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καρδιακὴ ἀνεπάρκεια (ΚΑ) ἀποτελεῖ μεῖζον κοινωνικὸ καὶ
οἰκονομικὸ πρόβλημα, καθότι ἀπὸ αὐτὴν πάσχουν περισσότερα τῶν 26 ἑκατομμυρίων προσώπων παγκοσμίως.
Στὶς Η.Π.Α. τὸ 2012 οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ ἀπορροφοῦσαν σὲ
ἔξοδα περὶ τὰ $31 δις, ποσὸ ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ περισσότερο
τοῦ 10% τῶν συνολικῶν ἐξόδων γιὰ τὶς καρδιαγγειακὲς παθήσεις στὴ χώρα. Οἱ ἐκτιμήσεις, ὡστόσο, εἶναι ἀκόμα πιὸ
ἀνησυχητικές, καθόσον τὰ συνολικὰ αὐτὰ ἔξοδα ἀναμένεται
νὰ αὐξηθοῦν κατὰ 127% μεταξὺ 2012 καὶ 2030. Παρόλο ποὺ
ἡ πρόοδος τῆς φαρμακευτικῆς θεραπείας καὶ τῆς χρήσης
συσκευῶν ἐπανασυγχρονισμοῦ ἔχει βελτιώσει σημαντικὰ τὴν
ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΑ, ἀρκετοὶ ἀσθενεῖς προοδευτικὰ ἀναπτύσσουν συμπτώματα ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται
σὲ περαιτέρω φαρμακοθεραπεία καὶ συχνὰ ἡ ἐνδοφλέβια
θεραπεία μὲ ἰνότροπα μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐπιλογὴ
γιὰ τὴ συμπτωματική τους ἀνακούφιση. Αὐτοὶ οἱ ἀσθενεῖς
ἔχουν φτωχὴ ποιότητα ζωῆς, μὲ συχνὲς νοσηλεῖες καὶ ὑψηλὴ
θνητότητα, ποὺ στὰ τελικὰ στάδια τῆς νόσου προσεγγίζει
τὸ 80% κατ’ ἔτος. Ἡ θεραπεία ἐκλογῆς γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς
μὲ τελικοῦ σταδίου ΚΑ παραμένει ἡ μεταμόσχευση καρδιᾶς,
γιὰ ὅσους, βέβαια, πληροῦν τὰ αὐστηρὰ κριτήρια ἐπιλογῆς
ὑποψηφίων. Ὡστόσο, δεδομένης τῆς ὑπάρχουσας ἔλλειψης διαθέσιμων μοσχευμάτων καὶ τῆς ὁλοένα αὐξανόμενης
μερίδας ἀσθενῶν ποὺ τὰ χρειάζεται (στὶς Η.Π.Α. ὁ ἐτήσιος
ἀριθμὸς ἀσθενῶν ποὺ μεταμοσχεύονται εἶναι περίπου 3.200,
τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ ἐκτιμώμενος ἀριθμὸς ἀσθενῶν μὲ τελικοῦ σταδίου ΚΑ ἀνέρχεται στὶς 250.000-300.000), οἱ συσκευὲς
ὑποβοήθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (LVADs) ἀποτελοῦν
πλέον καθιερωμένες μεθόδους θεραπείας, σωτήριες γιὰ
αὐτὴ τὴν ὁμάδα ἀσθενῶν, καθότι λειτουργοῦν ὡς γέφυρα
ζωῆς ἕως τὴ μεταμόσχευση. Γιὰ τὴν ὁμάδα ἀσθενῶν ποὺ
δὲν πληροῦν τὰ κριτήρια γιὰ μεταμόσχευση, ἀλλὰ πληροῦν
ὁρισμένα ἄλλα, οἱ LVADs μποροῦν νὰ ἐμφυτευθοῦν καὶ μὲ
ἄλλες ἐνδείξεις.
