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1. Ὑπερτροφικὴ Μυοκαρδιοπάθεια στὰ παιδιά.
Norrish G, Field E, Mcleod K, et al. Clinical Presentation
and Survival of Childhood Hypertrophic Cardiomyopathy:
A Retrospective Study in United Kingdom. Eur Heart
J 2018;Dec 6:[Epub ahead of print].
Ποιά εἶναι τὰ κλινικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἡ ἔκβαση τῆς ὑπερτροφικῆς μυοκαρδιοπάθειας στὰ
παιδιά, στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο;

Μέθοδοι:
Πρόκειται γιὰ μία ἀναδρομική, πολυκεντρικὴ μελέτη σὲ 13 παιδοκαρδιολογικὰ κέντρα στὸ Ἡνωμένο
Βασίλειο. Ἀσθενεῖς ἡλικίας <16 ἐτῶν, πληροῦντες τὰ
διαγνωστικὰ κριτήρια ὑπερτροφικῆς μυοκαρδιοπάθειας (ΥΚΜΠ) (πάχος τοιχωμάτων ἀριστερῆς κοιλίας
>2, σταθερὲς ἀποκλίσεις μεγαλύτερο ἀπὸ τὴ μέση
τιμὴ τοῦ πληθυσμοῦ, διορθωμένη ὡς πρὸς τὴν ἐπιφάνεια σώματος, μὴ ἐρμηνεύσιμη βάσει μεταφορτίου)
συμπεριελήφθησαν στὴ μελέτη. Κατεγράφησαν ἡ
αἰτιολογία τῆς ΥΚΜΠ, καθὼς καὶ ἡ κλινικὴ ἔκβαση.

Ἀποτελέσματα:
Ἑξακόσιοι ὀγδόντα ἑπτὰ ἀσθενεῖς μὲ ΥΚΜΠ προσῆλθαν, μὲ μέση ἡλικία τὰ 5,2 ἔτη (εὖρος 0-16 ἔτη).
Οἱ περισσότεροι εἶχαν μὴ συνδρομικὴ μορφὴ τῆς
νόσου (n = 433, 63%). Ἐπιπλέον αἰτιολογίες ΥΚΜΠ
συμπεριελάμβαναν «RASοπάθειες» (ἀναπτυξιακὰ

σύνδρομα, λόγῳ μεταλλάξεων στὴ γαμετικὴ σειρὰ
κυττάρων σὲ γονίδια τῶν ὑπο-οικογενειῶν Ras καὶ
τῶν κινασῶν τῶν ἐνεργοποιούμενων ἀπὸ μιτογόνα
σήματα – MAPKs –, οἱ ὁποῖες ἀμφότερες ἐλέγχουν
τὴν κυτταρικὴ σηματομεταγωγὴ) (n = 126, 18,3%),
ἀταξία τοῦ Friedreich (n = 59, 8.6%), ἤ ἐγγενεῖς διαταραχὲς τοῦ μεταβολισμοῦ (ΕΔΜ) (n = 64, 9%). Στὰ
νήπια ἡ ὑποκείμενη αἰτιολογία τῆς ΥΚΜΠ ἦταν πιὸ
πιθανὸν νὰ εἶναι RASοπάθεια (42% vs. 11,2%, p <
0.0001) ἤ ΕΔΜ (18,9% vs. 6,4%, p < 0.0001). Ἡ ἐπιβίωση
ἐλεύθερη θανάτου ἤ μεταμόσχευσης ἦταν 90,6%
στὰ 5 ἔτη (1,5 συμβάματα ἀνὰ 100 ἀνθρωποέτη),
χωρὶς ἐπίδραση τοῦ ἔτους διάγνωσης (μεταβολὲς
σὲ σχέση μὲ τὰ διαθέσιμα μέσα κάθε περιόδου).
