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Τηλεκατευθυνόμενη ἀγγειοπλαστική!
Πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη
τηλεκατευθυνόμενη ἀγγειοπλαστικὴ σὲ
ἄνθρωπο.
Κωνσταντῖνος Π. Τούτουζας
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Α

νακοινώθηκε πρόσφατα ἡ χρήση ἑνὸς
νέου τηλεκατευθυνόμενου συστήματος
γιὰ τὴ διενέργεια ἀγγειοπλαστικῆς ἀπὸ
ἀπόσταση. Μὲ λίγα λόγια, ὁ επεμβατικὸς καρδιολόγος εἶναι χειριστὴς μίας τηλεκατευθυνόμενης
συσκευῆς καὶ μπορεῖ νὰ διενεργεῖ τὴν ἀγγειοπλαστικὴ ἀπὸ ἀπόσταση χιλιομέτρων. Τὰ πρῶτα περιστατικὰ ἔγιναν στὴν Ἰνδία. Ὁ χειριστὴς ἦταν περίπου 30 χιλιόμετρα μακριὰ καὶ ἔδινε τὶς ἐντολὲς
στὴ συσκευὴ CorPath, γιὰ νὰ γίνει ἡ ἀγγειοπλαστική. Γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἀσθενῶν βρισκόταν
καὶ ἕνας ἔμπειρος ἐπεμβατικὸς καρδιολόγος, στὸ
χῶρο τοῦ Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου, γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τυχὸν προβλημάτων. Στὴν πρώτη
ἐφαρμογή της συμπεριλήφθησαν 5 ἀσθενεῖς, καὶ
ἔγινε ἐπιτυχῶς ἡ ἐμφύτευση stent. Ἡ ἀνωτέρω
πράξη ἀξιολόγησε τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ
τὴν ἀσφάλεια τῆς διεξαγωγῆς διαδερμικῆς στεφανιαίας ἐπέμβασης (PCI) ἀπὸ μία ἀπομακρυσμένη
θέση ἔξω ἀπὸ τὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο.
Κάθε ἐπέμβαση ἐκτελέστηκε ἐξ ἀποστάσεως,
ἀπὸ τὸν διεθνῶς καταξιωμένο ἰατρὸ Tejas Patel
(Apex Heart Institute, Ahmedabad, Ἰνδία), ἀπὸ τὸ
ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ Swaminarayan Akshardham,
ποὺ βρίσκεται στὸ Gandhinagar (Ἰνδία). Ὁ συνεργάτης του, ὁ Δρ. Sanjay Shah, βρισκόταν στὸ δωμάτιο μὲ τὸν ἀσθενῆ στὸ Apex Heart Institute. Ἡ
ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς μελέτης ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ
τὶς εὐρείας κλίμακας, μακρινῶν ἀποστάσεων, τη-

λερομποτικὲς πλατφόρμες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
«Ἡ πρώτη ἀπομακρυσμένη τηλεκατευθυνόμενη ρομποτικὴ ἀγγειοπλαστικὴ ἀντιπροσωπεύει
ἕνα γεγονὸς ὁρόσημο γιὰ τὴν ἐπεμβατικὴ καρδιολογία καὶ γιὰ ὅλη τὴν ἰατρική», δήλωσε ὁ Δρ.
Patel. «Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς τηλερομποτικῆς στὴν
Ἰνδία ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐπηρεάσει σημαντικὸ ἀριθμὸ ἀσθενῶν, παρέχοντάς τους πρόσβαση
σὲ ἰατρικὴ περίθαλψη, πού, διαφορετικά, θὰ ἦταν
ἀδύνατη. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς καρδιολογίας, ἡ Ἰνδία θὰ λάμψει γιὰ αὐτὴ τὴν πρωτοποριακὴ καινοτομία καὶ ἀποτελεῖ τιμὴ νὰ εἶμαι
μέρος αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ ἐπιτεύγματος».
Ἡ καρδιαγγειακὴ νόσος, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, εἶναι ἡ πρώτη
αἰτία θανάτου παγκοσμίως, μὲ ἀποτέλεσμα σχεδὸν 18 ἑκατομμύρια θανάτους ἐτησίως. Τὰ γεωγραφικὰ ἐμπόδια, ἡ κοινωνικο-οικονομικὴ κατάσταση καὶ ὁ ταχέως συρρικνούμενος ἀριθμὸς
ἐξειδικευμένων εἰδικῶν ἐμποδίζουν σημαντικὰ
τὴν πρόσβαση τῶν ἀσθενῶν στὴν ἔγκαιρη, ἐξειδικευμένη καρδιαγγειακὴ περίθαλψη. Αὐτὸ προκαλεῖ ἰδιαίτερη ἀνησυχία κατὰ τὴν ἐμφάνιση ἐξαιρετικὰ ἐπειγόντων ἰατρικῶν συμβάντων, ὅπως
τὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο καὶ τὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο, ὅπου ἡ ἰδανικὴ θεραπεία λαμβάνεται
σὲ μόλις 90 λεπτὰ ἤ ἐντὸς 24 ὡρῶν, ἀντίστοιχα,
γιὰ τὴν ἀποφυγὴ θανάτου ἤ μόνιμης ἀναπηρίας.