Οἱ LVADs εἶναι χειρουργικὰ τοποθετούμενες μηχανικὲς
ἀντλίες, ποὺ ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῆς καρδιᾶς καὶ ἀφαιροῦν
συνεχῶς αἷμα ἀπὸ τὴν ἀνεπαρκοῦσα ἀριστερὴ κοιλία καὶ
τὸ διοχετεύουν στὴν ἀορτή, βοηθώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
τὴν κυκλοφορία τοῦ ὀξυγονωμένου αἵματος. Οἱ LVADs
ἔχουν ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ μηχανικὰ μέρη. Ἡ συσκευὴ
τῆς ἀντλίας τοποθετεῖται δίπλα στὴν ἀριστερὴ κοιλία μὲ ἕνα

σωλῆνα συνδεδεμένο στὴν κορυφή της καὶ ἕναν ἄλλο στὴν
ἀνιοῦσα ἀορτή. Ἕνα καλώδιο ἐκτείνεται ἀπὸ τὴ συσκευὴ
διαμέσου τοῦ δέρματος, ἐκτός τοῦ σώματος, σὲ μιὰ κεντρικὴ
μονάδα-ἐγκέφαλο καὶ μιὰ πηγὴ ἐνέργειας, ἡ ὁποία μπορεῖ
νὰ εἶναι εἴτε ἕνα ζεῦγος μπαταριῶν, εἴτε μιὰ κεντρικὴ παροχὴ
ρεύματος.
Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐμφυτευόμενων LVADs αὐξάνεται κάθε
χρόνο (ἀπὸ 100 ἐμφυτεύσεις τὸ 2006 στὶς 2.500 τὸ 2014 στὶς
Η.Π.Α.), ἐνῶ καὶ ἡ ἔκβαση τῶν ἀσθενῶν ποὺ τὶς λαμβάνουν
βελτιώνεται μὲ τὸ χρόνο. Οἱ χρησιμοποιούμενες σήμερα συσκευὲς συνεχοῦς ροῆς ἔχουν δείξει ἐξαιρετικὰ κλινικὰ ἀποτελέσματα (ἐπιβίωση 80% στὸ ἔτος καὶ 50% στὰ 4 ἔτη, ἐνῶ
ἀσθενεῖς ἔχουν ἐπιβιώσει ὑποστηριζόμενοι μὲ LVAD πέραν
τῆς δεκαετίας), μὲ ἐντυπωσιακὴ βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς
τῶν ἀσθενῶν. Ὡστόσο, ἡ ἐπίπτωση τῆς LVAD-σχετιζόμενης
νοσηρότητας (δεξιὰ ΚΑ, αἱμορραγία, θρόμβωση συσκευῆς,
λοίμωξη, αἱμορραγία πεπτικοῦ, ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο) πού, παρότι βελτιώνεται, παραμένει ἀκόμα σημαντική,
καθὼς καὶ τὸ κόστος τῆς LVAD, πιθανότατα ἐξηγοῦν, γιατί
ἡ χρήση τους δὲν εἶναι πρὸς τὸ παρὸν εὐρέως διαδεδομένη.