Ἡ πλέον συχνὴ αἰτία θνητότητος ἦταν ὁ αἰφνίδιος
καρδιακὸς θάνατος (n = 20, 2,9%). Τὰ παιδιά, ποὺ
εἶχαν διαγνωσθεῖ κατὰ τὴ νηπιακὴ ἡλικία μὲ ΕΔΜ,
εἶχαν χειρότερη πρόγνωση (5ετὴς ἐπιβίωση, 80,5%
καὶ 66,4%, ἀντίστοιχα). Ἀρρυθμικὰ συμβάματα ἐνέσκηπταν μὲ ἐπίπτωση 1/2 ἀνὰ 100 ἀνθρωποέτη καὶ
ἦσαν πιὸ συχνὰ σὲ μὴ συνδρομικοὺς ἀσθενεῖς (n
= 51, 88%).

Συμπεράσματα:
Ἡ παροῦσα μελέτη περιγράφει μία ἑτερογενῆ
νόσο, τῆς ὁποίας ἡ ἔκβαση συναρτᾶται μὲ τὴν ἡλικία
προσέλευσης καὶ τὴν εἰδικὴ αἰτιολογία.
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Προοπτικὴ:
Τούτη εἶναι ἡ μεγαλύτερη Εὐρωπαϊκὴ μελέτη, ποὺ
ἀξιολογεῖ τὰ κλινικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὴν ἔκβαση
σὲ νήπια καὶ παιδιὰ μὲ ΥΚΜΠ. Ἡ ἔκβαση ἦταν, ἀναμενόμενα, χειρότερη σὲ νήπια καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΕΔΜ.
Ὁ αὔξων ἐπιπολασμὸς συνδρομικῆς ΥΚΜΠ δύναται
νὰ ἀποδοθεῖ σὲ καλύτερο ἔλεγχο γιὰ πιθανὲς ΕΔΜ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ μυοκαρδιοπάθειες. Παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι τὰ παιδιὰ στὴν παροῦσα μελέτη εἶχαν σχετικῶς
καλὴ πρόγνωση (ἐπίπτωση θανάτου/μεταμόσχευσης
1,5 ἀνὰ 100 ἀνθρωποέτη), ὁ κίνδυνος παραμένει
ὑψηλότερος σὲ σχέση πρὸς τὸν παρατηρηθέντα
σὲ σειρὲς ἐνηλίκων.
2. Διαφορικὸς ἀντίκτυπος τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας μὲ μειωμένο κλάσμα ἐξωθήσεως σὲ ἄνδρες
καὶ γυναῖκες.
Dewan P, Rørth R, Jhund PS, et al. Differential Impact
of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction on
Men and Women. J Am Coll Cardiol 2019;73:29-40.
Πῶς ἔχουν ἐξελιχθεῖ οἱ διαφορὲς βάσει τοῦ φύλου
στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, μὲ μειωμένο κλάσμα
ἐξωθήσεως (ΚΑΜΚΕ), στὶς πρόσφατες μελέτες;

Μέθοδοι:
Ἡ μελέτη ἀνέλυσε 12.058 ἄνδρες καὶ 3.357 γυναῖκες, ποὺ ἐνετάχθησαν σὲ δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες ΚΑΜΚΕ, τὴν PARADIGM-HF (Prospective
comparison of ARNI [Angiotensin Receptor Neprilysin
Inhibitor] with ACEI to Determine Impact on Global
Mortality and Morbidity in Heart Failure) καὶ τὴν
ATMOSPHERE (Aliskiren Trial to Minimize Outcomes
in Patients With Heart Failure). Οἱ δύο αὐτὲς μελέτες
εἶχαν σχεδὸν ταυτόσημα κριτήρια εἰσόδου/ἀποκλεισμοῦ. Οἱ ἀσθενεῖς περιελήφθησαν ἐὰν ἦσαν ἄνω
τῶν 18 ἐτῶν, εὑρίσκοντο σὲ λειτουργικὴ κλάση κατὰ
ΝΥΗΑ II-IV, εἶχαν κλάσμα ἐξώθησης ἀριστερῆς κοιλίας (ΚΕΑΚ) ≤35%, εἶχαν αὐξημένα ἐπίπεδα νατριουριτικῶν πεπτιδίων και ἐλάμβαναν ἀναστολέα τοῦ
μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης (ΑΜΕΑ) ἤ
ἀποκλειστῆ τῶν ὑποδοχέων τῆς ἀγγειοτασίνης (ΑΥΑ),
β-αναστολέα (ἐκτὸς ἐπὶ ἀντενδείξεων ἤ μὴ ἀνοχῆς)
καὶ ἀνταγωνιστὲς ὑποδοχέων ἁλατοκορτικοειδῶν
(ΑΥΑΚ), ἐφ’ ὅσον ἐνεδείκνυντο. Συνεκρίθησαν τὰ
πρωτογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα (πρώτη νοσηλεία

λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἤ καρδιαγγειακὸς
θάνατος σὲ ἀμφότερες τὶς μελέτες), οἱ συνιστῶσες
αὐτῶν, ἡ ἐπίπτωση αἰφνιδίου θανάτου, θανάτου ἀπὸ
ἀνεπάρκεια ἀντλίας, μὴ καρδιαγγειακοῦ θανάτου
καὶ ἡ ἐπίπτωση ὁλικῆς θνητότητος σὲ ἄνδρες καὶ
γυναῖκες.

