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στεφανιαία νόσος, δηλαδὴ ἡ προσβολὴ τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὴν ἀθηρωμάτωση,
εἶναι μία συχνὴ καὶ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ ζωὴ πάθηση. Τὸ κάπνισμα, ἡ πλούσια σὲ λιπαρὰ διατροφή, ἡ περιορισμένη
σωματικὴ δραστηριότητα, ὁ σακχαρώδης διαβήτης, ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, ἡ κληρονομικότητα καὶ ἡ ἔντονη ψυχικὴ
καταπόνηση συντελοῦν στὴν ἐμφάνιση τῆς στεφανιαίας
νόσου. Ἡ καρδιὰ τότε, λόγῳ τῆς μειωμένης προσφορᾶς
αἵματος ἀπὸ τὶς στενωμένες στεφανιαῖες ἀρτηρίες, παρουσιάζει ἰσχαιμία. Τὸ κυρίαρχο σύμπτωμα τῆς νόσου εἶναι ἡ
στηθάγχη. Πρόκειται γιὰ συσφικτικὸ πόνο στὴν πρόσθια
ἐπιφάνεια τοῦ θώρακα, μὲ ἀντανάκλαση στὸν ὦμο, στὸν
τράχηλο, στὰ ἄνω ἄκρα ἢ στὸ ἀνώτερο τμῆμα τῆς κοιλιᾶς.
Στὰ ἀρχικὰ στάδια τῆς νόσου, ἡ στηθάγχη ἐμφανίζεται κατὰ
τὴν κόπωση, ἀλλὰ μετέπειτα καὶ στὴν ἠρεμία. Ἡ στεφανιαία
νόσος, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, μὲ ἀγγειοπλαστικὴ (μπαλονάκι) ἢ μόνο μὲ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Ἡ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση τῆς στεφανιαίας νόσου
πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐπέμβαση τῆς ἀορτοστεφανιαίας
παράκαμψης (ἐπέμβαση by–pass), δηλαδὴ μὲ τὴν παράκαμψη τῶν στενώσεων τῶν προσβεβλημένων στεφανιαίων
ἀρτηριῶν, χρησιμοποιώντας ἀγγειακὰ μοσχεύματα ἀπὸ τὸν
ἴδιο τὸν ἀσθενῆ. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπεμβάσεως ἡ καρδιὰ
καὶ οἱ πνεύμονες παύουν νὰ λειτουργοῦν καὶ τὸ ἔργο τους
ἀναλαμβάνει ἡ μηχανὴ τῆς ἐξωσωματικῆς κυκλοφορίας.
Ἡ μηχανὴ αὐτὴ ὀξυγονώνει καὶ φιλτράρει τὸ αἷμα, παρακάμπτοντας τοὺς πνεύμονες καὶ τὴν καρδιὰ καί, κατόπιν,
τὸ προωθεῖ στὰ ὑπόλοιπα ζωτικὰ ὄργανα τοῦ ἀσθενοῦς.
Μὲ τὴν τεχνικὴ αὐτὴ πραγματοποιοῦνται οἱ ἀναστομώσεις
τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια, καθὼς ἡ
καρδιὰ παραμένει ἀκίνητη. Μόλις ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἀναστομώσεις, βαθμιαῖα ἐπαναλειτουργοῦν οἱ πνεύμονες καὶ
ἡ καρδιά, ὁ ἀσθενὴς ἀποσυνδέεται ἀπὸ τὴν ἐξωσωματικὴ
κυκλοφορία καὶ ἡ ἐπέμβαση περατώνεται.
Σὲ εἰδικὲς μόνο περιπτώσεις, π.χ. σὲ ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ
ἀνεπάρκεια, μὲ ἀποτιτανωμένη ἀορτὴ ἢ μὲ σοβαρὴ ἔκπτωση
τῆς λειτουργικότητας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ἡ ἐπέμβαση τῆς
ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ μὲ "πάλλουσα καρδιά", δηλαδὴ χωρὶς νὰ διακοπεῖ
ἡ λειτουργία τῆς καρδιᾶς καὶ τῶν πνευμόνων. Ἡ μέθοδος
ὅμως αὐτὴ ἔχει ὑποδεέστερα μακροπρόθεσμα ἀποτελέσματα στὴν ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν καὶ ὑψηλὰ ποσοστὰ ἐπαναστένωσης τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν. Ἡ βατότητα τῶν
μοσχευμάτων μὲ τὴν μέθοδο αὐτὴ ἐνίοτε μειονεκτεῖ, καθὼς
οἱ ἀναστομώσεις δὲν πραγματοποιοῦνται μὲ ἀπόλυτη ἀκρί-

βεια (ἡ καρδιὰ πάλλεται καὶ ἡ συρραφὴ τῆς ἀναστόμωσης
γίνεται σὲ κινούμενο στόχο). Ἐπιπρόσθετα, μὲ τὴ μέθοδο τῆς
πάλλουσας καρδιᾶς , ἐπικρατοῦν συνθῆκες ὑπερπηκτικότητος τοῦ αἵματος, οἱ ὁποῖες προδιαθέτουν σὲ θρομβώσεις
τῶν μοσχευμάτων καὶ σὲ πρώιμη ἀπόφραξή τους.