Γιὰ νὰ βελτιώσει τὰ ἀποτελέσματα τῶν
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ἀσθενῶν, ἡ Corindus πρωτοπόρησε, δημιουργώντας τὴν πρώτη ἐξ ἀποστάσεως τηλερομποτικὴ
ἐπεμβατικὴ πλατφόρμα, ὥστε νὰ προσφέρει ἐξαιρετικὰ ἐξειδικευμένη καὶ ἔγκαιρη καρδιαγγειακὴ
περίθαλψη στοὺς μὴ προνομιούχους πληθυσμοὺς
ἀσθενῶν, μὲ γεωγραφικὰ ἐμπόδια, στὴν ἰατρικὴ
περίθαλψη.
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018, στὸ συνέδριο τοῦ
TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics)
στὸ Σὰν Ντιέγκο, ἡ πρώτη ζωντανὴ μετάδοση μίας
ἀπομακρυσμένης τηλεκατευθυνόμενης ρομποτικῆς στεφανιογραφίας μεταδόθηκε ἀπὸ τὴν Mayo
Clinic, χρησιμοποιώντας τὸ CorPath σὲ μοντέλο
χοίρου. Πρόσφατα, ἡ Mayo Clinic ἔλαβε μία πολυετῆ ἐπιχορήγηση ὕψους 3,3 ἑκατομμυρίων δολαρίων γιὰ τὴν περαιτέρω μελέτη σκοπιμότητας,
ἀλλὰ καὶ πρακτικότητας τῆς ἀπομακρυσμένης
χρήσης ρομποτικῆς τεχνολογίας γιὰ καρδιακὲς
ἐπεμβάσεις. Οἱ ὑπεύθυνοι ἐρευνητὲς ἐνθουσιασμένοι δήλωσαν, ὅτι ἡ τεχνολογία αὐτὴ φέρνει ἕνα
βῆμα πιὸ κοντὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ὁράματος γιὰ ἰατρικὴ περίθαλψη ὑψηλοῦ ἐπιπέδου
καὶ ἐξειδίκευσης σὲ ἀγροτικοὺς πληθυσμούς, ποὺ
ἔχουν ἀνάγκη ἄμεσης καὶ βραχυπρόθεσμης καρδιακῆς παρέμβασης, ἐξοικονομώντας τελικὰ ζωές.
Ἰδιαίτερα γιὰ τὴ χώρα μας, ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη
γεωφραφικὴ δυσκολία γιὰ τὴν ἄμεση πρόσβαση
σὲ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο, ἐπανδρωμένο ἀπὸ
ἔμπειρους ἐπεμβατικοὺς καρδιολόγους, μπορεῖ νὰ
παίξει σημαντικὸ ρόλο. Στὰ περισσότερα νησιὰ ἤ
σὲ ἀπομακρυσμένες περιοχὲς οἱ ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ
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ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἀντιμετωπίζονται μὲ
θρομβόλυση, ποὺ ἔχει κατώτερα ἀποτελέσματα
ἀπὸ τὴν πρωτογενῆ ἀγγειοπλαστική. Ἀκόμα καὶ
ἂν ἡ πολιτεία ἀγόραζε πολλὰ ἀγγειογραφικὰ μηχανήματα, ἡ στελέχωση μὲ ἔμπειρους ἐπεμβατικοὺς
καρδιολόγους εἶναι πολὺ δύσκολη. Ἀκόμα, ὅμως,
καὶ νὰ προσλαμβάνονταν ἐπεμβατικοὶ καρδιολόγοι, ὁ μικρὸς ἀριθμὸς τῶν ἐπεμβάσεων θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ἀπώλεια δεξιοτεχνίας καὶ ἔτσι θὰ ὑποθηκευόταν ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς μεθόδου.
Με τὴν ἀνάπτυξη, ὅμως, τῆς τηλεκατεθυνόμενης
ἀγγειοπλαστικῆς μπορεῖ νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα
νὰ ὑποβάλλονται σὲ πρωτογενὴ ἀγγειοπλαστικὴ
ἀπὸ ἔμπειρους χειριστές.
Συμπερασματικά, τὰ σημαντικὰ ὀφέλη τῆς
νέας αὐτῆς, ἀπὸ ἐτῶν ἀναμενόμενης, τεχνολογίας
εἶναι τὰ ἑξῆς:
• Ἡ θεαματικὴ βελτίωση στὴν πρόσβαση τῶν
ἀσθενῶν τόσο γιὰ ἐκλεκτικὲς ὅσο καὶ γιὰ ἐπείγουσες διαδερμικὲς στεφανιαῖες ἐπεμβάσεις, σὲ
ἀγροτικοὺς καὶ ἀπομακρυσμένους πληθυσμούς.
• Ἡ μείωση τοῦ χρόνου στὴν πρόσβαση σὲ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο, σὲ ἕνα ὀξὺ στεφανιαῖο
σύνδρομο, ὅπως τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
μὲ ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος (STEMI).
• Ἡ ὑψηλὴ ἐξειδίκευση τῶν χειριστῶν, ποὺ συνεπάγεται σημαντικὰ μεγάλο ἀριθμὸ ἐπεμβατικῶν πράξεων, καὶ θὰ ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικὰ μὲ
εἰκονικὸ κέντρο ἀναφορᾶς, θὰ βελτιώσει περαιτέρω τὰ κλινικὰ ἀποτελέσματα.