Ἀποτελέσματα:
Οἱ γυναῖκες συνιστοῦσαν τὸ 21,8% τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἔτειναν νὰ εἶναι γηραιότερες τῶν ἀνδρῶν,
μὲ τὸ 36,7% αὐτῶν νὰ εἶναι >70 ἐτῶν, ἔναντι τοῦ 28,1%
τῶν ἀνδρῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὑπέρταση (70,6% στὶς
γυναῖκες vs. 65,5% στοὺς ἄνδρες) καὶ τὴν κλινικὰ
σημαντικὴ βαλβιδοπάθεια (5,3% vs. 4,6%), οἱ γυναῖκες
ἦταν λιγότερο πιθανὸ νὰ ἔχουν ἱστορικὸ μειζόνων
καρδιαγγειακῶν συννοσηροτήτων, ὅπως κολπικῆς
μαρμαρυγῆς (32,6% vs. 36,4%), προηγηθέντος ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου (30,0% vs. 45,4%), καὶ
ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου (7,4% vs. 8,0%). Οἱ
γυναῖκες εἶχαν μικρότερο ἐπιπολασμὸ στεφανιαίας
νόσου (43% vs. 56%), ἀνέφεραν μέτρια ἕως ἀκραία
κατάθλιψη ἤ ἄγχος συχνότερα ἀπὸ τοὺς ἄνδρες
(44% vs. 29%), εἶχαν νοσηλευθεῖ, λόγῳ καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, λιγότερο συχνὰ (58,1% vs. 62,3%) καὶ
εἶχαν μικρότερη πιθανότητα ἰσχαιμικῆς ὑποκείμενης
αἰτιολογίας τῆς νόσου (50,0% vs. 60,5%). Οἱ γυναῖκες
ἀνέφεραν περισσότερα σημεῖα/συμπτώματα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἀπὸ τοὺς ἄνδρες καὶ εἶχαν σημαντικὰ χειρότερη ποιότητα ζωῆς (χαμηλότερο score
στὸ ἐρωτηματολόγιο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας τοῦ
Kansas City) καὶ μεγαλύτερη λειτουργικὴ δυσχέρεια
ἔναντι τῶν ἄρρενων. Ἡ χρήση, κατὰ τὴν ἔναρξη
τῶν μελετῶν, β-αναστολέων, διουρητικῶν καὶ ΑΥΑΚ
ἦταν παρόμοια μεταξὺ τῶν φύλων, ἐνῶ οἱ γυναῖκες
ἐμφάνιζαν συχνότερη λήψη δακτυλίτιδος καὶ ΑΥΑ,
μὲ σπανιότερη χρήση ΑΜΕΑ. Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ
χορηγεῖτο σπανιότερα στὶς γυναῖκες, καὶ οἱ γυναῖκες
ἦταν λιγότερο πιθανὸν νὰ ἔχουν λάβει συσκευὴ σἐ
σχέση πρὸς τοὺς ἄνδρες, τόσο ἐμφυτευόμενο καρδιομετατροπέα – ἀπινιδωτὴ (8,6% vs. 16,6%), ὅσο καὶ
ἀμφικοιλιακὸ βηματοδότη (4,1% vs. 6,9%). Ἐπίσης, οἱ
γυναῖκες ἦταν λιγότερο πιθανὸν νὰ παραπεμφθοῦν
σὲ προγράμματα διαχείρισης τῆς νόσου ἤ νὰ τούς
συνταγογραφηθεῖ ἄσκηση. Τέλος, οἱ γυναῖκες ἐμφάνιζαν σημαντικὰ μικρότερη θνητότητα (σχετικὸς
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κίνδυνος, 0,68; 95% διάστημα ἀξιοπιστίας 0,62-0,74;
p < 0.001) καὶ μικρότερο κίνδυνο νοσηλείας, λόγῳ
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας (σχετικὸς κίνδυνος 0,80;
95% ὅρια ἀξιοπιστίας 0,72-0,89; p < 0,001), ἀλλὰ
εἶχαν ὑψηλότερη ἐπίπτωση ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων.