Ἐνδείξεις ἐμφύτευσης LVAD
Α. Γέφυρα γιὰ μεταμόσχευση
Οἱ LVAD ὡς γέφυρες μεταμόσχευσης ἐνδείκνυνται σὲ
ἀσθενεῖς ποὺ εἶναι πιθανοὶ ὑποψήφιοι ἢ βρίσκονται ἤδη στὴ
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λίστα γιὰ μεταμόσχευση, ἀλλὰ ἔχουν ἀναπτύξει τελικοῦ σταδίου ΚΑ, μὲ συμπτώματα μὴ ἀνταποκρινόμενα σὲ ἀπὸ τοῦ
στόματος καὶ ἐνδοφλέβια φαρμακοθεραπεία. Ὁ αὐξανόμενος χρόνος ἀναμονῆς γιὰ τὴ λήψη καρδιακοῦ μοσχεύματος
ἔχει ὁδηγήσει στὴν ὁλοένα καὶ συχνότερη χρήση τῶν LVADs
μὲ αὐτὴν τὴν ἔνδειξη. Παρόλη αὐτὴ τὴν αὐξητικὴ τάση στὴ
χρήση τῶν LVADs, ἡ πιὸ σωστὴ χρονικὴ στιγμὴ γιὰ τὴν ἐμφύτευση μιᾶς LVAD δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποσαφηνιστεῖ. Συνεπῶς, ἡ
χρονικὴ αὐτὴ στιγμὴ πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται, καθὼς στηρίζεται στὴ λεπτὴ ἰσορροπία μεταξὺ τοῦ κινδύνου θανάτου καὶ
πολυοργανικῆς ἀνεπάρκειας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀναμονῆς
γιὰ τὸ μόσχευμα καὶ τοῦ διεγχειρητικοῦ κινδύνου καὶ κινδύνου
τῶν πιθανῶν ἐπιπλοκῶν, ἐνόσω ὁ ἀσθενὴς ὑποστηρίζεται
μὲ τὴν LVAD. Ἡ πρόσφατη μελέτη ROADMAP ἀνέδειξε τὰ
ὀφέλη καὶ τὰ μειονεκτήματα τῆς τοποθέτησης LVAD σὲ ἐλαφρύτερα πάσχοντες ἀσθενεῖς (σὲ τελικοῦ σταδίου ΚΑ μέν,
ἀλλὰ μὴ ἐξαρτώμενους ἀπὸ ἐνδοφλέβια ἰνότροπα φάρμακα)
καὶ ἔδειξε ὑπεροχὴ στὴν ἐπιβίωση ἔτους στὸν πληθυσμὸ μὲ
LVADs (80%), σὲ σύγκριση μὲ τὸν πληθυσμὸ ὑπὸ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ θεραπεία (63%), ἀλλὰ ταυτόχρονα ὑψηλότερη ἐπίπτωση ἀνεπιθύμητων συμβάντων (1,89 ἔναντι 0,83
συμβάντα/ἄνθρωπο-ἔτος) καὶ νοσηλειῶν (80% ἀντὶ 62%),
ἀντίστοιχα.
Συνοπτικά, οἱ LVADs μποροῦν νὰ χωριστοῦν σὲ συσκευὲς
3 γενεῶν. Οἱ πρώτης γενιᾶς, οἱ ὁποῖες δὲν χρησιμοποιοῦνται πλέον, ἦσαν παλμικὲς ἀντλίες ἐξώθησης ὄγκου (π.χ.
HeartMate XVE, Novacor LVAD). Οἱ δεύτερης γενιᾶς LVADs
(π.χ. HeartMate II, Jarvik 2000), οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται
κατὰ κύριο λόγο σήμερα, εἶναι περιστροφικὲς ἀντλίες συνεχοῦς ροῆς μὲ μερικὴ ἐπαφὴ μηχανικῶν μερῶν. Οἱ τρίτης
γενιᾶς LVADs (π.χ. HVAD, HeartMate ΙΙΙ, DuraHeart), ποὺ
βρίσκονται στὸ στάδιο τῶν κλινικῶν δοκιμῶν, εἶναι περιστροφικὲς ἀντλίες χωρὶς μηχανικὴ ἐπαφή, μὲ τὸ στροφεῖο
τους μαγνητικὰ ἢ ὑδροδυναμικὰ αἰωρούμενο στὴν αἱματικὴ
ροή, ἐλαχιστοποιώντας κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν τριβὴ καὶ
τὴν παραγωγὴ θερμότητας. Οἱ LVADs ἔχουν καθιερωθεῖ ὡς
γέφυρα μεταμόσχευσης ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν πρώτης γενιᾶς
παλμικῶν συσκευῶν. Ἀρκετὲς μελέτες ἔδειξαν ὑπεροχὴ τῆς
ἐπιβίωσης τῶν ἀσθενῶν ποὺ ὁδηγήθηκαν σὲ μεταμόσχευση
ὑπὸ LVAD, ὅταν συγκρίθηκαν μὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἐλάμβαναν
ἀποκλειστικὰ φαρμακευτικὴ θεραπεία. Μὲ τὶς δεύτερης γενιᾶς
συσκευὲς τὸ ὄφελος ἐπιβίωσης ἦταν ἀκόμη μεγαλύτερο,
καθότι οἱ συσκευὲς αὐτὲς ἐμφανίζουν βελτιωμένο προφὶλ
ἀνθεκτικότητας καὶ ἀσφάλειας σὲ σχέση μὲ τὶς LVADs πρώτης
γενιᾶς. Ἐπιπρόσθετα, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι μεγαλύτερη διάρκεια
ὑποστήριξης μὲ LVAD πρὸ τῆς μεταμόσχευσης δὲν ἐπηρεάζει
τὴν ἐπιβίωση μετὰ τὴ μεταμόσχευση.
