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Preface
In recent years there has been an increasing tendency towards optimization of medical practice through
the application of Evidence-Based Medicine. One of
the consequences of this approach is an enormous
increase in the number of clinical trials thus creating
an environment in which keeping abreast of clinical
advances, even within a single medical subspecialty,
is an extremely demanding task. In this setting, clinicians have become increasingly reliant on clinical
practice guidelines to help them decide on the diagnostic procedures and treatment options, which are
most appropriate for the management of their patients.
The ESC is committed to reduce the burden of cardiovascular diseases in Europe and therefore considers that the development of Clinical Practice
Guidelines is a strategic step to achieve this goal.
The production of ESC Clinical Practice Guidelines is
coordinated by the Committee for Practice Guidelines (CPG). This committee is the body responsible for the nomination of the Task Forces, which are
appointed to produce the different guidelines. The
Committee selects the Task Force Members ensuring the recruitment of leading scientific experts in
each field and the participation of representatives
from ESC Working Groups, Associations and Councils.
The approval process for the documents includes
the validation of each scientific statement by expert
reviewers and ESC Board Members. In this respect,
the recommendations included in the Guidelines reflect the official position of the European Society of
Cardiology. ESC Guidelines are produced with the
goal of covering all major topics defined in the ESC
Core Curriculum.

All ESC Guidelines documents are posted on the ESC
web site (http://www.escardio.org/guidelines). The
original English parent document version of these
guidelines are published in the European Heart Journal and are linked to an accredited Continuous Medical
Education programme that allows physicians to earn
CME credits online to show that they have achieved the
learning objectives set for each published guidelines.
The ESC Guidelines are endorsed, translated and adopted by most of the ESC National Societies. The implementation of the Guidelines is ensured through
an active partnership between the ESC and its Working Groups, Associations, Councils and National Societies.
The ESC Pocket Guidelines are a concise summary
of the fundamental recommendations made in the
parent guidelines documents. These pocket guidelines are highly appreciated by medical professionals and have become an important guidelines dissemination tool. In view of the utility of these documents and the strong demand for a compilation of
all of the available pocket guidelines, the Committee for Practice Guidelines commissioned the production of this ESC Guidelines Compendium 2010.
It is my hope and that of the Committee for Practice Guidelines 2008–2010, that this new version
of the Compendium of abridged ESC Guidelines will
be of help to clinicians to follow the most recent recommendations in the practice of our rapidly evolving
field of medicine.
Alec Vahanian; MD, FRCP
Chairperson of the
ESC Committee for Practice Guidelines (CPG
2006–2008 and 2008–2010

Foreword
It is with great pleasure that the European Society
of Cardiology has updated the ESC Guidelines Compendium, a compilation of all current ESC Pocket
Guidelines titles.
ESC Pocket Guidelines have been published as individual booklets for a few years but as the list of titles
grew it became apparent that a compilation of all of
the titles would be very useful to healthcare professionals as a resource to assist in clinical decision
making at the point of care.
By definition, pocket guidelines can provide only the
most important recommendations extracted from
extensive and scientifically well grounded full text

guidelines. In some cases the clinician may still need
to go back to these source documents in order to
make a proper diagnostic or therapeutic decision.
The 2008 edition of the ESC Guidelines Compendium has been so successful that we are delighted to
now produce the 2010 compendium.
We hope that you will find the ESC Guidelines Compendium useful in achieving the mission to reduce
the burden of cardiovascular disease in Europe.
Roberto Ferrari
President of the European Society of Cardiology
(2008–2010)

Guidelines Overview: Review of 2010
Guidelines aim to present management recommendations based on all of the relevant evidence on a
particular subject. This is done in order to help physicians select the best possible management strategies for the individual patient suffering from a specific condition, taking into account the impact on
outcome and also the risk:benefit ratio of a particular diagnostic or therapeutic procedure. Numerous
studies have demonstrated that patient outcomes
improve when guideline recommendations, based
on the rigorous assessment of evidence based research, are applied in clinical practice.
A great number of Guidelines have been issued in
recent years by the European Society of Cardiology
(ESC) and also by other organizations or related societies. The profusion of documents can put at stake
the authority and credibility of guidelines, particularly
if discrepancies appear between different documents
on the same issue, as this can lead to confusion in
the mind of physicians. In order to avoid these pitfalls,
the ESC and other organizations have issued recommendations for formulating and issuing Guidelines.
The ESC recommendations for guidelines production
can be found on the ESC website [http://www.escardio. org/guidelines]. It is beyond the scope of this preamble to recall all but the basic rules.
In brief, the ESC appoints experts in the field to carry out
a comprehensive review of the literature, with a view to
making a critical evaluation of the use of diagnostic and
therapeutic procedures, and assessing the risk:benefit
ratio of the therapies recommended for management
and/or prevention of a given condition. Estimates of
expected health outcomes are included, where data
exists. The strength of evidence for or against particular procedures or treatments is weighed, according to
predefined scales for grading recommendations and
levels of evidence, as outlined below.