Τὰ ἀγγειακὰ μοσχεύματα, ποὺ ἐμεῖς οἱ καρδιοχειρουργοὶ χρησιμοποιοῦμε στὴν ἐπέμβαση τῆς ἀορτοστεφανιαίας
παράκαμψης, διακρίνονται σὲ φλεβικὰ καὶ σὲ ἀρτηριακά.
Τὰ φλεβικὰ μοσχεύματα εἶναι οἱ μείζονες σαφηνεῖς φλέβες
καὶ λαμβάνονται ἀπὸ τὰ κάτω ἄκρα τοῦ ἀσθενοῦς. Τὸ 80%
τῶν μοσχευμάτων, ποὺ χρησιμοποιοῦνται παγκοσμίως στὶς
ἐπεμβάσεις ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης, εἶναι φλεβικὰ
μοσχεύματα. Προτιμῶνται ἐπειδὴ ἔχουν τὸ πλεονέκτημα τῆς
εὔκολης προσπέλασης, τῆς ταχείας παρασκευῆς καὶ δὲν ἐπιμηκύνουν τὸν συνολικὸ χειρουργικὸ χρόνο. Ἡ ἀναστόμωση
τοῦ φλεβικοῦ μοσχεύματος στὴν στεφανιαία ἀρτηρία εἶναι
τεχνικὰ πιὸ εὔκολη, συγκριτικὰ μὲ τὴν ἀναστόμωση ἑνὸς
ἀρτηριακοῦ μοσχεύματος. Ἂν καὶ τὰ φλεβικὰ μοσχεύματα
χρησιμοποιοῦνται τόσο συχνά, ἐντούτοις ἀποφράσσονται
σχετικὰ σύντομα. Πρόσφατες ἰατρικὲς μελέτες ἐπιβεβαίωσαν
ὅτι, δυστυχῶς, τὸ 25% τῶν φλεβικῶν μοσχευμάτων ἔχει ἤδη
ἀποφραχθεῖ τὸν πρῶτο χρόνο μετὰ τὴν ἐπέμβαση, λόγῳ
θρόμβωσης. Μόλις τὸ 40-50% τῶν φλεβικῶν μοσχευμάτων
παραμένουν βατὰ καὶ λειτουργικὰ δέκα χρόνια μετὰ τὴν
ἐπέμβαση, καθὼς προσβάλλονται ἀπὸ τὴν ἀθηρωμάτωση. Ἡ ἀπόφραξη τῶν φλεβικῶν μοσχευμάτων συνεπάγεται
ὑποτροπὴ τῶν συμπτωμάτων τῆς στεφανιαίας νόσου. Ἡ
μακροχρόνια ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν μὲ φλεβικὰ μοσχεύματα εἶναι μειωμένη καὶ οἱ ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὸ καρδιαγγειακό
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τους σύστημα (π.χ. ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, καρδιακὴ
ἀνακοπὴ ἢ θάνατος) εἶναι πιὸ συχνές. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἀποφραγμένα φλεβικὰ μοσχεύματα καὶ ὑποτροπὴ τῶν συμπτωμάτων τῆς στεφανιαίας νόσου ὑποβάλλονται συχνὰ σὲ
ἐπανεπεμβάσεις μὲ ἀγγειοπλαστικὴ ἢ μὲ νέα καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὰ φλεβικὰ μοσχεύματα ἀποφράσσονται συχνότερα καὶ ταχύτερα, ὁ στόχος ἐμᾶς τῶν
καρδιοχειρουργῶν εἶναι νὰ ἀναπτύξουμε νέες τεχνικὲς γιὰ νὰ
βελτιώσουμε τὴ βατότητα τῶν φλεβικῶν μοσχευμάτων καὶ
τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν μας. Τὰ τελευταῖα χρόνια
τὸ ἐρευνητικό μας ἐνδιαφέρον ἔχει στραφεῖ πρὸς αὐτὴν τὴν
κατεύθυνση. Ἤδη, ἔχουμε καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι
ἡ ἀτραυματικὴ παρασκευὴ τῶν φλεβικῶν μοσχευμάτων
(no touch technique), ἀπὸ ἔμπειρους καρδιοχειρουργοὺς
συνοδεύεται ἀπὸ καλύτερα μετεγχειρητικὰ ἀποτελέσματα.