Β. Γέφυρα γιὰ μυοκαρδιακὴ ἀνάρρωση
Οἱ LVADs ὡς γέφυρα γιὰ μυοκαρδιακὴ ἀνάρρωση
ἐνδείκνυνται σὲ ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι χρήζουν τοποθέτησης
συσκευῆς, λόγῳ ΚΑ μὴ ἀνταποκρινόμενης στὴ φαρμακοθεραπεία, ἀλλὰ ἐκτιμᾶται ὅτι πιθανῶς δύνανται νὰ ἀνακτήσουν τὴν καρδιακή τους λειτουργία σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ
νὰ μπορέσουν νὰ ἀποδεσμευτοῦν πλήρως ἀπὸ τὴ μηχανικὴ
ὑποβοήθηση. Ὅλες οἱ ἐγκεκριμένες LVADs μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς γέφυρα ἀνάρρωσης, παρότι φαίνεται πὼς
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ἡ χρήση τῶν πρώτης γενιᾶς παλμικῶν συσκευῶν συνοδευόταν ἀπὸ ὑψηλότερα ποσοστὰ ἐπίτευξης ἀνάρρωσης καὶ
ἀφαίρεσης τῆς LVAD, σὲ σχέση μὲ τὶς νεότερες, συνεχοῦς
ροῆς, συσκευές. Ὁ κυριότερος μηχανισμός, μὲ τὸν ὁποῖο
ἡ LVAD διαμεσολαβεῖ στὴ μυοκαρδιακὴ ἀνάρρωση, εἶναι ἡ
ἀποφόρτιση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ποὺ μειώνει τὸ στρὲς
τοῦ μυοκαρδίου καὶ τὴν κατανάλωση ὀξυγόνου, τὴν πίεση
τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας καὶ τὴν πνευμονικὴ συμφόρηση,
καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐπιβλαβῆ ἐπίδραση ἐπὶ τοῦ μυοκαρδίου τῆς ὑπερέκκρισης κατεχολαμινῶν, τῆς ἐνεργοποίησης
τοῦ νευρο-ορμονικοῦ ἄξονα καὶ τοῦ παράγοντα νέκρωσης
ὄγκου-ἄλφα (ΤΝFa), μιᾶς οὐσίας ποὺ συμβάλλει στὴν ὑπερτροφία καὶ τὴν ἴνωση.