The Task Force members of the writing panels, as
well as the document reviewers, are asked to provide disclosure statements of all relationships they
may have which might be perceived as real or potential conflicts of interest. These disclosure forms
are kept on file at the European Heart House, headquarters of the ESC, and can be made available by
written request to the ESC President. Any changes in
conflicts of interest that arise during the writing period must be notified to the ESC.
Guidelines and recommendations are presented in
formats that are easy to interpret. They should help
physicians to make clinical decisions in their daily
routine practice, by describing the range of generally
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However, the ultimate judgement regarding the care
of an individual patient must be made by the physician in charge of his/her care.
The ESC Committee for Practice Guidelines (CPG)
supervises and coordinates the preparation of new
Guidelines produced by Task Forces. The Committee is also responsible for the endorsement of these
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Classes of Recommendations

The task of writing Guidelines documentation not
only involves the integration of the most recent research, but also the creation of educational tools
and implementation programmes forth recommendations. The cyclical nature of clinical research, writing of guidelines and implementing them into clinical
practice can then only be completed if surveys and
registries are organized to verify that actual clinical practice is in keeping with what is recommended by the guidelines. Such surveys and registries also make it possible to check the impact of strict implementation of the guidelines on patient outcome.

Definition

Class I

Evidence and/or general agreement that a given treatment or procedure
is beneficial, useful, effective.

Class II

Conflicting evidence and/or a divergence of opinion about the usefulness/efficacy of the given treatment or procedure.

   Class IIa

Weight of evidence/opinion is in favour of usefulness/efficacy.

   Class IIb

Usefulness/efficacy is less well established by evidence/opinion.

Class III

Evidence or general agreement that the given treatment or procedure is
not useful/effective, and in some cases may be harmful.

Level of Evidence A

Data derived from multiple randomized clinical trials or meta-analyses.

Level of Evidence B

Data derived from a single randomized clinical trial or large non-randomized studies.

Level of Evidence C

Consensus of opinion of the experts and/or small studies, retrospective
studies, registries.
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Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Χάρτα Υγείας
και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για την
Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Παθήσεων •

•

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Χάρτα Υγείας υποστηρίζει την
ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών υγείας, μέτρων και πολιτικών που προωθούν την καρδιαγγειακή

υγεία και προλαμβάνουν την καρδιαγγειακή νόσο (ΚΑΝ), σε
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες στοχεύουν στο να
βοηθήσουν ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας να
εκπληρώσουν το ρόλο τους σε αυτήν την προσπάθεια,
ιδίως σε ό,τι αφορά στην επίτευξη αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.

* Προσαρμοσμένο από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC από την Τέταρτη Ομάδα Κοινής Δράσης Ευρωπαϊκών Εταιρειών για την πρόληψη των
Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην κλινική πράξη. Περίληψη (European Heart Journal 2007) και πλήρες κείμενο���������������������������������
European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2007: 4 (Συμπληρωματικό τεύχος 2)..

3

Κεφάλαιο 1: Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων στην κλινική πράξη

•

αντικατοπτρίζουν το σύνολο των συμπερασμάτων που
προέκυψαν από την πολυ-επιστημονική συνεργασία των
κυριότερων εκπροσωπούμενων ευρωπαϊκών επαγγελματικών φορέων.
Περιληπτικό Διάγραμμα Ροής
Πότε υπολογίζω το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο;
Αν ο ασθενής το ζητήσει

Αν, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης:
Το άτομο είναι μεσήλικος καπνιστής
Είναι γνωστοί ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου όπως αυξημένη χοληστερόλη πλάσματος.



οικογενειακό ιστορικό πρόωρων
Υπάρχει
καρδιαγγειακών παθήσεων ή σημαντικοί
παράγοντες κινδύνου όπως υπερλιπιδαιμία
συμπτώματα ενδεικτικά καρδιΥπάρχουν
αγγειακής νόσου

Υπολογισμός κινδύνου: Τι να κάνω;
Χρησιμοποιήστε τo SCORE εκτός αν υπάρχει γνωστή καρδιαγγειακή νόσος, διαβήτης, πολύ σημαντικοί μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου

Προηγούμενες παθήσεις, οικο- Εργαστηριακές εξετάσεις: Ούρα για ΗΚΓ και εξετάστε το ενδεχόμενο υπέΙστορικό:
γενειακό ιστορικό πρώιμης ΚΑΝ, κάπνι- γλυκόζη και λεύκωμα. Χοληστερόλη
ρηχου καρδιάς σε νεαρά ή με σοβασμα, άσκηση και διατροφικές συνήθειες και λιπίδια νηστείας αν είναι δυνατόν ρή υπέρταση άτομα
εξέταση: Αρτηριακή πίεση (ΑΠ), (LDL και HDL χοληστερόλη, τριγλυ- Εξετάστε CRP υψηλής ευαισθησίας,
Κλινική
καρδιακή συχνότητα, ακρόαση πνευμό- κερίδια), γλυκόζη, κρεατινίνη
λιποπρωτεΐνη (α), ινωδογόνο, ομονων και καρδιάς, σφύξεις κάτω άκρων, ΗΚΓ και ΗΚΓ άσκησης αν υπάρχει
κυστεΐνη, παραπομπή σε ειδικό αν
ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος υποψία στηθάγχης
υπάρχει πρώιμη ΚΑΝ ή οικογενειακό
(ΔΜΣ), περίμετρος μέσης (ΠΜ).

