ ἀγγειοπλαστικῆς (11,8%) καὶ χειρουργικῆς
ἐνδαρτηριεκτομῆς (9,9%). (T.G. Brott et al: LongTerm Results of Stenting versus Endarterectomy
for Carotid-Artery Stenosis, N Engl J Med
2016;374:1021-31).

. Ὡς πρὸς τὸν αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο
ἑνὸς παιδιοῦ ἢ ἐφήβου στὰ μείζονα ἰατρικὰ κέντρα τῆς Αὐστραλίας καὶ Νέας Ζηλανδίας, κατὰ
τὴν χρονικὴ περίοδο Ἰαν. 2010 – Δεκ. 2012, ἐρευνητὲς κατέγραψαν κλινικὰ δεδομένα 490 προσώπων, ἡλικίας 1-35 ἐτῶν, ποὺ ἔφυγαν μὲ αἰφνίδιο
καρδιακὸ θάνατο. Δηλαδὴ ἡ συχνότητα ἐμφάνισης αἰφνίδιου θανάτου στὶς χῶρες αὐτὲς ἦταν 1,3
περιπτώσεις σὲ 100.000 προσώπων κατ’ ἔτος. Περισσότεροι ἦσαν οἱ αἰφνίδιοι θάνατοι σὲ ἡλικία
31-35 ἐτῶν. Ἡ αἰτία τοῦ θανάτου ἦταν ἄγνωστη
σὲ μεγάλη συχνότητα σὲ πρόσωπα ἡλικίας 16-20
ἐτῶν. Συνολικὰ στὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ 40% ἔφθασαν οἱ περιπτώσεις, στὶς ὁποῖες δὲν μποροῦσε
νὰ διαπιστωθεῖ αἰτία τοῦ αἰφνιδίου καρδιακοῦ
θανάτου (unexplained sudden cardiac death). Σὲ
πληθυσμὸ ἡλικίας 1-30 ἐτῶν διαπιστώθηκε αἰτία
θανάτου ἡ στεφανιαία νόσος, σὲ ποσοστὸ 24%
καὶ συγγενὴς – κληρονομικὴ μυοκαρδιοπάθεια σὲ
ποσοστό 16%. Στὴ μεγαλύτερη ἡλικία 31-35 ἐτῶν
ἡ πιὸ συχνὴ αἰτία ἦταν ἡ στεφανιαία νόσος. Μία
ἄλλη ἐνδιαφέρουσα παρατήρηση ἦταν ὅτι σὲ νεότερη ἡλικία ὁ θάνατος κατὰ τὴν νύχτα συνηθέστερα ἦταν ἀνεξήγητος γιὰ τὴν αἰφνίδια καρδιακὴ προσβολή. Ὡς πρὸς τὴν γονιδιακὴ μετάλλαξη,
διαπιστώθηκε σὲ 31 ἀπὸ 113 περιπτώσεις αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου ὅτι δὲν ὑπῆρχε συγκεκριμένη αἰτία. Ἡ κλινικὴ διάγνωση κληρονομικῆς
καρδιαγγειακῆς νόσου ὑπήρξε σὲ ποσοστὸ 13%
οἰκογενειῶν, στὶς ὁποῖες δὲν διαπιστώθηκε αἰτία
αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου. Λεπτομερέστερα, σὲ νέα ἡλικία ὁ αἰφνίδιος θάνατος μπορεῖ νὰ
ὀφείλεται σὲ δομικὴ μυοκαρδιακὴ νόσο, ὅπου περιλαμβάνονται ἡ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια,
ἡ διαστολικὴ μυοκαρδιοπάθεια, ἀρρυθμιογόνος
μυοκαρδιοπάθεια ἀριστερᾶς κοιλίας, πρωτοπαθεῖς διαταραχὲς ἐμφάνισης ἀρρυθμιῶν, ὅπως εἶναι
τὸ συγγενὲς σύνδρομο παρατεταμένου – μακροῦ
διαστήματος QT, καθὼς ἐπίσης καὶ πάθηση πο-
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λυμορφικὴ μὲ κρίσεις κοιλιακῆς ταχυκαρδίας ἀπὸ
μεγάλη αὔξηση τῶν κατεχολαμινῶν (ὑπερκατεχολαμιναιμία). Σὲ γνωστὴ πάθηση ἀπὸ τὶς ἀναφερθεῖσες χορηγοῦνται φάρμακα χωρὶς ἱκανοποιητικὸ ἀποτέλεσμα, ὅπως ρυθμίζεται καὶ ἡ ἠλεκτρικὴ
θεραπεία, συνήθως μὲ τοποθέτηση ἀπινιδωτῆ.

«Δρόμος στὸ Louveciennes»

Ὅμως δὲν εἴμαστε εὐχαριστημένοι μέχρι σήμερα.
Καὶ τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι στὶς τρεῖς πρῶτες
δεκαετίες τῆς ζωῆς ὑπάρχει σημαντικὸ κενὸ στὴν
Καρδιολογία. (R.D. Bagnal et al, A Prospective
Study of Sudden Cardiac Death among Children and
Young Adults, N Engl J Med 2016;374:2441-52).

Camille Pissaro

