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Σ

ὲ πολλὰ Διεθνῆ Καρδιολογικὰ Συνέδρια καὶ
παρουσιάσεις, τὰ τελευταῖα χρόνια, πολλὲς
φορὲς προβάλλεται μία διαφάνεια ποὺ ἀναφέρει ὅτι ποτὲ δὲν ἦταν καλύτερα γιὰ νὰ ἀσχοληθεῖ
κάποιος μὲ τὴν Ἐπεμβατικὴ Καρδιολογία! Αὐτὸς ὁ
ἰσχυρισμὸς προέρχεται, βέβαια, ἀπὸ τὴν ἐμπέδωση, ὅτι ὁρισμένες ἐπεμβατικὲς μέθοδοι ἔχουν πλέον
γίνει ἡ ‘θεραπεία’ ἤ σωστότερα ἡ ‘ἀντιμετώπιση’
ἐπιλογῆς. Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, ἀκόμα, ἀμφισβητεῖτο ἡ ἀποτελεσματικότητα βασικῶν μεθόδων
τῆς Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας, ἐνῶ, πλέον, σὲ συγκεκριμένες παθήσεις καὶ ἐνδείξεις, προτείνεται καὶ
ἀπὸ τὶς ὁδηγίες τῶν Ἀμερικανικῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν
Ἑταιρειῶν μὲ ἔνδειξη ΙΑ!
Στεφανιαία νόσος. Ἄς δοῦμε, ὅμως, ἀπὸ ποὺ
πηγάζει ἡ τοποθέτηση αὐτὴ ἀπὸ πολλοὺς στὰ συνέδρια. Ἡ πρώτη σημαντικὴ ἐξέλιξη ἦρθε ἀπὸ τὴ
στεφανιαία νόσο. Τὴ δεκαετία τοῦ 1990 ὑπῆρχε σημαντικὴ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη τῶν stent, ποὺ ἔδειξαν
ὑπεροχὴ ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων προτάσεων στὸ
Αἱμοδυναμικὸ Ἐργαστήριο. Ὑπερίσχυσαν ἔναντι
τῆς ἀθηρεκτομῆς, ἀκόμα καὶ τῆς περιστροφικῆς
(rotablation), τῶν laser, καὶ ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ
1994 ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν ἀποτελεσματικότερα καὶ
τῶν ἁπλῶν μπαλονιῶν ἀγγειοπλαστικῆς (μελέτες
Stress καὶ Benestent). Τρία χρόνια πρίν εἶχε δοκιμασθεῖ καὶ ἡ χρήση τους σὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου, ἀλλὰ ἀσκήθηκε ἐντονότατη κριτικὴ
λόγῳ τοῦ θρομβογόνου περιβάλλοντος. Στὶς πιὸ

προοδευτικὲς χῶρες, ὅπως Γαλλία, Ὁλλανδία,
Ἰταλία, Γερμανία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κοντὰ καὶ ἡ χώρα
μας, ἡ χρήση τῶν stent διαδόθηκε τάχιστα μέχρι τὰ
τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 καὶ ἀπὸ πρῶτες μελέτες, μὲ τὸ ἐνδοαγγειακὸ ὑπερηχογράφημα (IVUS),
μᾶς δίδαξαν, πῶς πρέπει νὰ γίνεται ἡ ἀσφαλὴς καὶ
ἀποτελεσματικὴ ἔκπτυξη τῶν stent. Ἔτσι προήχθη
ἡ χρήση τῶν ἀντιαιμοπεταλιακῶν ἀπὸ τὴν ὁμάδα
τοῦ A. Colombo στὸ Μιλᾶνο, καὶ πράγματι ἡ ζωὴ
τῶν ἐπεμβατικῶν καρδιολόγων ἔγινε πιὸ ἥσυχη. Σὲ
ἄλλες χῶρες, ποὺ ὑπερίσχυαν οἱ καρδιοχειρουργοί,
ὅπως τὴ Μεγάλη Βρετανία ἀλλὰ καὶ τὶς ΗΠΑ, λόγῳ
τῶν πολὺ αὐστηρῶν κριτηρίων κυκλοφορίας τῶν
stent ἀπὸ τὸ FDA, δὲν διαδόθηκαν τόσο εὐρέως.