Παρότι ἀναγνωρίζονται εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ
τὴ χρήση τῶν LVADs σὲ ἐπίπεδο φυσιολογίας τῆς καρδιακῆς λειτουργίας, ἡ μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει ἡ ἐκ
τῶν προτέρων ἀναγνώριση τῶν ἀσθενῶν, ποὺ θὰ μπορέσουν νὰ παρουσιάσουν μυοκαρδιακὴ ἀνάρρωση μετὰ
τὴν ἐμφύτευση μιᾶς LVAD, ἐνῶ ἄλλη πρόκληση ἀποτελεῖ ὁ
καθορισμὸς συγκεκριμένων κριτηρίων γιὰ τὴν ἀξιολόγηση
τῆς πιθανότητας ἀποδέσμευσης ἀπὸ τὴν LVAD σὲ περιπτώσεις μερικῆς μυοκαρδιακῆς ἀνάρρωσης. Στὴν καθημερινὴ
κλινικὴ πράξη, πολὺ μικρὸς ἀριθμὸς ἀσθενῶν ἐμφανίζει
πλήρη φυσιολογικοποίηση τῆς μυοκαρδιακῆς λειτουργίας
καὶ ὑποβάλλεται σὲ ἀφαίρεση τῆς συσκευῆς. Γιὰ τὸ λόγο
αὐτό, καὶ ἕως ὅτου ἀπαντηθοῦν πειστικὰ τὰ παραπάνω ἐρωτήματα, τὸ ποσοστὸ τῶν ἀσθενῶν ποὺ λαμβάνουν μιὰ LVAD
μὲ τὴν ἔνδειξη τῆς γέφυρας γιὰ ἀνάρρωση, θὰ συνεχίζει
νὰ ἀντιπροσωπεύει πολὺ μικρὸ ποσοστὸ τοῦ συνόλου τῶν
ἀσθενῶν ποὺ λαμβάνουν LVAD (<1% μὲ βάση τῆς καταγραφικῆς μελέτης μηχανικῆς ὑποστήριξης τῶν Η.Π.Α).
Γ. Θεραπεία προορισμοῦ
Οἱ LVADs ὡς θεραπεία προορισμοῦ ἐνδείκνυνται γιὰ
ἀσθενεῖς μὲ τελικοῦ σταδίου ΚΑ, ποὺ δὲν εἶναι ὑποψήφιοι γιὰ
μεταμόσχευση. Ἡ χρήση τῶν LVAD μὲ αὐτὴ τὴν ἔνδειξη ἔλαβε
ἔγκριση ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς βάσει τῶν ἀποτελεσμάτων
τῆς μελέτης REMATCH. Ἡ μελέτη αὐτὴ κατέδειξε ἀνώτερα
ἀποτελέσματα μὲ τὶς συσκευὲς πρώτης γενιᾶς σὲ σχέση μὲ τὴ
βέλτιστη φαρμακοθεραπεία: ἐπιβίωση 53% ἔναντι 25% στὸ 1ο
ἔτος καὶ 23% ἔναντι 8% στὰ 2 ἔτη παρακολούθησης, ἀντίστοιχα. Ἡ αὐξημένη ἀντοχὴ καὶ βιοσυμβατότητα τῶν συσκευῶν
δεύτερης γενιᾶς ἔχει ὁδηγήσει στὴν αὐξημένη χρήση τῶν
LVADs ὡς θεραπεία προορισμοῦ, καὶ πλέον τὸ 100% τῶν
συσκευῶν ποὺ ἐμφυτεύονται εἶναι συνεχοῦς ροῆς LVADs.
