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Ὑπέρταση, κατάλυση - ablation κολπικῆς
μαρμαρυγῆς, ἀνάσπαση τοῦ ST-κίνδυνος
θανάτου.
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. Ἀντιμετώπιση ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.
Ἡ πίεσή μας, λοιπόν, νὰ εἶναι χαμηλή, ἡ συστολικὴ στὰ 130-120 ἢ ἀκόμη καὶ 115 mmHg καὶ ἡ
διαστολικὴ νὰ φθάνει μέχρι τὰ 85mmHg. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι ἐμεῖς πρέπει νὰ φροντίζουμε, καὶ μάλιστα μὲ ἐπιμονή, νὰ φθάσουμε αὐτοὺς
τοὺς στόχους. Εἴμαστε εὐχαριστημένοι <140,
130mmHg ἡ συστολικὴ καὶ ἡ διαστολικὴ νὰ εἶναι
μέχρι 90mmHg. Σὲ διαβήτη στὴ μελέτη ACCORD
ἡ θεραπεία τῆς ὑπέρτασης ἦταν ἐντατική, μὲ
στόχο τὴ συστολικὴ πίεση νὰ εἶναι <140, ἀκόμη
καὶ <120mmHg. Μὲ τὴ θεραπεία αὐτὴ μειώθηκε ἡ
πίεση κατὰ 14,2mmHg ἡ συστολικὴ καὶ 6 mmHg
ἡ διαστολική, χωρὶς ὅμως νὰ ἐλαττωθοῦν ἐπιπλοκὲς τῆς ὑπέρτασης, ὡς ὁ καρδιαγγειακὸς θάνατος.
Ὅμως παρατηρήθηκε σημαντικὴ ἐλάττωση τῶν
ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, παρότι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς
ἦταν μικρός.
• Σὲ παρόμοια ἔρευνα, στὴ μελέτη SPRINT,
ἐπὶ 9.361 ὑπερτασικῶν ἀσθενῶν μὲ ἐντατικὴ θεραπεία ἡ συστολικὴ πίεση ἔπεσε <120mmHg μὲ μέσο
ὅρο ἐλάττωσης κατὰ 14,8/7,6mmHg. Ἐδῶ παρατηρήθηκε μείωση κατὰ 25% τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης ἐπιπλοκῶν τῆς ὑπέρτασης, ὡς ἡ ὀξεῖα στεφανιαία ἀνεπάρκεια καὶ τὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου,
τὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
καὶ γενικὰ ὁ καρδιαγγειακὸς θάνατος.
• Ἀπὸ τὴ μελέτη SPRINT ἡ συμβουλὴ εἶναι
ὁ θεράπων νὰ εἶναι προσεχτικός, ὅταν πέφτει

σημαντικὰ ἡ ἀρτηριακὴ πίεση, γιὰ ἐνδεχόμενες
ἐπιπλοκές, ὡς ἡ ὑπόταση, συγκοπικὴ κρίση, ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχὲς μὲ προσοχὴ στὴ νεφρικὴ
λειτουργία. Στὶς ἴδιες αὐτὲς συμβουλὲς καταλήγουν καὶ οἱ συγγραφεῖς τῆς μελέτης ACCORD.
• Ἐπίσης, εἶναι καὶ ἡ μελέτη HOPE-3 (Heart
Outcome Evaluation), κατὰ τὴν ὁποία ἐξετάσθηκε παρόμοια πληθυσμὸς, ὅπως στὴ μελέτη SPRINT, στὴν ὁποία τὰ πράγματα εἶναι πιὸ
ἁπλᾶ γιὰ ὅλους μας. Στοὺς ὑπερτασικοὺς ἐξετασθέντες ἔδωσαν σταθερὰ ἕνα φάρμακο, συγκεκριμένα μία δόση ἀποκλειστῆ τῆς ἀγγειοτασίνης
καὶ συνδυασμό διουρητικοῦ-θειαζίδης σὲ μικρὴ
δόση, καὶ placebo στοὺς μάρτυρες. Συνολικὰ δὲν
σημειώθηκε ἐλάττωση σοβαρῶν καρδιαγγειακῶν
ἐπεισοδίων, παρὰ μόνο σὲ ἐκείνους τοὺς ὑπερτασικούς, τὸ 1/3 περίπου, ποὺ εἶχαν τὴν ὑψηλότερη
συστολικὴ πίεση, συγκεκριμένα κατὰ μέσον ὅρο
εἶχαν 154mmHg. Αὐτοὶ οἱ ὑπερτασικοὶ ὠφελήθησαν μὲ ἐλάττωση κατὰ 27% τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπιπλοκῶν, παρόλο ποὺ ἡ ἐλάττωση τῆς ΑΠ
ἦταν μικρή, κατὰ μέσον ὅρο 6/3mmHg. Οἱ ἐρευνητὲς εἶχαν φροντίσει ὥστε νὰ δίνουν συγχρόνως
καὶ στατίνη, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι συνέβαλε πολὺ
στὰ κέρδη αὐτῆς τῆς ὁμάδος τῶν θεραπευομένων
μὲ τὴν ὑψηλότερη πίεση. Ὥστε ἀπὸ τὴ μελέτη
HOPE-3 προκύπτει τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐπιθετικὴ θεραπεία δὲν συνιστᾶται στὴ μεγάλη ὁμάδα
τοῦ πληθυσμοῦ ἐνδιάμεσου κινδύνου. Σὲ αὐτοὺς ἡ
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συνήθης θεραπεία εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀσφαλὴς καὶ,
ὅταν χρειάζεται γίνεται πάλι ἐπιτυχῶς, μὲ συμπληρωματικὴ χορήγηση στατίνης. (E.M. Lonn et al,
Should Patients With Cardiovascular Risk Factors
Receive Intensive Treatment of Hypertension to
<120/80 mmHg Target? An Antagonist View From
the HOPE-3 Trial (Heart Outcomes Evaluation-3),
Circulation 2016;134:1311-1313).