Γεγονὸς ἦταν, πάντως, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς ὀξεῖας
θρόμβωσης εἶχε μὲν περιοριστεῖ κάτω ἀπὸ 1,5%,
ἀλλὰ ἡ ἐπαναστένωση ἔφθανε καὶ στὸ 20-25% τὸ
πρῶτο 6μηνο. Αὐτοὶ ἦσαν καὶ οἱ λόγοι ποὺ, στὴ
σύγκριση μὲ τὸ bypass, ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν
stent ἦταν κατώτερη σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία
νόσο 3 ἀγγείων. Ἡ χρήση του, βέβαια, στὰ ὀξέα
στεφανιαῖα σύνδρομα συνεχῶς κέρδιζε ἔδαφος,
ἀλλὰ μὲ ἀργοὺς ρυθμούς, ἐνῶ στὰ χρόνια στεφανιαῖα σύνδρομα, ὅταν ὑπῆρχε ἔνδειξη γιὰ πλήρη
ἐπαναγγείωση ἤ νόσο στελέχους, ἡ χειρουργικὴ
ἀντιμετώπιση ἦταν καλύτερη.
Τότε ἦρθε, ὅμως, ἡ ἐντυπωσιακὴ ἐξέλιξη μὲ τὰ
φαρμακοεκλυόμενα stent, μὲ στόχο τὴν ἐξάλειψη τῆς
ὑπερπλασίας τῶν λείων μυϊκῶν κυττάρων ἀπὸ τὸν
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μέσο χιτῶνα. Ἡ μελέτη RAVEL σὲ τύπου Α στενώσεις
μὲ τὸ πρῶτο DES (Drug eluting stent), τὸ Cypher,
ποὺ ἀπελευθέρωνε sirolimus, ἦταν ἡ πρώτη καὶ ἡ
μοναδικὴ ποὺ ἔδειξε 0% ἐπαναστένωση! Ὁ ἐνθουσιασμὸς στὴν ἐπεμβατικὴ κοινότητα πῆγε στὰ ὕψη.
Ἄμεσα βγαίνει καὶ δεύτερο stent, ποὺ ἀπελευθέρωνε
paclitaxel (Taxus stent), στὴν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας
τοῦ 2000, καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλῖμα εὐφροσύνης
ἄρχισε ἡ χρήση τῶν δύο αὐτῶν DES σχεδὸν σὲ ὅλες
τὶς ἐνδείξεις, ὅπως στέλεχος καὶ στεφανιαία νόσος,
3 ἀγγείων ἀκόμα καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἰνσουλινοθεραπευόμενο Σακχαρώδη Διαβήτη. Ὁ ἐνθουσιασμό,
ὅμως, μετριάστηκε πολὺ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2006,
ὅταν, στὸ Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο στὴ Βαρκελώνη, ὁ Camenzide ἀνακοινώνει ὅτι παρατηροῦνται
περισσότερες ὄψιμες θρομβώσεις μὲ τὰ πρώτης
γενιᾶς DES ἔναντι τῶν ἁπλῶν μεταλλικῶν stent.
Παρὰ τὴ χρήση τῆς κλοπιδογρέλης πλέον, ποὺ εἶχε
ἀντικαταστήσει τὴν τικλοπιδίνη, ἦρθε ἕνα μεγάλο
ταρακούνημα στοὺς ἐπεμβατικοὺς καρδιολόγους.