Συμπεράσματα:
Παρὰ τὴν παρατηρούμενη καλύτερη ἐπιβίωση
καὶ τὴ μικρότερη συχνότητα νοσηλειῶν, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, σε σχέση μὲ τοὺς ἄρρενες, οἱ
γυναῖκες μὲ ΚΑΜΕΚ ἔχουν περισσότερα σημεῖα καὶ
συμπτώματα τῆς νόσου, χειρότερη ποιότητα ζωῆς
ἐκ τῆς νόσου καὶ μεγαλύτερη λειτουργικὴ δυσχέρεια/ψυχολογικὴ ἐπιβάρυνση ἀπὸ τοὺς ἄνδρες.
Ἐπιπροσθέτως, κάποιες ἀποδεδειγμένης ἀποτελεσματικότητος θεραπεῖες τῆς ΚΑΜΕΚ ἐξακολουθοῦν
νὰ ὑπο-χρησιμοποιοῦνται στὶς γυναῖκες.

Προοπτικὴ:
Οἱ γυναῖκες μὲ ΚΑΜΕΚ τείνουν νὰ ἔχουν μεγαλύτερο φορτίο συμπτωμάτων καὶ μεγαλύτερη λειτουργικὴ/ψυχολογικὴ ἀναπηρία ἀπὸ τοὺς ἄνδρες.
Μελλοντικὲς μελέτες θὰ πρέπει νὰ στοχεύσουν αὐτὲς
τὶς διαφορὲς κατὰ τὴν ἀξιολόγηση στρατηγικῶν γιὰ
τὴ βελτίωση τῆς φροντίδος τῶν γυναικῶν μὲ ΚΑΜΕΚ.
3. Τρέχουσα καὶ μελλοντικὴ χρήση ἐμφυτεύσιμων
συσκευῶν παρακολούθησης ρυθμοῦ.
Giancaterino S, Lupercio F, Nishimura M, Hsu JC.
Current and Future Use of Insertable Cardiac Monitors.
JACC Clin Electrophysiol 2018;4:1383-1396.
Τὰ κατωτέρω συνιστοῦν σημεῖα-κλειδιὰ τῆς
ἀνασκόπησης αὐτῆς, ἀναφορικὰ μὲ τὴν τρέχουσα καὶ μελλοντικὴ χρήση ἐμφυτεύσιμων συσκευῶν
παρακολούθησης ρυθμοῦ (ΕΣΠΡ):
1. Οἱ ΕΣΠΡ εἶναι μικρές, ὑποδορίως ἐμφυτευόμενες συσκευές, ποὺ παρέχουν συνεχῆ καταγραφὴ
τοῦ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), μὲ διάρκεια
ζωῆς ἕως τριῶν ἐτῶν.
2. Ἐπιπροσθέτως τῆς χρήσης τους γιὰ τὴν ἀκριβὴ
διάγνωση ἀσθενῶν μὲ συγκοπὴ καὶ αἴσθημα παλμῶν,
οἱ ΕΣΠΡ χρησιμοποιοῦνται ὁλοένα καὶ περισσότερο
στὴν ἀξιολόγηση ἀσθενῶν μὲ κρυψιγενὲς ἀγγειακὸ
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο.