Ἤπιοι καὶ προσεκτικοὶ χειρουργικοὶ χειρισμοί, μὲ "σεβασμὸ"
στὸ τοίχωμα τοῦ φλεβικοῦ μοσχεύματος, ἐξασφαλίζουν καλύτερα μετεγχειρητικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μας.
Μὲ πρόσφατες ἰατρικὲς μελέτες, ἀποδείξαμε ὅτι μὲ κατάλληλη τροποποίηση τῶν διαλυμάτων, π.χ. τῆς σύστασης,
τῆς θερμοκρασίας, τοῦ ΡΗ, στὰ ὁποῖα διατηροῦμε τὰ φλεβικὰ μοσχεύματα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπέμβασης, περιορίζουμε τὴν βλάβη τοῦ ἐνδοθηλίου τους καὶ ἐξασφαλίζουμε
καλύτερη βατότητα. Πλέον, ἔχουμε καταλήξει, ὅτι ἡ διὰ βίου
χορήγηση ἐπιθετικῆς ὑπολιπιδαιμικῆς καὶ ἀντιαιμοπεταλιακῆς
φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, μετεγχειρητικά, βελτιώνει σημαντικὰ
τὴν μακροχρόνια βατότητα τῶν φλεβικῶν μοσχευμάτων
τῶν ἀσθενῶν μας. Ἤδη στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρώπη
πραγματοποιοῦνται πρωτοποριακὲς μελέτες, ὥστε νὰ διαπιστώσουμε τὸ ὄφελος τῆς ἐμφύτευσης ἐξωτερικοῦ stent
(μελέτες Vest) στὰ φλεβικὰ μοσχεύματα, κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς ἀρχικῆς χειρουργικῆς ἐπέμβασης, μὲ στόχο τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἐνδοθηλιακῆς βλάβης καὶ τῆς ἀπόφραξης.
Στὴν ἐπέμβαση τῆς ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης
χρησιμοποιοῦμε καὶ ἀρτηριακὰ μοσχεύματα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
φλεβικά. Ἀρτηριακὰ μοσχεύματα εἶναι οἱ δύο ἔσω μαστικὲς
ἀρτηρίες (ἀπὸ τὴν ὀπίσθια ἐπιφάνεια τοῦ στέρνου), οἱ δύο
κερκιδικὲς ἀρτηρίες (ἀπὸ τὰ ἄνω ἄκρα), ἀλλὰ καὶ ἡ γαστροεπιπλοϊκὴ ἀρτηρία. Τὸ συνηθέστερο ἀρτηριακὸ μόσχευμα
ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὴν καρδιοχειρουργικὴ εἶναι ἡ μαστικὴ
ἀρτηρία, ἐνῶ ἡ γαστροεπιπλοϊκὴ ἀρτηρία ἔχει σχεδὸν ἐγκαταλειφθεῖ. Οἱ δύο μαστικὲς ἀρτηρίες, δεξιὰ καὶ ἀριστερή,
ἐξασφαλίζουν καλύτερα μακροπρόθεσμα ἀποτελέσματα
γιὰ τὸν ἀσθενῆ, καθὼς παρουσιάζουν καλύτερη βατότητα
συγκριτικὰ μὲ τὶς κερκιδικὲς ἀρτηρίες, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ φλεβικὰ
μοσχεύματα. Ἡ παρασκευὴ τῶν μαστικῶν ἀρτηριῶν ἐπιμηκύνει τὸν συνολικὸ χρόνο τῆς ἐπέμβασης.