Δ. Γέφυρα γιὰ ὑποψηφιότητα
Ἀσθενεῖς ποὺ ἐμφανίζουν πιθανῶς ἀναστρέψιμες ἀντενδείξεις, οἱ ὁποῖες ἀποκλείουν τὴν ἄμεση ἔνταξή τους στὴ
μεταμοσχευτικὴ λίστα, μποροῦν νὰ λάβουν μιὰ LVAD μὲ τὴν
ἔνδειξη τῆς γέφυρας γιὰ ὑποψηφιότητα. Ἡ σημαντικὴ ἑτερογένεια τῶν ἀσθενῶν μὲ τελικοῦ σταδίου ΚΑ καθιστᾶ τὸν ἐκ
τῶν προτέρων διαχωρισμὸ τῆς ἔνδειξης ἐμφύτευσης ἀνάμεσα στὴ θεραπεία προορισμοῦ καὶ τὴ γέφυρα γιὰ ὑποψηφιότητα δυσχερῆ, καθότι οἱ δυνητικὰ ἀναστρέψιμες ἀντενδείξεις
μποροῦν τελικὰ νὰ ἀναστραφοῦν ἢ καὶ ὄχι. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό,
ἡ ἀκριβὴς ἀξιολόγηση τῆς ἔκβασης τῶν ἀσθενῶν τῆς κατηγορίας αὐτῆς εἶναι δύσκολη. Οἱ λίγες μελέτες ποὺ ὑπάρχουν

ἔχουν δείξει ὅτι ἡ ἐπιβίωση ἔτους κυμαίνεται μεταξὺ τῆς ἐπιβίωσης τῶν ἀσθενῶν μὲ ἔνδειξη τὴ γέφυρα γιὰ μεταμόσχευση
καὶ ἐκείνων μὲ ἔνδειξη τὴ θεραπεία προορισμοῦ. Χαρακτηριστικά, ἕως καὶ τὸ ἥμισυ τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν γίνονται τελικὰ
ὑποψήφιοι γιὰ μεταμόσχευση.
Ἡ ἑλληνικὴ πραγματικότητα
Στὴν Ἑλλάδα, τὰ λίγα προγράμματα χρόνιας μηχανικῆς ὑποβοήθησης μὲ τὴν ἐμφύτευση LVADs ποὺ ὑπάρχουν,
ἄρχισαν νὰ ὀργανώνονται στὰ μέσα τῆς προηγούμενης
δεκαετίας. Κατὰ τὴ δεκαπενταετῆ αὐτὴ περίοδο, ὁ ἀκριβὴς
ἀριθμὸς ἐμφυτευθεισῶν LVADs δὲν εἶναι γνωστός, ἀλλὰ ὑπολογίζεται μεταξὺ 100-150 πανελλαδικά. Λόγῳ τοῦ μικροῦ
ἀριθμοῦ μεταμοσχεύσεων ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴ
χώρα μας ἐτησίως, οἱ LVADs στοὺς περισσότερους ἀσθενεῖς, ἀκόμα καὶ ἂν ἡ ἀρχικὴ ἔνδειξη τοποθέτησής τους ἦταν
ὡς γέφυρα γιὰ μεταμόσχευση, στὴν πράξη καταλήγουν
ὡς θεραπεία προορισμοῦ. Ἡ τεχνογνωσία σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ

διεγχειρητικὴ καὶ μετεγχειρητικὴ διαχείριση τῶν ἀσθενῶν μὲ
LVADs στὴ χώρα μας εἶναι ὑψηλή, ὅπως τεκμαίρεται ἀπὸ τὴν
ἔκβαση τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν, ποὺ εἶναι συγκρίσιμη μὲ αὐτὴ
μεγάλων κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο,
ἡ καθυστερημένη παραπομπὴ τῶν δυνητικῶν ὑποψηφίων
στὰ ἐξειδικευμένα κέντρα καὶ τὸ ὑψηλὸ κόστος τῆς LVAD
θὰ πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὡς οἱ δύο σημαντικότεροι λόγοι
γιὰ τὴν περιορισμένη χρήση τῶν συσκευῶν στὴ χώρα μας.
Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ LVADs ἔχουν ἀποτελέσει μιὰ πραγματικὴ ἐπανάσταση γιὰ τὴ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τῶν
ἀσθενῶν μὲ τελικοῦ σταδίου ΚΑ. Οἱ συνεχιζόμενες ἐξελίξεις
στὴν τεχνολογία τῶν LVADs ἀναμένεται νὰ βελτιώσουν περαιτέρω τὴν ἐπιβίωση καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν
μὲ LVADs, νὰ ἐλαττώσουν τὴ νοσηρότητα καὶ τὸ κόστος
ποὺ σχετίζεται μὲ αὐτὲς καὶ νὰ διευρύνουν τὴ χρήση τους σὲ
μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀσθενῶν μὲ τελικοῦ
σταδίου ΚΑ.
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