3. Τὸ κρυψιγενὲς ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισό-
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διο εἶναι ἕνα συμπτωματικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἔμφρακτο, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ἀναγνωρίζεται καμία
προφανὴς αἰτία μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχῆ διαγνωστικὸ
ἔλεγχο, ἂν καὶ δὲν ὑφίστανται πανταχόθεν ἀποδεκτὰ ἑνιαῖα διαγνωστικὰ κριτήρια γιὰ αὐτό.
4. Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ (ΚΜ) εἶναι ἡ αἰτία τοῦ
25% τῶν ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων. Τὰ κρυψιγενῆ ἐγκεφαλικὰ ὑπολογίζεται ὅτι ἀντιπροσωπεύουν ἕνα ἐπιπρόσθετο 20-30% ὅλων τῶν ἰσχαιμικῶν
ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων.
5. Ἡ χρήση τῶν ΕΣΠΡ ἔχει φανεῖ νὰ συνιστᾶ μία
μέθοδο ἀνίχνευσης ὑποκλινικῆς ΚΜ. Ἡ εὐαισθησία,
εἰδικότητα καὶ θετικὴ/ἀρνητικὴ προγνωστικὴ ἀξία,
χρησιμοποιώντας μία ἀνάλυση βάσει τῆς διάρκειας
τῆς ΚΜ, κυμαίνονται ὅλες σὲ ἐπίπεδα ἄνω τοῦ 90%.
6. Μελέτες συσκευῶν ἔχουν δείξει, ὅτι ἀκόμα καὶ
βραχυχρόνια ἐπεισόδια ὑποκλινικῆς ΚΜ (ἕως καὶ μόλις
5 λεπτῶν) σχετίζονται μὲ πάνω ἀπὸ διπλάσιο κίνδυνο
ἰσχαιμικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, ἐν
τούτοις δὲν ἔχει τεκμηριωθεῖ αἰτιολογικὴ συσχέτιση
μεταξὺ ὑποκλινικῆς ΚΜ καὶ κινδύνου ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου.
7. Οἱ ὁδηγίες τοῦ 2017 ἀπὸ τὴ Διεθνῆ Ἑταιρεία
Holter καὶ Μὴ Ἐπεμβατικῆς Ἠλεκτροκαρδιογραφίας,
σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Καρδιακοῦ Ρυθμοῦ
(ISHNE/HRS), βάσει κειμένου ὁμοφωνίας εἰδικῶν, ἀναφορικὰ μὲ τὴν περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφία
καὶ τὴν τηλεμετρικὴ παρακολούθηση τοῦ καρδιακοῦ
ρυθμοῦ, παρέχουν ἔνδειξη κλάσης Ι γιὰ «παρατεταμένη παρακολούθηση» σὲ ἀσθενεῖς μὲ κρυψιγενὲς
ἐγκεφαλικό. Ἐν τούτοις, δὲν ὑφίσταται ὁμοφωνία,
ἀναφορικὰ μὲ τὸ βέλτιστο χρονισμό, διάρκεια καὶ
μέθοδο παρακολούθησης γιὰ ὑποκλινικὴ ΜΚ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο.
8. Οἱ συγγραφεῖς τῆς ἀνασκόπησης προτείνουν
οἱ ἀσθενεῖς μὲ κρυψιγενὲς ἐγκεφαλικὸ νὰ ὑπόκεινται σὲ παρακολούθηση τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ
γιὰ διάστημα 2-4 ἑβδομάδων. Ἐὰν δὲν καταγραφεῖ
ΚΜ, τὸ score CHA2DS2-VASc εἶναι ≥2 καὶ οἱ ἀσθενεῖς
εἶναι δυνητικὰ ὑποψήφιοι γιὰ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή,
συνιστοῦν τὴ χρήση ΕΣΠΡ.
9. Στὴ μελέτη CRYSTAL AF ὁ διάμεσος χρόνος
ἀνίχνευσης ΚΜ, σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΕΣΠΡ, ἦταν 84 ἡμέρες.