Μέχρι τότε κανένας δὲν εἶχε προβληματισθεῖ γιὰ
‘ὄψιμη’ καὶ ‘πολύ ὄψιμη’ θρόμβωση. Τὸ μεγάλο
πρόβλημα, στὴ δεκαετία τοῦ 1990, ἦταν ἡ ὀξεῖα καὶ
ὑποξεῖα θρόμβωση. Ἔτσι ἄρχισε ἡ μακρόχρονη
χρήση διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς (DAPT),
ποὺ μέχρι καὶ πρόσφατα ἐφαρμόζεται, ἄν καὶ πλέον
ἡ χρήση της μπορεῖ νὰ περιορισθεῖ, σὲ ὁρισμένες
περιπτώσεις, ἀκόμα καὶ σὲ ἕνα μῆνα. Ὁ Camenzide
δημοσιεύει τὶς παρατηρήσεις του, ἕνα ἔτος μετά,
σὲ ἕνα editorial στὸ περιοδικὸ Circulation, ἀλλὰ
ἤδη εἶχαν σηματοδοτηθεῖ οἱ ἐξελίξεις ὡς πρὸς τὴ
διάρκεια τῆς DAPT. Ὅμως ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν
επεμβατικῶν καρδιολόγων δὲν καταλαγιάζει, διότι
πράγματι ἡ ἐπαναστένωση εἶχε μειωθεῖ ἐντυπωσιακά. Ἔτσι σχεδιάζεται ἡ μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη
μελέτη, Syntax, μέχρι τότε, σύγκρισης τοῦ bypass
μὲ τὰ stent Taxus σὲ τριαγγειακὴ νόσο καὶ νόσο
στελέχους. Μάλιστα, ἀπὸ ἐκεῖ ἐκπορεύεται καὶ τὸ
Syntax score, ποὺ συνιστᾶται καὶ στὶς πρόσφατες
ὁδηγίες.
Πράγματι βγαίνουν σημαντικὰ καὶ χρήσιμα
ἀποτελέσματα, διότι γιὰ πρώτη φορὰ ἡ νόσος
στελέχους φάνηκε ὅτι δὲν ἀνῆκε μόνο στοὺς καρδιοχειρουργούς, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἔδειξε καὶ τὶς
ἀδυναμίες τῆς μὴ πλήρους ἐπαναγγείωσης ἀπὸ
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τοὺς ἐπεμβατικοὺς καρδιολόγους. Ἡ τραγικὴ εἰρωνεία ἦταν, ὅτι τὸ συγκεκριμένο stent, ποὺ χρησιμοποιήθηκε στὴ μελέτη Syntax, θὰ ἔβγαινε στὴν
πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση πολλῶν μελετῶν ὡς
ἀνεξάρτητος προγνωστικὸς δείκτης αὔξησης τῆς
θρόμβωσης! Τὰ stent αὐτὰ σταδιακὰ ἀποσύρθηκαν, ὅπως καὶ ἄλλα πρώτης καὶ δεύτερης γενιᾶς,
μὲ ἀμφίβολη ἀποτελεσματικότητα, καὶ στὴ συνέχεια
ἦρθαν τὰ τελευταίας γενιᾶς μὲ ἤ χωρὶς πολυμερές,
ποὺ ἔχουν καταπληκτικὰ ἀποτελέσματα μὲ ἐλάχιστη
θρόμβωση (<1%) καὶ ἐπαναστένωση (<4%). Κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς τελευταίας δεκαετίας, ὅμως, ἀναπτύχθηκαν καὶ ἄλλες ἀπεικονιστικὲς μέθοδοι στὸ
Αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο, ὅπως ἡ ὀπτικὴ συνεκτικὴ
τομογραφία (OCT) καὶ ἡ χημικὴ φασματοσκόπηση
(NIRS), ποὺ ἔδωσαν σημαντικὲς πληροφορίες γιὰ
τὴν ἀθηρωματικὴ πλάκα, ἀλλὰ βελτίωσαν καὶ τὶς
τεχνικὲς (ὅπως Cullotte, crushing, double kissing)
ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἐπεμβατικοὶ καρδιολόγοι σὲ
δύσκολες περιπτώσεις, ὅπως διχασμοὶ ἀγγείων καὶ
νόσο στελέχους. Πολὺ σημαντικὴ ἡ συμβολὴ Γάλλων, Ἰταλῶν καὶ Ἱσπανῶν ἐπεμβατικῶν καρδιολόγων
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν τεχνικῶν. Ταυτόχρονα ὑπῆρξε μία ἐπανάσταση στὴν τεχνολογία τῶν
ὁδηγῶν συρμάτων, ποὺ ἔδωσε τὴ δυνατότητα στὴν
ἐκτίναξη τοῦ ποσοστοῦ ἐπιτυχίας διάνοιξης τῶν χρόνιων ὁλικῶν ἀποφράξεων (CTO) ἀπὸ τὸ 50% στὸ
90% περίπου, σὲ ἔμπειρους χειριστές. Ἰδιαίτερα ἡ
Ἰαπωνικὴ σχολὴ εἶναι πρωτοπόρα στὸν τομέα αὐτό.
