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μολογουμένως, εἴχαμε κακομάθει τὰ τελευταῖα 50 χρόνια. Ἡ καρδιολογία ἦταν στὸ
ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ οἱ ἐπενδύσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καινοτόμων θεραπειῶν
ἀποτελοῦσαν προτεραιότητα γιὰ τὴν ἀκαδημία καὶ
τὴ βιομηχανία. Ἡ κατάσταση, σήμερα, εἶναι τελείως
διαφορετική. Ἡ μεγάλη μείωση τῆς θνητότητας λόγῳ
καρδιαγγειακῶν νοσημάτων ἀλλὰ καὶ ἡ συνακόλουθη αὔξηση τῶν κακοήθων νοσημάτων, ὡς αἴτιο
νοσηρότητας καὶ θνησιμότητας στὸν ἀνεπτυγμένο
κόσμο, ἔχει περιορίσει σημαντικὰ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς
βιομηχανίας γιὰ ἐπενδύσεις στὸ χῶρο τῆς καρδιαγγειακῆς ἰατρικῆς. Εἴμαστε «θύματα τῆς ἐπιτυχίας
μας» εἶπε κάποιος. Εἶχε δίκιο, ἀλλὰ μᾶς παρηγορεῖ
ἡ σκέψη, ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μας δὲν εἶναι θύματα τῶν
καρδιαγγειακῶν νοσημάτων.
Σὲ κάθε κανόνα ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις. Καὶ στὸν
κανόνα τῆς ἐπενδυτικῆς ἄπνοιας τῆς καρδιαγγειακῆς
ἰατρικῆς κυριότερες ἐξαιρέσεις ἀποτελοῦν ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἡ διαδερμικὴ ἀντιμετώπιση τῶν
βαλβιδοπαθειῶν καὶ ἡ κολπικὴ μαρμαρυγή. Πεδία,
δηλαδή, ὅπου ὑπάρχει αὔξηση τῶν ἀσθενῶν καὶ
ἔλλειψη ἱκανοποιητικῶν θεραπειῶν.
Ἔχοντας μόλις ἐπιστρέψει ἀπὸ μία συνάντηση
Εὐρωπαίων ἠλεκτροφυσιολόγων, γιὰ τὴν παρουσί-

αση καινοτόμων συσκευῶν γιὰ τὴν κατάλυση τῆς
κολπικῆς μαρμαρυγῆς, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ
μοιραστῶ τὴν αἰσιοδοξία μου γιὰ τὸ μέλλον τῆς
ἐπεμβατικῆς ἀντιμετώπισης ὄχι μόνο τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς αὐτῆς καθ’ αὐτῆς ἀλλὰ καὶ τῶν συγγενῶν μὲ αὐτὴ καρδιακῶν ἀρρυθμιῶν, ὅπως εἶναι
οἱ ποικίλες μορφὲς τοῦ κολπικοῦ πτερυγισμοῦ καὶ οἱ
κολπικὲς ταχυκαρδίες. Καὶ ὄχι μόνο αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ
τῶν ἄλλων ἀρρυθμιῶν ποὺ ἀντιμετωπίζονται ἐπεμβατικά, ὅπως εἶναι οἱ κοιλιακὲς ἀρρυθμίες, ἀφοῦ οἱ
τεχνολογικὲς ἐξελίξεις, στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, σύντομα ἐφαρμόζονται καὶ στὶς
ὑπόλοιπες ἀρρυθμίες, βελτιώνοντας σημαντικὰ τὴν
ἀντιμετώπισή τους.

Luminize
Εἶναι τὸ ὄνομα ἑνὸς καινοτόμου συστήματος
κατάλυσης τῶν ἀρρυθμιῶν, ποὺ περισσότερο ἀπ᾽
ὅλα ἀπόσπασε τὴν προσοχή μου καὶ ἀντιπροσωπεύει
τὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία ὑλοποιοῦνται τὰ προαναφερθέντα. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀνθεκτικό, λεπτὸ καὶ
μαλακὸ μπαλόνι, ποὺ ἔχει ἄνω τῶν 20 ἠλεκτροδίων
αἴσθησης τῆς ἠλεκτρικῆς δραστηριότητας καὶ βηματοδότησης. Ἐπιπλέον, ἔχει δύο σειρὲς ἀπὸ πλάκες,
ποὺ χορηγοῦν ἐνέργεια μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ὑψίσυχνου
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Εἰκόνα 1. Τὸ Luminize.