Στοὺς 2 μῆνες μετὰ κρυψιγενὲς ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο τὸ 20% τῶν ἀσθενῶν, ποὺ ἔφεραν ΕΣΠΡ, εἶχε
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διαγνωσθεῖ μὲ ΚΜ.
10. Χρειάζονται τυχαιοποιημένες προοπτικὲς κλινικὲς μελέτες ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ
πρόσφατο ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο
καὶ ἀνιχνεύσιμη ὑποκλινικὴ ΚΜ σὲ ΕΣΠΡ.
4. Εὐρωπαϊκὸ κείμενο θέσεων ἀναφορικὰ μὲ τὴ
διαχείριση ἀσθενῶν μὲ ἀνοικτὸ ὠοειδὲς τρῆμα.
Γενικὴ προσέγγιση καὶ θρομβοεμβολισμὸς στὴν
ἀριστερὴ κυκλοφορία.
Pristipino C, Sievert H, D’Ascenzo F, et al. European
Position Paper on the Management of Patients With
Patent Foramen Ovale. General Approach and Left
Circulation Thromboembolism. Eur Heart J 2018;Oct
25:[Epub ahead of print].
Τὰ ἀκόλουθα συνιστοῦν βασικὰ σημεῖα τοῦ
εὐρωπαϊκοῦ κειμένου θέσεων γιὰ τὴ διαχείριση
ἀσθενῶν μὲ ἀνοικτὸ ὠοειδὲς τρῆμα (ΑΩΤ):
1. Τὸ ΑΩΤ εἶναι παρὸν στὸ 25% τοῦ γενικοῦ
πληθυσμοῦ. Δύναται νὰ παίξει παθολογικὸ ρόλο
σὲ κρυψιγενῆ θρομβοεμβολισμὸ στὴν ἀριστερὴ
κυκλοφορία.
2. Δὲν ὑφίσταται ἐξέταση ἐκλογῆς γιὰ τὴ διάγνωση
ΑΩΤ. Συνδυασμὸς διαθωρακικῆς ἠχοκαρδιογραφίας (ΔΘΗ), διοισοφαγείου ἠχοκαρδιογραφίας (ΔΟΗ)
καὶ διακρανιακῶν Doppler (ΔD) εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀπαιτηθεῖ. Ὁ ἀκόλουθος ἀλγόριθμος προτείνεται
ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς: Ἐὰν τὸ ΔΘΗ εἶναι θετικό, νὰ
διενεργεῖται ΔΟΗ γιὰ ἐπιβεβαίωση. Ἐὰν τὸ ΔD εἶναι
θετικό, νὰ διενεργεῖται ΔΟΗ γιὰ ἐπιβεβαίωση. Ἐὰν τὸ
ΔΘΗ εἶναι ἀρνητικὸ ἤ ἀμφίσημο, νὰ διενεργεῖται ΔD
καὶ ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἀρνητικὸ νὰ σταματᾶ ἡ διερεύνηση.
3. Ἀσθενεῖς μὲ ΑΩΤ καὶ ἐμβολὴ ἀγνώστου αἰτίας στὴν ἀριστερὴ κυκλοφορία, παρὰ τὴ διενέργεια
ἐνδελεχοῦς ἐλέγχου, πρέπει νὰ ταξινομοῦνται ὡς
ἔχοντες ἐμβολὴ σχετιζόμενη μὲ τὸ ΑΩΤ, ἀντὶ ὡς ἔχοντες κρυψιγενὴ ἐμβολή.