Εγκατεστημένη
ΚΑΝ

ιστορικό ΚΑΝ

Σημαντικά αυξημένος μεμονωμένος παράγοντας κινδύνου

ΣΔ2 ή ΣΔ1
με μικρολευκωματινουρία

Δείκτης κινδύνου
SCORE ≥ 5%

Συστάσεις τρόπου ζωής
Διακοπή καπνίσματος
Μείωση βάρους αν ο ΔΜΣ ≥ 25 kg/m2 και ειδικά αν ο ΔΜΣ ≥ 30 kg/m2
Αποφυγή αύξησης βάρους αν η ΠΜ είναι 8088 cm στις γυναίκες και 94-102 cm στους
άνδρες.
Συμβουλή: Για απώλεια βάρους αν η ΠΜ είναι
≥ 88 cm στις γυναίκες και ≥ 102 cm στους
άνδρες.
30 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Η άσκηση και η απώλεια βάρους μπορούν να προλάβουν την εμφάνιση διαβήτη

Υγιεινή διατροφή
Μεγάλη ποικιλία τροφών
Ρύθμιση της πρόσληψης ενέργειας έτσι
ώστε να αποφεύγεται η παχυσαρκία
Ενθάρρυνση της κατανάλωσης: φρούτων, λαχανικών, δημητριακών και ψωμιού ολικής άλεσης, ψαριών (ιδίως λιπαρών), άπαχου κρέατος, και γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλά λιπαρά
Αντικατάσταση κορεσμένων λιπαρών
με μονοακόρεστα και πολυακόρεστα
λιπαρά (προερχόμενα από φυτικές
τροφές και ψάρια-θαλασσινά).
Οι υπερτασικοί θα πρέπει να ελαττώνουν την πρόσληψη άλατος







Φαρμακευτική Αγωγή
Πιο πιθανή όταν ο δείκτης SCORE ξεπερνά το 5% και ιδιαίτερα όταν αγγίζει το 10%
ή αν υπάρχει βλάβη τελικού οργάνου. Στους ηλικιωμένους, η φαρμακευτική αγωγή
γενικά δεν συνιστάται σε περίπτωση που ο κίνδυνος είναι κάτω από 10% εκτός αν
υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη.

τη χορήγηση φαρμάκων που μειώνουν την ΑΠ όταν η ΑΠ ≥ 140/90
Εξετάστε
Εξετάστε τη χορήγηση στατινών όταν TC ≥5 mmol/L ή LDL ≥3 mmol/L
Σε
ασθενείς
ΚΑΝ: ασπιρίνη και στατίνες για την πλειοψηφία.
Σε ασθενείς μεμε διαβήτη
εξετάστε τη χορήγηση φαρμάκων που μειώνουν τη γλυκόζη ορού.
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Δείκτης κινδύνου
SCORE < 5%

για εφαρμοΣύσταση
γή τρόπου ζωής κατάλληλου για τη διατήρηση
χαμηλού κινδύνου

αξιολόγηση
Εκολικούνέουκινδύνου
σε
τακτά διαστήματα

Ενότητα Ι: Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων

Γιατί χρειάζεται να αναπτυχθεί στρατηγική πρόληψης στην κλινική πράξη;

•

Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) είναι το κύριο αίτιο πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό αίτιο αναπηρίας και συμβάλλει σημαντικά στην κλιμάκωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

•

Η υποκείμενη αθηροσκλήρωση αναπτύσσεται ύπουλα κατά τη διάρκεια πολλών ετών και συνήθως είναι προχωρημένη κατά το χρόνο εμφάνισης συμπτωμάτων.

•

Ο θάνατος από ΚΑΝ είναι συχνά αιφνίδιος χωρίς να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για την παροχή ιατρικής φροντίδας και κατά συνέπεια πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι είτε μη εφαρμόσιμες, είτε παρηγορητικές.

•

Η μαζική επίπτωση της ΚΑΝ σχετίζεται ιδιαίτερα με τον τρόπο ζωής και με παράγοντες που μπορούν να υπόκεινται
σε τροποποίηση, όπως διάφοροι βιοχημικοί και παθοφυσιολογικοί παράγοντες.

•

Η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα της ΚΑΝ,
ιδίως σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Ποιοι είναι οι στόχοι αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών;

•

Να βοηθήσουν τους επαγγελματίες της υγείας να μειώσουν την επίπτωση της στεφανιαίας νόσου, του αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου και της περιφερικής αρτηριοπάθειας και των επιπλοκών τους.

•

Να επιτευχθεί αυτό μέσω της παροχής πρακτικών και προσβάσιμων συμβουλών που αφορούν στις βασικές αρχές
της πρόληψης, στις προτεραιότητες, στους στόχους, και στον υπολογισμό του βαθμού κινδύνου του ασθενούς, καθώς και με τη διαχείριση του τρόπου ζωής του και της εκλεκτικής χρήσης φαρμάκων.

•

Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εθνικής καθοδήγησης μέσω της δημιουργίας πολύ-επιστημονικών εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών και την εφαρμογή συνεργασιών που είναι συμβατές με τις εκάστοτε τοπικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιατρικές συνθήκες.

Οι άνθρωποι που παραμένουν υγιείς
τείνουν να έχουν συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά:

Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την
πρόληψη ΚΑΝ στην κλινική πράξη;
Ασθενείς με εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική ΚΑΝ.

0
3
5
140
5
3
0

0 3 5 140 5 3 0
Δεν καπνίζουν
Βαδίζουν 3 km ημερησίως ή κάνουν 30 λεπτά
οποιασδήποτε μέτριας έντασης δραστηριότητα
Μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα
Συστολική πίεση μικρότερη από 140
Ολική χοληστερόλη πλάσματος < 5 mmol/L
Χοληστερόλη LDL < 3 mmol/L
Αποφυγή υπερβολικού βάρους και διαβήτη

Ασυμπτωματικά άτομα που διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο λόγω:
Πολλαπλών παραγόντων κινδύνου που
οδηγούν σε αυξημένο συνολικό κίνδυνο ΚΑΝ
(≥5% 10ετής κίνδυνος θανάτου λόγω ΚΑΝ)
Διαβήτης τύπου 2 και τύπου 1 με μικρολευκωματινουρία
Σημαντικά αυξημένος μεμονωμένος παράγοντας
κινδύνου ιδίως αν συνδέεται με βλάβη τελικού οργάνου

Οι στενοί συγγενείς των ατόμων με πρώιμη
αθηροσκληρωτική ΚΑΝ ή εκείνων που βρί
σκονται σε ομάδα ιδιαίτερα υψηλού κινδύ
νου.
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Ποιοι είναι οι στόχοι της πρόληψης της ΚΑΝ;
1.