Τὸ σημαντικότερο, ὅμως, τὴν τελευταία δεκαετία,
εἶναι ὅτι ἐμπεδώθηκε ἡ ὑπεροχὴ τῆς πρωτογενοῦς
ἀγγειοπλαστικῆς ἔναντι τῆς θρομβόλυσης στὸ
ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου καὶ ἔτσι μειώθηκε
ἡ θνησιμότητα τοῦ ὀξέος ἐμφράγματος ἀπὸ σχεδὸν
5-6% σὲ κάτω τοῦ 2%. Μάλιστα, καὶ μὲ τὴ χρήση
τῶν νέων ἀντιαιμοπεταλιακῶν φαρμάκων, ὅπως ἡ
πρασουγρέλη καὶ ἡ τικαγκρελόρη, ἡ ἐμφύτευση τῶν
stent σὲ θρομβογόνο περιβάλλον ἔγινε πιὸ ἀσφαλής. Ἐπίσης μειώθηκαν οἱ τραγικὲς μηχανικὲς καὶ
ἀρρυθμιολογικὲς ἐπιπλοκὲς τοῦ ἐμφράγματος καὶ ἡ
ἐπίπτωση τῆς ἰσχαιμικῆς-μετεμφραγματικῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, μὲ εὐεργετικὰ ἰατρικά, οἰκονομικὰ
καὶ κοινωνικὰ ἀποτελέσματα. Ὅσον ἀφορᾶ στὶς
ἐνδείξεις τῆς ἐπεμβατικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ χρόνιου
ἰσχαιμικοῦ συνδρόμου, ἔχει ἀποδειχθεῖ, πλέον, ὅτι
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ἡ ἐπαναιμάτωση εἶναι ὠφέλιμη, ὅταν ἀναδεικνύεται ἐκτεταμένη ἰσχαιμία (>10%) μὲ ὁποιονδήποτε
ἀναίμακτο ἤ αἱματηρὸ τρόπο (FFR). Ἡ χρήση τῶν
stent ἐνδείκνυται σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις, ἐκτὸς
ἀπὸ τριαγγειακὴ νόσο μὲ ὑψηλὸ Syntax score, σὲ
ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη. Ὅσον ἀφορᾶ
στὸ στέλεχος, παραμένει ἐρωτηματικὸ ἄν ἔχει καλύτερα μακροπρόθεσμα ἀποτελέσματα ἡ ἐγχείρηση
bypass, συγκριτικὰ μὲ τὴν ἀγγειοπλαστική.
Δομικὲς- Συγγενεῖς καρδιοπάθειες. Ἄν κάποιος
πίστευε, στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 2000, τὶς ἐξελίξεις
τῆς ἐπεμβατικῆς καρδιολογίας στὴ στεφανιαία νόσο,
οὔτε θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ τί ἐπιφύλασσε καὶ
ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη στὴ διαδερμικὴ ἀντιμετώπιση
τῶν δομικῶν καρδιοπαθειῶν. Ἐκείνη τὴν ἐποχή, στὴ
Γαλλία, ὁ Alain Cribier καὶ στὴ συνέχεια ὁ Jean-Claude
Lamborde σχεδίασαν, κατασκεύασαν τὶς πρῶτες
βαλβῖδες γιὰ τὴ διαδερμικὴ ἐμφύτευση στὴν ἀορτικὴ
βαλβίδα. Αὐτὲς ἦταν οἱ βάσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη
ὁλόκληρης βιομηχανίας, μὲ βάση τὴν ἐκπτυσσόμενη
μὲ μπαλόνι καὶ τὴν αὐτο-εκπτυσσόμενη βαλβίδα
ποὺ χρησιμοποιοῦνται σήμερα. Οἱ μελέτες Partner
καὶ Surtavi σὲ πολὺ ὑψηλοῦ, μετρίου καὶ χαμηλοῦ
κινδύνου ἔδειξαν ὅτι ἡ διαδερμικὴ ἐμφύτευση τῶν
βιοπροσθετικῶν βαλβίδων (TAVI) δὲν ὑστερεῖ σὲ
τίποτα ἀπὸ τὴ χειρουργικὴ προσέγγιση. Μάλιστα,
στὰ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, στὶς ἀγγειακὲς
ἐπιπλοκές, στὴν ἐπίπτωση ὀξεῖας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας καὶ κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ὑπερτερεῖ ἡ TAVI,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μεγαλύτερη ἀνάγκη γιὰ μόνιμη βηματόδοτηση (5% ἔναντι 15% περίπου). Ἐρωτηματικὸ
παραμένει ἡ μακροχρόνια συμπεριφορὰ αὐτῶν τῶν
βαλβίδων, ἰδιαίτερα σὲ μικρότερης ἡλικίας ἀσθενεῖς.