ρεύματος, καὶ πολλαπλὲς παροχὲς φυσιολογικοῦ
ὀροῦ, ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξη θρόμβων στὴν
ἐπιφάνειά του. Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας θρόμβων ὑπάρχουν 16 μικρὲς ὀπές, ἀπὸ ὅπου ρέει φυσιολογικὸς ὀρός. Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ χαρακτηριστικὸ
τοῦ luminize εἶναι ὅτι ἔχει ἐνσωματωμένο σύστημα
φωτισμοῦ led καὶ μικροκάμερες, μέσῳ τῶν ὁποίων
βλέπεις, σὲ πραγματικὸ χρόνο, πόσο καλὴ εἶναι ἡ
ἐπαφὴ μὲ τὸ τοίχωμα τοῦ κόλπου, προκειμένου νὰ
ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἐπιτυχὴς ἀπομόνωση τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν. Τέλος, ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι εἶναι
ὑπὸ ἐξέλιξη ἡ τοποθέτηση μαγνητικῶν αἰσθητήρων
πάνω στὸ «μπαλόνι» αὐτό, προκειμένου νὰ ἐνταχθεῖ
στὴν πλατφόρμα τοῦ Rhythmia καὶ νὰ εἶναι σὲ θέση
νὰ δημιουργεῖ τρισδιάστατο μοντέλο τῶν καρδιακῶν
κοιλοτήτων ὑψηλῆς ἀνάλυσης. Τεχνολογία ὑψηλῆς
ἔντασης σὲ μικρὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ σὲ βραχὺ χρόνο.
Ἀναμένεται νὰ εἶναι στὰ χέρια μας σὲ 1 ὥς 1,5 ἔτος,
ἄν καὶ συχνὰ παρουσιάζονται καθυστερήσεις σὲ
προϊόντα βιοτεχνολογίας, ὅπου ἐφαρμόζονται καινοτόμες τεχνολογίες.
Ἡ πρώτη μελέτη, ποὺ ἔγινε σὲ ζῶα καὶ ἀνθρώπους
καὶ ἀνακοινώθηκε στὴν προαναφερθεῖσα ἐπιστημονικὴ συνάντηση, εἶχε ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἀποτέλεσμα. Πλήρη ἀπομόνωση ὅλων τῶν πνευμονικῶν
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φλεβῶν ἐντὸς 10-12 λεπτῶν. Γιὰ νὰ πάρετε μία ἰδέα
γιὰ τὸ χρόνο ποὺ ἀπαιτεῖται σήμερα, ἕνας ἔμπειρος
ἠλεκτροφυσιολόγος μπορεῖ νὰ ἀπομονώσει τὶς πνευμονικὲς φλέβες σὲ 1-2 ὧρες μὲ τὴν κλασικὴ μέθοδο
ὑψίσυχνου ρεύματος (RF ablation) καὶ σὲ 45-60 λεπτὰ μὲ τὴ μέθοδο τῆς κρυοκατάλυσης (cryoballoon
ablation). Ὅμως οἱ καινοτομία τοῦ συστήματος δὲν
ἐξαντλεῖται στὴ βράχυνση τοῦ χρόνου ποὺ ἀπαιτεῖ
ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Τὸ luminize εἶναι τὸ πρῶτο “μπαλόνι” ποὺ κάνει
κατάλυση μὲ τὴν κλασικὴ πηγὴ ἐνέργειας, ποὺ γνωρίζουμε καλά, ἐπιτρέπει τoν ἄμεσο ὀπτικὸ ἔλεγχο τῆς
θέσης καὶ πρόσφυσης στὸ ἐνδοκάρδιο, μπορεῖ νὰ
πραγματοποιήσει ἠλεκτροανατομικὴ χαρτογράφηση τῶν καρδιακῶν κοιλοτήτων καί, κυρίως, εἶναι
μία καινοτόμος τεχνολογία, ποὺ, συνδυάζοντας τὰ
πλεονεκτήματα τῶν δυὸ διαθέσιμων σήμερα μεθόδων, μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσει τόσο τὴν ταχύτατη
ἀπομόνωση τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν ὅσο καὶ τὴν
κατάλυση τῶν ὑπολοίπων κολπικῶν ταχυαρρυθμιῶν,
ποὺ συχνὰ συνυπάρχουν μὲ τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ
στοὺς ἀσθενεῖς μας.
Βιώνουμε μία δύσκολη περίοδο προσαρμογῆς
τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀσθενῶν μας καὶ τῶν προσδοκιῶν μας στὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα τῶν

Εἰκόνα 2. Παραδείγματα εἰκόνων ἀπὸ τὶς κάμερες τοῦ
luminize ποὺ δίνουν πληροφορίες γιὰ τὴν ἐφαρμογή του
στὸ ἄντρο τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν.