Να βοηθήσει εκείνους με χαμηλό κίνδυνο ΚΑΝ να διατηρήσουν αυτήν την κατάσταση σε όλη τους τη
ζωή και να βοηθήσει εκείνους με αυξημένο ολικό κίνδυνο ΚΑΝ να τον μειώσουν.

2.

Να επιτύχει τα χαρακτηριστικά των ατόμων που τείνουν να μένουν υγιή:
–– Διακοπή καπνίσματος
–– Υγιεινές διατροφικές επιλογές
–– Σωματική άσκηση: 30 λεπτά μέτριας άσκησης την ημέρα
–– ΔΜΣ < 25 kg/m2 και αποφυγή κεντρικής παχυσαρκίας
–– ΑΠ < 140/90 mm Hg
–– Ολική χοληστερόλη < 5 mmol/L (~190 mg/dL)
–– LDL χοληστερόλη < 3 mmol/L (~115 mg/dL)
–– Γλυκόζη νηστείας < 6 mmol/L (~110 mg/dL)

3.

Να επιτύχει πιο αυστηρό έλεγχο των παραγόντων κινδύνου σε άτομα υψηλού κινδύνου, ιδίως σε εκείνα με εγκατεστημένη ΚΑΝ ή διαβήτη:
–– ΑΠ κάτω από 130/80 mm Hg αν είναι δυνατόν
–– Ολική χοληστερόλη < 4,5 mmol/L (~175 mg/dL) και προαιρετικά < 4 mmol/L (~155 mg/dL), αν είναι εφικτό
–– LDL χοληστερόλη < 2,5 mmol/L (~100 mg/dL) και προαιρετικά < 2 mmol/L (~80 mg/dL), αν είναι εφικτό
–– Γλυκόζη νηστείας < 6 mmol/L (~110 mg/dL) και HbA1c < 6,5% αν είναι εφικτό

4.

Να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης καρδιοπροστατευτικής φαρμακευτικής αγωγής στα άτομα
υψηλού κινδύνου ιδίως σε εκείνα με εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική ΚΑΝ.

Πότε πρέπει να υπολογίζουμε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο;

•
•

Αν το ζητά ο ίδιος ο ασθενής.
Αν, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης:
–– Το άτομο είναι μεσήλικος και καπνιστής.
–– Υπάρχει παχυσαρκία, ιδίως κεντρικού τύπου.
–– Ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου όπως ΑΠ, λιπίδια ή γλυκόζη είναι αυξημένοι.
–– Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό πρώιμης ΚΑΝ ή άλλων παραγόντων κινδύνου.
–– Υπάρχουν συμπτώματα ενδεικτικά ΚΑΝ. Αν επιβεβαιωθούν οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να αξιολογηθούν,
χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η χρήση του διαγράμματος SCORE για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου, καθώς το άτομο βρίσκεται ήδη σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Γιατί οι κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν έμφαση στον υπολογισμό του
συνολικού κινδύνου ΚΑΝ;

•
•
•

6

Πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου συμβάλλουν συνήθως στην αθηροσκλήρωση που προκαλεί ΚΑΝ.
Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μερικές φορές έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση.
Κατά συνέπεια, ο στόχος θα πρέπει να είναι να μειωθεί ο συνολικός κίνδυνος. Αν ένας επιμέρους στόχος δεν
είναι δυνατό να επιτευχθεί, ο συνολικός κίνδυνος μπορεί ακόμη να μειωθεί ενισχύοντας την αντιμετώπιση άλλων επιμέρους στόχων.

Ενότητα Ι: Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων

Πώς γίνεται γρήγορα και εύκολα ο υπολογισμός του κινδύνου ΚΑΝ;

•

Όσοι έχουν:
–– Γνωστή ΚΑΝ
–– Διαβήτη τύπου 2 ή διαβήτη τύπου 1 με μικρολευκωματινουρία
–– Πολύ υψηλή αύξηση μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου

Διατρέχουν αυτομάτως ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ και χρειάζονται αντιμετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου.

•

Για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα διαγράμματα κινδύνου SCORE μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
εκτίμηση του συνολικού κινδύνου: αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν ήπια αύξηση
αρκετών παραγόντων κινδύνου που σε συνδυασμό, μπορούν να οδηγήσουν σε μη αναμενόμενη αύξηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Υπολογισμός καρδιαγγειακού κινδύνου: Ποιες είναι οι παράμετροι;