. Σοβαρὴ στένωση πνευμονικῆς φλέβας.
Ἡ θεραπευτικὴ ablation-κατάλυσις τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς καλὰ κρατεῖ, ἀλλὰ ὑπάρχει πάντα τὸ
πρόβλημα ἐπιπλοκῆς στένωσης πνευμονικῆς φλεβός. Γίνεται βέβαια ἀντιμετώπιση μὲ διαστολὴ καὶ
τοποθέτηση stent, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε τὸ τελικὸ
ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐπέμβασης. Πρόσφατη μελέτη ἀναφέρεται σὲ 124 ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι μετὰ
ἀπὸ ablation παρουσίασαν στὴν ἀξονικὴ τομογραφία σοβαρὴ στένωση σὲ μία ἢ δύο φλέβες, συνολικὰ σὲ 219 φλέβες. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ σὲ ποσοστὸ
82% εἶχαν συμπτώματα, δύσπνοια 67%, βῆχα 45%,
κόπωση καὶ μειωμένη ἀντοχὴ στὴν κόπωση 45%,
αἱμόπτυση 27%. Στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς 92 φλέβες
θεραπεύτηκαν μὲ ἀγγειοπλαστικὴ-μπαλόνι, 86 μὲ
τοποθέτηση stent, ἐνῶ σὲ 41 φλέβες δὲν ἔγινε θεραπεία. Οἱ ἐπιπλοκὲς αὐτῆς τῆς ἐπέμβασης ἦσαν
μείζονες σὲ μικρὸ ποσοστὸ 3,5% καὶ ἐλάσσονες σὲ
ποσοστὸ 13,3%. Τελικά, ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπεμβάσεις
παρουσίασαν ἀργότερα ἐπαναστένωση οἱ φλέβες
σὲ ποσοστὸ 42%, κυρίως ἐκεῖνες στὶς ὁποῖες εἶχε
γίνει ἡ ἐπέμβαση μὲ μπαλόνι καὶ πολὺ λιγότερες
(27%) μὲ stent. Τὸ συμπέρασμα εἶναι, ὅτι ἡ διάγνωση στενώσεως πνευμονικῶν φλεβῶν δὲν εἶναι τόσο
εὔκολη, ἐπειδὴ τὰ συμπτώματα τῶν πασχόντων
δὲν εἶναι χαρακτηριστικὰ τῆς πάθησης καὶ ὑπάρχει ἀνάγκη καλῆς εἰκόνας τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν. Ἡ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση εἶναι ἐπιτυχὴς
ἀρχικά, χωρὶς νὰ ὑπάρχει διαφορὰ μὲ μπαλόνι ἢ
μὲ stent, ἀργότερα ὅμως εἶναι τὸ stent, μὲ τὸ ὁποῖο
διατηρεῖται σημαντικὰ ἡ ἐλάττωση τοῦ κινδύνου
ἐπανεμφάνισης στένωσης τῆς φλέβας. Μόνο μὲ
μπαλόνι ἡ θεραπεία δὲν εἶναι ἱκανοποιητική. (E.
A. Fender et al, Severe Pulmonary Vein Stenosis
Resulting From Ablation for Atrial Fibrillation.
Presentation, Management and Clinical Outcomes.