Τὰ ἀρτηριακὰ μοσχεύματα εἶναι ἀνώτερης ποιότητας
καὶ παραμένουν βατὰ γιὰ μακρύτερο χρονικὸ διάστημα,
προσφέροντας στὸν ἀσθενῆ μακροχρόνια ἐπιβίωση καὶ
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καλύτερη ποιότητα ζωῆς. Αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ τὰ ἀρτηριακὰ μοσχεύματα εἶναι ἀνθεκτικὰ σὲ τραυματισμοὺς κατὰ τὴν
παρασκευή τους, παράγουν τοπικοὺς ἀγγειοδιασταλτικοὺς
παράγοντες (π.χ. προστακυκλίνη καὶ ΝΟ) καὶ ἀντιστέκονται
στὴν ἀθηρωμάτωση. Τὸ 90% τῶν μαστικῶν ἀρτηριῶν καὶ
τὸ 83% τῶν κερκιδικῶν ἀρτηριῶν παραμένουν βατὲς δέκα
χρόνια μετὰ τὴν χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Τὰ ποσοστὰ αὐτὰ
εἶναι σαφῶς ἀνώτερα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα τῶν φλεβικῶν
μοσχευμάτων. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ κερκιδικὴ ἀρτηρία
χρησιμοποιεῖται ὁλοένα καὶ περισσότερο στὶς ἐπεμβάσεις
ἐπαναιμάτωσης τοῦ μυοκαρδίου, καθὼς συνδυάζει τὴν
εὐκολία καὶ ταχύτητα προσπέλασης καὶ παρασκευῆς μὲ τὰ
καλύτερα μακροπρόθεσμα ἀποτελέσματα. Ὅλες οἱ πρόσφατες ἰατρικὲς μελέτες ἐπιβεβαιώνουν, ὅτι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
ἔλαβαν ἀρτηριακὰ μοσχεύματα ἔχουν καλύτερη ἐπιβίωση,
βελτιωμένη ποιότητα ζωῆς, λιγότερες ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα (π.χ. ἔμφραγμα, καρδιακὴ ἀνακοπὴ ἢ
θάνατο) καὶ ὑποβάλλονται σπανιότερα σὲ ἐπανεπεμβάσεις
(μὲ ἀγγειοπλαστικὴ ἢ μὲ νέο χειρουργεῖο by-pass). Ἀκριβῶς
γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, τὰ ἀρτηριακὰ μοσχεύματα πρέπει
νὰ προτιμῶνται ἔναντι τῶν φλεβικῶν μοσχευμάτων.
Ἂν καὶ τὰ ὀφέλη τῆς χρήσης τῶν ἀρτηριακῶν μοσχευμάτων εἶναι γνωστὰ στὴν παγκόσμια ἰατρικὴ κοινότητα, διεθνῶς μόνο τὸ 5-10% τῶν ἀσθενῶν λαμβάνουν ἀποκλειστικὰ
ἀρτηριακὰ μοσχεύματα. Ἡ πλήρης ἀρτηριακὴ ἐπαναιμάτωση, δηλαδὴ ἡ χρήση ἀποκλειστικὰ ἀρτηριακῶν μοσχευμάτων, χρησιμοποιεῖται σπανιότερα, ἐπειδὴ εἶναι χρονοβόρα
καὶ τεχνικὰ πιὸ ἀπαιτητική. Ὅμως, ἀναμφισβήτητα, ἀποτελεῖ
τὴν καλύτερη ἐπιλογὴ γιὰ τὸν στεφανιαῖο ἀσθενῆ. Γιὰ καλύτερα μακροπρόθεσμα ἀποτελέσματα εἶναι ἀναγκαῖο καὶ
ὁ ἴδιος ὁ ἀσθενὴς νὰ τροποποιήσει τὸν τρόπο ζωῆς του,
ὥστε νὰ ἐπιβραδυνθεῖ ἡ ἐξέλιξη τῆς στεφανιαίας νόσου
τόσο στὶς στεφανιαῖες ἀρτηρίες ὅσο καὶ στὰ μοσχεύματα
ποὺ χρησιμοποιήθηκαν κατὰ τὴν ἐπέμβαση. Ἐπιβάλλεται νὰ
διακόψει τὸ κάπνισμα καὶ νὰ ἐνσωματώσει στὸ καθημερινό
του πρόγραμμα μιὰ ἤπια φυσικὴ δραστηριότητα (π.χ. πεζοπορία μίας ὥρας). Ἂν πάσχει ἀπὸ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση,
σακχαρώδη διαβήτη καὶ ὑπερλιπιδαιμία, πρέπει νὰ λαμβάνει
κατάλληλη καὶ ἀποτελεσματικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή. Εἶναι
ἀπαραίτητο νὰ λαμβάνει ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγὴ διὰ βίου.
Πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ τὴ Μεσογειακὴ Διατροφή, δηλαδὴ νὰ
προτιμᾶ δίαιτα πτωχὴ σὲ λιπαρά, πλούσια σὲ φυτικὲς ἶνες
(φροῦτα-λαχανικὰ) καὶ νὰ προτιμᾶ ψάρι καὶ κοτόπουλο ἀντὶ
γιὰ κόκκινο κρέας. Νὰ διατηρεῖ ἰδανικὸ βάρος σώματος
καὶ νὰ ἀποφεύγει τὴν σωματικὴ καταπόνηση καὶ τὸ ψυχικὸ
στρές. Νὰ ἐπισκέπτεται τακτικὰ τὸν καρδιολόγο του καὶ νὰ
ἐφαρμόζει πιστὰ τὶς ὁδηγίες του.
H ζωὴ δὲν τελειώνει μὲ μιὰ ἐπέμβαση καρδιᾶς, στὴν
πραγματικότητα τότε ξαναρχίζει…