Στὴν TAVI ἔχουν μάλιστα ὀργανωθεῖ καὶ δημοσιευθεῖ,
στὰ μεγαλύτερα διεθνῆ περιοδικὰ τῆς Ἐπεμβατικῆς
Καρδιολογίας, μελέτες μας ποὺ ἔδειξαν ὅτι ἡ ‘μινιμαλιστικὴ’ τεχνικὴ ἐμφύτευσης αὐτοεκπτυσσόμενων
βαλβίδων εἶναι ἐφικτὴ καὶ ἀσφαλής. Συγκεκριμένα,
ἡ χρήση προ-διάτασης μὲ μπαλόν δὲν φαίνεται νὰ
βοηθάει τὴν πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν ποὺ ὑποβάλλονται σὲ TAVI (μελέτη DIRECT I). Μάλιστα, ἤδη ἔχει
ἀρχίσει ἡ εἰσαγωγὴ ἀσθενῶν διεθνῶς γιὰ τὴ μελέτη
τῆς ‘μινιμαλιστικῆς’ τεχνικῆς καὶ σὲ ἄλλες βαλβῖδες
(DIRECT II καὶ III). Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ, ἡ χρήση
τους στὶς Δυτικὲς χῶρες ἔχει εὐρέως ἐξαπλωθεῖ καὶ ἡ
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ἐμπειρία τῶν χειριστῶν συνεχῶς αὐξάνεται. Μάλιστα,
σὲ ὁρισμένες ὁμάδες ἀσθενῶν, ὅπως ὅσοι ἔχουν
ἤδη μόνιμο βηματοδότη, ἡ νοσηλεία εἶναι πλέον μία
ἡμέρα σὲ κάποια κέντρα, ἐνῶ ἀκόμα καὶ ἡ καρδιοχειρουργικὴ κάλυψη τῶν κέντρων ποὺ διενεργοῦν
TAVI δὲν εἶναι πλέον ἀπαραίτητη σὲ κάποιες χῶρες.