Circulation, 2016;134:1812-1821).
. Ἀνάσπαση τοῦ ST - αἰφνίδιος καρδιακὸς
θάνατος. Στὴν πόλη καὶ τὰ προάστια, σὲ ὅλη τὴν
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εὐρεῖα περιοχὴ τῶν Παρισίων, κατὰ τὰ ἔτη 20062010 ἐπείγουσες ἰατρικὲς ὑπηρεσίες κατέγραψαν
κατοίκους μὲ μεγάλο κίνδυνο αἰφνιδίου θανάτου.
Συνολικά, οἱ πάσχοντες ἦσαν 8.112, μέσης ἡλικίας
60 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι σὲ ποσοστὸ 78% ἦσαν ἄνδρες.
Οἱ ἐρευνητὲς σημείωσαν ὅτι, στὴν προκειμένη
ἔρευνα τοῦ καρδιακοῦ θανάτου, οἱ ἀσθενεῖς ἦσαν
νεότερης ἡλικίας, χωρὶς παχυσαρκία ἢ σακχαρώδη διαβήτη καὶ παρουσίασαν δυσφορία ἢ καὶ δύσ
πνοια, ἐνῶ ὑπῆρξε καὶ μικρὴ χρονικὴ καθυστέρηση μεταξὺ ἐνάρξεως τοῦ θωρακικοῦ συμπτώματος
καὶ κλήσης ἐπείγουσας ἰατρικῆς ὑπηρεσίας. Ὅλα
αὐτὰ οἱ ἐρευνητὲς θεωροῦν πρόδρομα συμπτώματα τοῦ αἰφνιδίου θανάτου. Μάλιστα ὁ κίνδυνος
αὐτὸς βαθμολογήθηκε καὶ ἦταν διπλάσιος μὲ σκὸρ
10 ἕως 19, τετραπλάσιος σὲ ἄλλους ποὺ εἶχαν σκὸρ
20-29 καὶ πάνω ἀπὸ 18 φορὲς συχνότερος ὅταν τὸ
σκὸρ ἦταν >30, ἐν σχέσει μὲ ἐκείνους ποὺ εἶχαν
σκὸρ <10. Σὲ ἐκείνους ποὺ εἶχαν >30, τὸ ποσοστὸ
τοῦ αἰφνιδίου θανάτου ἦταν 28,9% τῶν ἀσθενῶν,
ἐνῶ τὸ ποσοστὸ θανάτου ἦταν πολὺ χαμηλὸ 1,6%
σὲ ἀσθενεῖς ≤9.
Στὰ νοσοκομεῖα μὲ καρδιολογικὴ κλινικὴ καὶ
μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας, ὁ αἰφνίδιος θάνατος ἀσθενῶν μὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου,
ποὺ ἐμφανίζουν ἀνάσπαση τοῦ τμήματος ST στὸ
ΗΚΓράφημα, ἔχει μειωθεῖ πάρα πολύ. Ἀντιθέτως,
στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς ὁ αἰφνίδιος θάνατος παραμένει πολὺ συχνὸς σὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ἀσθενοῦς στὸ νοσοκομεῖο. Στὴν ἀνωτέρω μελέτη, ἐκτὸς νοσοκομείου, ἀπὸ αἰφνίδιο
θάνατο ἔφυγαν 452 ἀσθενεῖς (5,6%). Μὲ τὸ σκὸρ
ποὺ προτείνει ἡ μελέτη μποροῦν νὰ διακριθοῦν
αὐτοὶ ποὺ ἔχουν χαμηλὸ κίνδυνο, ὥς ἀναφέρθη.
Ὥστε ἡ νέα ἡλικία, ἀπουσία παχυσαρκίας,
ἀπουσία σακχαρώδη διαβήτη, δύσπνοια καὶ κάποια καθυστέρηση μεταξὺ ἐνάρξεως τοῦ πόνου
καὶ κλήσης ἐπείγουσας ἰατρικῆς ὑπηρεσίας εἶναι
πέντε “προάγγελοι” τοῦ αἰφνιδίου θανάτου. Ἂν
ὑπάρχουν σὲ ἐπαγρύπνηση καλὲς ἰατρικὲς ὑπηρεσίες, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐλαττωθοῦν κάπως καὶ
οἱ θάνατοι ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου ἐκτὸς
νοσοκομείου. (N. Karam et al, Identifying Patients
at Risk for Prehospital Sudden Cardiac Arrest at
the Early Phase of Myocardial Infarction. The
e-MUST study (Evaluation en Medecine d’Urgence
des Strategies Tehrapeutiques des infarctus du
myocarde. Circulation 2016;134:2074-2083).