•
•
•
•
•
•

Ιστορικό: προηγούμενη ΚΑΝ ή σχετικές παθήσεις, οικογενειακό ιστορικό πρώιμης ΚΑΝ, κάπνισμα, άσκηση και διατροφικές συνήθειες, κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο.
Εξέταση: ΑΠ, καρδιακή συχνότητα, ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων, σφύξεις κάτω άκρων, ύψος, βάρος (Δείκτης
Μάζας Σώματος), περιφέρεια μέσης, βυθοσκόπηση σε σοβαρή υπέρταση.
Εργαστηριακές εξετάσεις: Ούρα για γλυκόζη και λεύκωμα, μικρολευκωματινουρία στους διαβητικούς. Χοληστερόλη και αν είναι εφικτό, γλυκόζη νηστείας, λιπίδια (LDL και HDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια), κρεατινίνη.
ΗΚΓ και ΗΚΓ άσκησης εφόσον υπάρχει υποψία στηθάγχης.
ΗΚΓ και πιθανόν υπερηχοκαρδιογράφημα σε υπερτασικά άτομα.
Πρώιμη ή ταχέως εξελισσόμενη ΚΑΝ, ιδίως με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης ΚΑΝ: Πιθανόν CRP υψηλής ευαισθησίας, λιποπρωτεΐνη-(α), ινωδογόνο, ομοκυστεΐνη και αν είναι εφικτό παραπομπή σε ειδικό.

Πώς χρησιμοποιούνται τα διαγράμματα SCORE για τον υπολογισμό του
κινδύνου ΚΑΝ σε ασυμπτωματικά άτομα;
1. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα χαμηλού κινδύνου στο Βέλγιο*, στη Γαλλία, στην Ελλάδα*, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στην Ισπανία*, στην Ελβετία και στην Πορτογαλία. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα υψηλού κινδύνου
στις άλλες χώρες της Ευρώπης.
*Ενημερωμένα, εκ νέου διαβαθμισμένα διαγράμματα είναι πλέον διαθέσιμα για το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Πολωνία.
2. Βρείτε το τετράγωνο που είναι πλησιέστερο στην ηλικία του ατόμου, στις τιμές χοληστερόλης και ΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος αυξάνει για άτομα των οποίων η ηλικία, η τιμή της χοληστερόλης ή της ΑΠ προσεγγίζει τις τιμές της επόμενης κατηγορίας.
3. Ελέγξτε τους προσδιοριστικούς παράγοντες.
4. Υπολογίστε το συνολικό 10ετή κίνδυνο για θανατηφόρα ΚΑΝ.
Σημειώστε ότι ένας χαμηλός συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος σε άτομο νεαρής ηλικίας μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν υψηλό σχετικό κίνδυνο.
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί στο άτομο αυτό χρησιμοποιώντας το διάγραμμα σχετικού κινδύνου. Καθώς μεγαλώνει το άτομο, ο υψηλός σχετικός κίνδυνος θα αντιστοιχίσει τελικά σε υψηλό συνολικό κίνδυνο. Για τέτοιου είδους άτομα θα χρειαστεί πιο αυστηρή μεταβολή του τρόπου ζωής
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Εκτίμηση κινδύνου με χρήση του δείκτη κινδύνου SCORE: Προσδιοριστικοί
παράγοντες
Chapter 1: Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice
Τα διαγράμματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την κρίση του κλινικού ιατρού, λαμβάνοντας υπόψη τις
•Risk
estimation using SCORE: Qualifiers
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•

•
Theμεcharts
be used in
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σοστό θνησιμότητας από ΚΑΝ και θα υποτιμάται όπου το ποσοστό θνησιμότητας από ΚΑΝ αυξάνεται.
•

As with all risk estimation systems, risk will be over estimated in countries with a falling CVD mortality rate, and

•

Σε όλεςunder
τις ηλικίες,
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than men die from CVD. Inspection of the charts shows that their risk is merely deferred by 10 years.
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––
––
––

•

Risk may be higher than indicated in the chart in:
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Ενότητα Ι: Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων
Section I: Prevention of Cardiovascular Disease
Section I: Prevention of Cardiovascular Disease

10ετής κίνδυνος θανατηφόρου ΚΑΝ σε περιοχές χαμηλού κινδύνου στην
10 year risk of fatal CVD in low risk regions of Europe
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Αντιμετώπιση συνολικού κινδύνου
ΚΑΝ: το μήνυμα - κλειδί

•
•

Η αντιμετώπιση των μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου όπως το κάπνισμα, η διατροφή, η άσκηση, η
ΑΠ και τα λιπίδια έχει αντίκτυπο στον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Κατά συνέπεια, αν ο άριστος έλεγχος ενός παράγοντα κινδύνου είναι δύσκολος (για παράδειγμα, ο
έλεγχος της ΑΠ στους ηλικιωμένους), ο συνολικός
κίνδυνος μπορεί ακόμη να μειωθεί μέσω της μείωσης άλλων παραγόντων κινδύνου όπως είναι το κάπνισμα ή η χοληστερόλη.

Αντιμετώπιση συνολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου
Συμβουλές για την αλλαγή των συνηθειών
Αναπτύξτε μια σχέση συμπάθειας με τον ασθενή.
Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής κατανοεί τη συσχέτιση
μεταξύ τρόπου ζωής και νόσου.
Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο, ώστε να επιτύχετε
τη δέσμευση για την αλλαγή του τρόπου ζωής.
Ωθήστε τον ασθενή να συμμετάσχει στην αναγνώριση
των παραγόντων κινδύνου που πρέπει να αλλάξουν.
Ερευνήστε τα ενδεχόμενα εμπόδια στην αλλαγή.
Βοηθήστε στη δημιουργία ενός σχεδίου αλλαγής του
τρόπου ζωής.
Να είστε ρεαλιστές και ενθαρρυντικοί – «ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αύξηση της άσκησης είναι καλή και μπορεί κανείς να χτίσει πάνω σε αυτήν».
Ενισχύστε τις προσπάθειες του ασθενούς να αλλάξει.
Να ενημερώνεστε για την πρόοδο μέσα από επαφές
παρακολούθησης.
Προσπαθήστε να εμπλέξετε και άλλους επαγγελματίες υγείας όποτε είναι δυνατόν.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γιατί είναι δύσκολο στους ανθρώπους
να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους;