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ἐπενδύσεων στὸ χῶρο τῆς ὑγείας, σήμερα. Εἶναι
γεγονός, ὅτι τὸ σύστημα κατάλυσης τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς, ποὺ περιεγράφηκε σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο,
εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνὸς ἐπενδυτικοῦ προγράμματος
ὕψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ἄν ἀποτύχει,
οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀποτυχίας θὰ σκιάσουν τὶς ἐπενδύσεις στὴν ἠλεκτροφυσιολογία γιὰ πολλὰ χρόνια.
Θυμηθεῖτε ὅτι, πρὶν λίγα χρόνια, μία ἀποτυχημένη
ἐπένδυση σὲ ἕνα φάρμακο, ποὺ αὐξάνει τὴν HDL
(τότε ποὺ θεωρούσαμε τὴν HDL «καλὴ» χοληστερόλη), ὁδήγησε μία μεγάλη φαρμακευτικὴ ἑταιρεία
σὲ ὁριστικὸ κλείσιμο τῆς γραμμῆς ἀνάπτυξης νέων
φαρμάκων στὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς καρδιολογίας.
Οἱ χαλεποὶ γιὰ τὴν καρδιολογία καιροὶ βρίσκονται
μπροστά μας. Καὶ οἱ λίγες καινοτόμες θεραπεῖες, ποὺ
δοκιμάζονται σήμερα, δὲν μποροῦν νὰ ἀπαλείψουν
τὸ μελαγχολικὸ μέλλον τῶν θεραπειῶν γιὰ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Ἴσως ἡ καλύτερη διέξοδος
ἀπὸ τὴ «θυματοποίηση» τῆς ἐπιτυχίας μας νὰ εἶναι
ἡ ἐπίταση τῶν στρατηγικῶν πρόληψης. Γιατὶ εἶναι
γεγονός, ὅτι οἱ ἐπενδύσεις στὴν ἀντιμετώπιση καὶ
αὐτῆς ἀκόμα τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς σύντομα
θὰ στερέψουν. Ἡ ἀνάγκη, ὅμως, γιὰ τὴ διάδοση
τῶν στρατηγικῶν πρόληψης τῆς ἀρρυθμίας, στὸ
γενικὸ πληθυσμό, μὲ καλύτερη πρόληψη τῆς ὑπέρ-
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τασης, τῆς παχυσαρκίας καὶ τῆς ὑπερκατανάλωσης
ἀλκοολούχων ποτῶν δὲν θὰ στερέψει ποτέ. Εἰδικὰ
στὴ χώρα μας ποὺ δίνουμε μάχες γιὰ θέματα ποὺ
λύθηκαν 30 χρόνια πρίν.
Ὅπως τὴ μάχη νὰ πεισθοῦν οἱ καπνιστές, ὅτι δὲν
ἔχουν δικαίωμα νὰ ἐπιβάλουν τὸ κάπνισμα στοὺς
ἄλλους.
Ὅπως τὴ μάχη νὰ πεισθοῦν οἱ ἐφαρμόζοντες
τοὺς νόμους, ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νόμων, ποὺ καθορίζουν τὴ δημόσια ὑγεία, συμπεριλαμβάνονται
στὶς ὑποχρεώσεις τους, παρὰ τὸ δεδομένο φόρτο
ἐργασίας.
Ὅπως τὴ μάχη νὰ κατανοήσουν οἱ καταστηματάρχες, ὅτι δὲν ἔχουν εὐθύνη μόνο γιὰ ὅτι φτάνει στὸ στομάχι μας ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅτι φτάνει στοὺς
πνεύμονές μας.
Μάχες καταθλιπτικές, γιατὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ
τίς δίνουμε.
Μάχες ὅπου «Ἡ νίκη δὲν θὰ φέρει δόξα, ἀλλὰ
ἡ ἧττα θὰ φέρει μεγάλη ντροπή»
«Νικᾶν ἄδοξον, ἠττᾶσθαι ὄνειδος»
Κλεομένης 380 π.Χ., Βασιλιᾶς τῆς Σπάρτης, ποὺ
διατύπωσε αὐτὴ τὴν ἄποψη, ὅταν στὴ μάχη ἐναντίον
τοῦ Ἄργους κλήθηκαν νὰ ἀντιμετωπίσουν στράτευμα ἀπὸ γυναῖκες. z