4. Προκειμένου νὰ ἀποκλεισθοῦν ἄλλες αἰτίες
πέραν τοῦ ΑΩΤ, οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἐμβολὴ στὴν ἀριστερὴ κυκλοφορία καὶ ΑΩΤ πρέπει νὰ ὑποβάλλονται
σὲ ἠλεκτροκαρδιογράφημα 12 ἀπαγωγῶν καὶ εἴτε
ἐνδονοσοκομειακὴ τηλεμετρία ἤ 24ωρη περιπατητικὴ
ἠλεκτροκαρδιογραφία γιὰ τὴν ἀνίχνευση κολπικῆς
μαρμαρυγῆς (ΚΜ). Ἀσθενεῖς ἄνω τῶν 65 ἐτῶν καὶ
ἀσθενεῖς 55-64 ἐτῶν, μὲ παράγοντες κινδύνου γιὰ ΚΜ,
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πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἑξάμηνη παρακολούθηση
γιὰ ΜΚ μὲ ἐμφυτεύσιμη συσκευὴ παρακολούθησης
ρυθμοῦ.
5. Τὸ ἀνεύρυσμα μεσοκολπικοῦ διαφράγματος,
μέτρια πρὸς σημαντικὴ ροὴ καὶ ἡ ὑπερκινητικότητα
τοῦ μεσοκολπικοῦ διαφράγματος ἔχουν συσχετισθεῖ
μὲ τὸν αἰτιολογικὸ ρόλο τοῦ ΑΩΤ στὸ κρυψιγενὲς
ἐγκεφαλικό, σὲ ὁρισμένες μελέτες.
6. Τὸ score κινδύνου παράδοξης ἐμβολῆς (ΚΠΕ)
ἀποπειρᾶται νὰ προβλέψει πόσο πιθανὸν εἶναι τὸ ΑΩΤ
νὰ σχετίζεται αἰτιολογικὰ μὲ κρυψιγενὲς ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο. Τὸ score ΚΠΕ δύναται νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ κατευθύνει θεραπευτικὲς ἐπιλογές, ἀλλὰ
μόνο σὲ συνδυασμὸ μὲ ἄλλες παραμέτρους, ὅπως
ἡ παρουσία ἀνευρύσματος τοῦ μεσοκολπικοῦ διαφράγματος καὶ ἐν τῷ βάθει φλεβοθρόμβωσης/
πνευμονικῆς ἐμβολῆς.
7. Ὁ κίνδυνος ὑποτροπῆς ἐγκεφαλικοῦ, σχετιζόμενου μὲ ΑΩΤ, εἶναι μᾶλλον ἀρκετὰ χαμηλὸς βάσει
μελετῶν παρατήρησης/τυχαιοποιημένων μελετῶν.
Παρουσία ἀνευρύσματος τοῦ μεσοκολπικοῦ διαφράγματος δύναται νὰ ἐπισύρει μεγαλύτερο κίνδυνο
ὑποτροπῆς. Ἡ μετα-ανάλυση ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς
τυχαιοποιημένων μελετῶν ὑποδηλώνει κίνδυνο ὑποτροπῆς ἐγκεφαλικοῦ, μὲ ταυτόχρονη χρήση φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, στὸ ἐπίπεδο τοῦ 4,6% στὰ 3,8
ἔτη παρακολούθησης.
8. Δὲν ὑφίστανται καταληκτικὰ δεδομένα γιὰ
τὴν καθοδήγηση τῆς ἐπιλογῆς ἀνάμεσα σὲ ἀντιαιμοπεταλιακὰ καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικά,
τοῦ τύπου τῶν ἀνταγωνιστῶν τῆς βιταμίνης Κ γιὰ
τὴ δευτερογενῆ πρόληψη, μετὰ ἐγκεφαλικὸ σχετιζόμενο μὲ ΑΩΤ. Ἄν καὶ τὰ ἀντιπηκτικὰ μπορεῖ νὰ εἶναι
ἀνώτερα τῶν ἀντιαιμοπεταλιακῶν, ἀναφορικὰ μὲ
τὴν πρόληψη τῆς ὑποτροπῆς, ἡ χρήση τους αὐξάνει
ἐπίσης τὸν κίνδυνο τόσο ἐνδοκρανιακῆς ὅσο καὶ
μείζονος ἐξωκρανιακῆς αἱμορραγίας. Τὰ ἀντιπηκτικὰ
δύνανται νὰ προτιμηθοῦν, ἐὰν ὁ ἀσθενὴς ἔχει χαμηλὸ
αἱμορραγικὸ κίνδυνο, ἀναμένεται ὑψηλὸς βαθμὸς
συμμόρφωσης καὶ ἡ κατάλληλη παρακολούθηση
τοῦ ἀντιπηκτικοῦ ἀποτελέσματος εἶναι ἐγγυημένη.