•

Κοινωνικοοικονομική κατάσταση: Η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και του χαμηλού εισοδήματος, επηρεάζουν δυσμενώς την ικανότητα αλλαγής του τρόπου ζωής.
Κοινωνική απομόνωση: Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ανθυγιεινό τρόπο ζωής.
Άγχος: Το εργασιακό άγχος και το άγχος στο σπίτι καθιστά πιο δύσκολη την υιοθέτηση και διατήρηση ενός
υγιεινού τρόπου ζωής.
Αρνητικά συναισθήματα: Κατάθλιψη, άγχος και
εχθρότητα παρεμποδίζουν την αλλαγή του τρόπου ζωής.
Πολύπλοκες συμβουλές ή συμβουλές που προκαλούν σύγχυση.
Το να αναγνωρίζουν οι ιατροί αυτούς τους παράγοντες
διευκολύνει την καθοδήγηση και την παροχή απλών και
ρητών συμβουλών.

•
•
•
•
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Κάπνισμα
Όλοι οι καπνιστές θα πρέπει να ενθαρρύνονται από τους
επαγγελματίες να διακόψουν μόνιμα το κάπνισμα.
Τα 5 Α μπορούν να βοηθήσουν:
Α-ASK
(Ρωτήστε):
Α-ASSESS
(Αξιολογήστε):

Συστηματικά αναγνωρίστε όλους τους
καπνιστές σε κάθε ευκαιρία.
Αξιολογήστε το βαθμό εξάρτησης του
ατόμου και την ετοιμότητά του να διακόψει το κάπνισμα.
A-ADVISE
Χωρίς διακρίσεις, συμβουλέψτε όλους
(Συμβουλέψτε): τους καπνιστές να διακόψουν
A-ASSIST
Συμφωνήστε επί μιας στρατηγικής δια(Βοηθήστε):
κοπής του καπνίσματος που να περιλαμβάνει συμπεριφορική θεραπεία, συμβουλευτική, θεραπεία υποκατάστασης με νικοτίνη ή/και φαρμακευτική παρέμβαση.
A-ARRANGE
Ορίστε ενα χρονοδιάγραμμα για τις επι(Ορίστε):
σκέψεις παρακολούθησης

Υγιεινές επιλογές διατροφής
Όλα τα άτομα θα πρέπει να ενημερωθούν για τις
διατροφικές επιλογές που συσχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο ΚΑΝ. Τα άτομα υψηλού κινδύνου
πρέπει λαμβάνουν διατροφικές συμβουλές από ειδικούς, αν είναι δυνατόν. Οι γενικές συστάσεις θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με την τοπική κουλτούρα:
Θα πρέπει να καταναλώνεται ευρεία ποικιλία τροφών.
Η ενεργειακή πρόσληψη θα πρέπει να προσαρμόζεται, ώστε να αποφεύγεται το υπερβολικό βάρος.
Ενθαρρύνατε: φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και ψωμί ολικής άλεσης, ψάρια (ιδίως λιπαρά), άπαχο κρέας,
γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών.
Αντικαταστήστε τα κορεσμένα λιπαρά με τις τροφές
που αναφέρονται ανωτέρω και με μονοακόρεστα και
πολυακόρεστα λιπαρά από λαχανικά και θαλασσινά
για τη μείωση των συνολικών λιπαρών σε < 30%
της ενέργειας, από τα οποία λιγότερο από 1/3 θα είναι κορεσμένα.
Μειώστε την πρόσληψη αλατιού αν η ΑΠ είναι υψηλή αποφεύγοντας το αλάτι στο μαγείρεμα και στα τρόφιμα και επιλέγοντας νωπά ή κατεψυγμένα τρόφιμα
χωρίς αλάτι. Πολλές επεξεργασμένες και παρασκευασμένες τροφές, συμπεριλαμβανομένου και του ψωμιού, περιέχουν υπερβολική ποσότητα άλατος.

•
•
•
•

•

Ενότητα Ι: Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων
Σωματική δραστηριότητα

•

•
•
•
•
•

Τονίστε ότι υπάρχουν οφέλη για την υγεία σε σχεδόν
οποιαδήποτε αύξηση της σωματικής δραστηριότητας.
Μικρά διαστήματα άσκησης έχουν αθροιστικό αποτέλεσμα. Οι ευκαιρίες για άσκηση υπάρχουν ακόμη και
στο χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τις σκάλες αντί το ασανσέρ.
Προσπαθήστε να βρείτε δραστηριότητες αναψυχής
που είναι θετικά ευχάριστες.
30 λεπτά άσκηση μέτριας έντασης τις περισσότερες
ημέρες της εβδομάδας θα μειώσουν τον κίνδυνο και
θα βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση.
Η άσκηση με την οικογένεια ή με φίλους βελτιώνει τη
διάθεση για αυτή.
Τα πρόσθετα οφέλη περιλαμβάνουν αίσθηση ευεξίας,
μείωση βάρους και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση.
Η συνεχής ενθάρρυνση και στήριξη από τον ιατρό
μπορεί να βοηθήσουν μακροπρόθεσμα.