Οἱ ἐξελίξεις καὶ στὶς ὑπόλοιπες βαλβιδοπάθειες
εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικές. Ἡ στένωση μιτροειδοῦς
παραμένει ὑπόθεση τῶν ἐπεμβατικῶν καρδιολόγων, ὅταν ὑπάρχουν οἱ ἀνατομικὲς προϋποθέσεις
(Wilkins score <8). Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀνεπάρκεια
τῆς μιτροειδοῦς, ὑστερεῖ ἡ διαδερμικὴ προσέγγιση
ἔναντι τῆς χειρουργικῆς. Ὅμως, ἄν ἀναλογισθεῖ
κάποιος, ὅτι τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ (σχεδὸν 70%)
τῶν ἀσθενῶν, μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια
τῆς μιτροειδοῦς, ὑποθεραπεύονται γιὰ διάφορους
λόγους, ὑπάρχει ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀσθενῶν,
ποὺ μπορεῖ νὰ βελτιωθεῖ μὲ τὶς λύσεις ποὺ δίνει ἡ
ἐπεμβατικὴ καρδιολογία μὲ ἤ χωρὶς τὴν καρδιοχειρουργικὴ ἀντιμετώπιση. Ἔτσι, ἐνῶ ἀκόμα τρέχουν
δύο σημαντικὲς μελέτες γιὰ τὴν ἔρευνα τῆς ἀποτελεσματικότητας δύο βαλβίδων γιὰ τὴ μιτροειδὴ (τῶν
ἑταιρειῶν Medtronic καὶ Abbott), τὸ mitral clip σὲ
ἀνεγχείρητους ἀσθενεῖς μὲ ὀργανικῆς ἤ λειτουργικῆς
αἰτιολογίας σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς εἶναι ὠφέλιμο. Ἄλλες προσεγγίσεις, γιὰ τὴ
μείωση τῆς ἐπιφάνειας τοῦ μιτροειδικοῦ δακτυλίου
σὲ λειτουργικὴ ἀνεπάρκεια, εἶναι σὲ κλινικὲς μελέτες
καὶ ἀναμένονται τὰ ἀποτελέσματα. Ἡ ἐμφύτευση
βαλβίδων σὲ ἤδη ἐκφυλισμένες βαλβῖδες στὴ μιτροειδή, τριγλώχινα καὶ πνευμονικὴ ἤδη ἔχει εἰσέλθει στὴν
κλινικὴ πράξη μὲ πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα. Ἐπίσης,
ἡ διαδερμικὴ ἀντιμετώπιση παραβαλβιδικῶν διαφυγῶν εἶναι πλέον στὴν καθημερινότητα ὁρισμένων
ἐξειδικευμένων κέντρων. Ὑπάρχουν εἰδικοὶ ἐπεμβατικοὶ
καρδιολόγοι, ποὺ ἔχουν συσσωρεύσει πολὺ μεγάλη
ἐμπειρία, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀπεικονιστῶν μέσα στὸ
Αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο, ποὺ κλείνουν αὐτὲς τὶς
διαφυγὲς μὲ πολὺ ὑψηλὸ ποσοστὸ ἐπιτυχίας καὶ σὲ
τάχιστο χρόνο.
Ἐπίσης, ἡ σύγκλειση παθολογικῶν ἐπικοινωνιῶν, ὅπως μεσοκολπικῶν, βοτάλειων πόρων, ἀλλὰ
καὶ ἀνοικτῶν ὠοειδῶν τριμμάτων ἔχει εἰσέλθει στὴν
καθημερινότητα τῶν Αἱμοδυναμικῶν Ἐργαστηρίων.
Τόσο οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐμπειρία
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ποὺ ἀποκτοῦν οἱ χειριστές, ἔχουν ὁδηγήσει νὰ γίνονται αὐτὲς οἱ ἐπεμβάσεις μὲ πολὺ μεγάλη ἀποτελεσματικότητα καὶ ταυτόχρονα μὲ ἀσφάλεια. Ὅμως,
πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι χρειάζεται ὀργάνωση στὸ
Αἱμοδυναμικὸ Ἐργαστήριο, μὲ ἀναισθησιολογικὴ
κάλυψη καὶ βέβαια ἀπεικονιστὲς ποὺ νὰ ἔχουν ἐξειδικευθεῖ στὶς παθήσεις καὶ στὶς συσκευὲς αὐτὲς καὶ
ἔτσι νὰ καθοδηγοῦν τὴν ἐπέμβαση.
Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα εἶναι πράγματι πολὺ
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καλὴ ἐποχὴ νὰ εἶναι κάποιος ἐπεμβατικὸς καρδιολόγος
καὶ νὰ ἀκολουθεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις. Βέβαια,
οἱ συγκινήσεις τῆς ἐπεμβατικῆς καρδιολογίας, ποὺ
ἅπτονται κυρίως στὴν ἄμεση μηχανικὴ λύση ἑνὸς
προβλήματος, πάντα ἦταν συναρπαστικὲς καὶ θὰ
ἐξακολουθήσουν νὰ εἶναι. Ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη
καὶ ἡ ἐφαρμογή της στὴν Καρδιολογία θὰ εἶναι
πάντοτε πρόκληση, πρὸς τελικό, βέβαια, ὄφελος
τοῦ ἀσθενοῦς. z