9. Ὁ ρόλος τῶν ἄμεσων ἀπὸ τοῦ στόματος
ἀντιπηκτικῶν δὲν εἶναι διευκρινισμένος καὶ συνιστᾶ
σημαντικὸ πεδίο μελλοντικῆς ἔρευνας. Ἡ μελλοντικὴ
ἔρευνα θὰ πρέπει, ἐπίσης, νὰ περιλαμβάνει τυχαιο-
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ποιημένη κλινικὴ μελέτη δευτερογενοῦς πρόληψης,
μὲ σύγκριση χρήσης ἄμεσου ἀπὸ τοῦ στόματος
ἀντιπηκτικοῦ, ἔναντι σύγκλεισης τοῦ ΑΩΤ σὲ ἀσθενεῖς μὲ θρομβοεμβολισμὸ ἀριστερῆς κυκλοφορίας,
σχετιζόμενο μὲ τὸ ΑΩΤ.
10. Ἡ διαδερμικὴ σύγκλειση τοῦ ΑΩΤ ἐπιτυγχάνει ποσοστὰ πλήρους σύγκλεισης 93-96% στὸν
πρῶτο χρόνο.
11. Μετὰ τὴ σύγκλειση τοῦ ΑΩΤ εἶναι λογικὸ νὰ
συνεχισθεῖ ἡ διπλὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγὴ γιὰ 1-6
μῆνες καὶ ἐν συνεχείᾳ μονὴ γιὰ τοὐλάχιστον 5 ἔτη.
12. Στὴ μετα-ανάλυση τῶν συγγραφέων, μὲ μέση
διάρκεια παρακολούθησης 3,8 ἔτη, ὁ ἀριθμὸς τῶν
ἀσθενῶν, ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑποβληθοῦν σὲ σύγκλειση
τοῦ ΑΩΤ γιὰ τὴν πρόληψη ἑνός ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, ἦταν 37 (95% ὅρια ἀξιοπιστίας
26-68) καὶ σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου (π.χ. μὲ
ἀνεύρυσμα μεσοκολπικοῦ διαφράγματος), 21 (95%
ὅρια ἀξιοπιστίας 16-61).

Πιατικά καὶ Φρούτα
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13. Οἱ συγγραφεῖς ἐκφράζουν τὴν ἄποψη, ὅτι
ἀσθενεῖς 18-65 ἐτῶν, μὲ βεβαιωμένο κρυψιγενὲς
ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, παροδικὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἤ συστηματικὸ ἐμβολισμό, μὲ ὑψηλὴ
πιθανότητα αἰτιολογικῆς συμμετοχῆς τοῦ ΑΩΤ τους,
θὰ πρέπει νὰ ὑποβάλλονται σὲ διαδερμικὴ σύγκλειση αὐτοῦ.
14. Ἡ διεπιστημονικὴ προσέγγιση, μὲ τὴ συνεργασία ἐπεμβατικοῦ καρδιολόγου καὶ ἄλλου ἁρμόδιου
εἰδικοῦ (π.χ. νευρολόγου), καθὼς καὶ ἡ ἐνεργὴ συμμετοχὴ τοῦ ἀσθενοῦς, εἶναι κλειδιὰ γιὰ τὴ διαδικασία
λήψης ἀποφάσεων, ἀναφορικὰ μὲ τὴ θεραπευτικὴ
προσέγγιση τοῦ ΑΩΤ.
15. Προφυλακτικὴ χορήγηση ἀντιβιοτικῶν, ἔναντι
τοῦ ἐνδεχομένου ἐνδοκαρδίτιδος πρὸ επεμβατικῆς
πράξης ἤ χειρουργικῆς ἐπέμβασης, ἐνδείκνυται σὲ
ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς, γιὰ 6 μῆνες μετὰ τὴ σύγκλειση
τοῦ ΑΩΤ. z
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