Σωματικό βάρος

• Η αύξηση του σωματικού βάρους συνδέεται με αυ-

•
•

•

ξημένη συνολική και καρδιαγγειακή θνησιμότητα και
νοσηρότητα, οι οποίες επάγονται εν μέρει από αυξήσεις της ΑΠ και της χοληστερόλης, από τη μειωμένη HDL χοληστερόλη και από αυξημένη πιθανότητα
διαβήτη.
Η μείωση του βάρους συνιστάται για παχύσαρκα άτομα (ΔΜΣ ≥ 30 kg/m2) και θα πρέπει να εξετάζετε για
όσους είναι υπέρβαροι (ΔΜΣ ≥ 25 και < 30 kg/m2).
Οι άνδρες με περίμετρο μέσης 94-102 cm και οι γυναίκες με περίμετρο μέσης 80-88 cm θα δέχονται
συμβουλές να μην αυξήσουν το βάρος τους. Σε άνδρες με περίμετρο μέσης πάνω από 102 cm και γυναίκες με περίμετρο μέσης πάνω από 88 cm συστήνονται συμβουλές να μειώσουν το βάρος τους.
Η μείωση των προσλαμβανόμενων θερμίδων και η
τακτική σωματική άσκηση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Είναι πιθανό να βελτιωθεί ο κεντρικός μεταβολισμός λίπους με την άσκηση ακόμη και πριν εμφανιστεί η μείωση βάρους.

Αρτηριακή Πίεση

Σε ΚΑΘΕ περίπτωση, αξιολογείστε και αντιμετωπίστε όλους τους παράγοντες κινδύνου.
Όσοι έχουν εγκατεστημένη ΚΑΝ, διαβήτη ή
νεφροπάθεια διατρέχουν σημαντικά υψηλό
κίνδυνο και είναι επιθυμητή η επίτευξη ΑΠ <
130/80, αν είναι εφικτό. Για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, ελέγξτε το δείκτη κινδύνου SCORE. Όσοι παρουσιάζουν βλάβη οργάνου στόχου αντιμετωπίζονται ως άτομα «υψηλού κινδύνου».
Υψηλό
ΒαθΚίνδυΒαθμού
ΒαθΦυσιολο- Φυσιολομού 2
νος για
1 140μού 3
γικό
γικό 130160ΚΑΝ
159/
≥ 180/
<130/85
139/
179/
(SCORE)
90-99
110
85-89
100-109
ΣυμβουΧαμηλός λές για
< 1%
τον τρόπο
ζωής

ΣυμβουΣυμβουλές
λές για
για τον
τον τρόπο
τρόζωής
πο ζωής

Φαρμακευτική
Φαρμααγωγή
κευτική
αν επιμέ- αγωγή
νει

ΣυμβουΜέτριος λές για
1-4%
τον τρόπο
ζωής

+ εξετάστε το
Συμβουενδελές για
χόμενο
τον τρόπο
φαρμαζωής
κευτικής
αγωγής

Φαρμακευτική
Φαρμααγωγή
κευτική
αν επιμέ- αγωγή
νει

Υψηλός
5-9%

+ εξετάστε
Συμβου- το ενδεχόλές για
μενο φαρτον τρόπο μακευτιζωής
κής αγωγής

+ εξετάστε το
ενδεΦαρμαχόμενο κευτική
φαρμα- αγωγή
κευτικής
αγωγής

Φαρμακευτική
αγωγή

Σημαντικά υψηλός ≥
10%

+εξετάστε το ενΣυμβουδεχόλές για
μενο φαρτον τρόπο
μακευτιζωής
κής αγωγής

Φαρμακευτική
αγωγή

Φαρμακευτική
αγωγή

Φαρμακευτική
αγωγή

Λιπίδια

Σε ΚΑΘΕ περίπτωση, αξιολογείστε και αντιμετωπίστε όλους τους παράγοντες κινδύνου.
Όσοι έχουν εγκατεστημένη ΚΑΝ, διαβήτη τύπου 2 ή τύπου 1 με μικρολευκωματινουρία ή
με σοβαρή υπερλιπιδαιμία είναι ήδη υψηλού
κινδύνου. Για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαγράμματα SCORE για την εκτίμηση του συνολικού κινδύνου.
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Εγκατεστημένη ΚΑΝ

Διαβήτης ως
ανωτέρω

Σημαντική αύξηση επιπέδων λιπιδίων

Δείκτης κινδύνου SCORE
≥ 5%




Συμβουλές για την αλλαγή του τρόπου ζωής
για 3 μήνες, στη συνέχεια εκ νέου αξιολόγηση
του δείκτη SCORE και των λιπιδίων νηστείας

Προηγούνται οι συμβουλές για διατροφή και άσκηση
μαζί με έλεγχο όλων των παραγόντων κινδύνου
Στόχος να μειωθεί η συνολική χοληστερόλη σε <
4,5 mmol/L (~175 mg/dL) ή 4 mmol/L (~155 mg/
dL) αν είναι εφικτό, και η LDL χοληστερόλη σε < 2,5
mmol/dL (~100 mg/dL) ή <2 mmol/L (~80 mg/dL)
αν είναι εφικτό.
Αυτό θα απαιτήσει αγωγή με στατίνες σε πολλούς
ασθενείς. Ορισμένοι συνιστούν στατίνες για όλους
τους ασθενείς με ΚΑΝ και τους περισσότερους με διαβήτη, ανεξάρτητα από τα επίπεδα τιμών των λιπιδίων.

Ο δείκτης κινδύνου SCORE εξακολουθεί να είναι ≥5%



Ολική χοληστερόλη
< 5 mmol/L και LDL
χοληστερόλη < 3
mmol/L και SCORE
<5%

Δείκτης κινδύνου SCORE
< 5%

Συμβουλές
για τη μείωση της
ολικής χοληστερόλης
< 5 mmol/L
(<190 mg/dL)
και της
LDL < 3 mmol/L
(115 mg/dL)
Τακτική
παρακολούθηση

Οι θεραπευτικοί στόχοι για την HDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια δεν έχουν οριστεί, όμως, η HDL χοληστερόλη < 1,0 mmol/L (40 mg/dL) για τους άνδρες και < 1,2
mmol/L (45 mg/dL) για τις γυναίκες και τα τριγλυκερίδια νηστείας > 1,7 mmol/L (150 mg/dL) είναι δείκτες αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου.

Θεραπευτικοί στόχοι σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2
Μονάδα

Στόχος

HbA1c (μέθοδος «aligned
DCCT»)

HbA1c (%)

≤ 6,5 αν είναι εφικτό

Γλυκόζη πλάσματος

Νηστείας/προγευματική mmol/L (mg/dL)

< 6,0 (110) αν είναι εφικτό

Μεταγευματική mmol/L (mg/dL)

< 7,5 (135) αν είναι εφικτό

Αρτηριακή Πίεση

mmHg

≤ 130/80

Ολική χοληστερόλη

mmol/L (mg/dL)
mmol/L (mg/dL)

< 4,5 (175)
< 4,0 (155) αν είναι εφικτό

Χοληστερόλη LDL

mmol/L (mg/dL)
mmol/L (mg/dL)

< 2,5 (100)
< 2,0 (80) αν είναι εφικτό

Το μεταβολικό σύνδρομο

Νεφρική βλάβη και καρδιαγγειακός κίνδυνος

• Ο όρος «μεταβολικό σύνδρομο» αναφέρεται στο

• Ο κίνδυνος ΚΑΝ αυξάνεται προοδευτικά από τη μι-

•

•
•

•
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συνδυασμό διαφόρων παραγόντων που τείνουν να
συνυπάρχουν – κεντρική παχυσαρκία, υπέρταση, χαμηλή HDL χοληστερόλη, αυξημένα τριγλυκερίδια και
αυξημένο σάκχαρο – αυξάνοντας τον κίνδυνο διαβήτη και ΚΑΝ.
Αυτό σημαίνει ότι, αν αναγνωριστεί ένας παράγοντας, ενδείκνυται η διερεύνηση πιθανής παρουσίας
άλλων και η ταυτόχρονη αντιμετώπισή τους.
Η σωματική άσκηση και ο έλεγχος βάρους μπορούν
να μειώσουν ριζικά τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη
στους πάσχοντες από μεταβολικό σύνδρομο.

•

κρολευκωματινουρία με διατηρημένο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) στη νεφρική νόσο τελικού σταδίου, και μπορεί να είναι 20πλάσιος 30πλάσιος από εκείνον του γενικού πληθυσμού.
Εμφανίζεται σε φαινομενικά υγιείς ανθρώπους και σε
εκείνους με υπέρταση, ΚΑΝ και καρδιακή ανεπάρκεια.
Συνδέεται με υψηλή πίεση, υπερλιπιδαιμία, μεταβολικό σύνδρομο, αυξημένες τιμές ουρικού οξέος και
ομοκυστεΐνης και με αναιμία.
Απαιτείται ιδιαίτερα αυστηρός έλεγχος των παραγόντων κινδύνου.

Ενότητα Ι: Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων

Πότε πρέπει να συνταγογραφούνται
καρδιοπροστατευτικά φάρμακα
επιπρόσθετα εκείνων που
χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση της αρτηριακής
υπέρτασης, της υπερλιπιδαιμίας και
του σακχαρώδους διαβήτη;

• Ασπιρίνη για όσους έχουν εγκατεστημένη ΚΑΝ και
•
•
•

σε άτομα με δείκτη κινδύνου SCORE > 10%, εφόσον
πρώτα ελεγχθεί η ΑΠ.
β-αποκλειστές μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και με προσεκτική τιτλοποίηση σε όσους πάσχουν
από καρδιακή ανεπάρκεια.
Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης σε όσους παρουσιάζουν δυσλειτουργία της
αριστερής κοιλίας και σε διαβητικούς ασθενείς με
υπέρταση ή νεφροπάθεια.
Αντιπηκτικά σε όσους διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ειδικά στην κολπική
μαρμαρυγή.

Γιατί πρέπει να γίνεται προληπτικός
έλεγχος των στενών συγγενών;

• Οι στενοί συγγενείς ασθενών με πρώιμη ΚΑΝ και τα

άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με κληρονομικές
δυσλιπιδαιμίες, όπως η οικογενής υπερχοληστερολαιμία, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΚΑΝ
και πρέπει να εξετάζονται για όλους τους παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τι θα διευκόλυνε την πρόληψη της
ΚΑΝ;

• Απλές, σαφείς και αξιόπιστες κατευθυντήριες οδηγίες.
• Επαρκής χρόνος.
• Θετική κρατική αρωγή (επάρκεια πόρων για την

•

εφαρμογή καθορισμένων στρατηγικών πρόληψης,
παροχή κινήτρων συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής αποζημίωσης) για την ανάληψη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τόσο την πρόληψη όσο και
τη θεραπεία.
Εκπαιδευτικές πολιτικές που διευκολύνουν την τήρηση των συμβουλών από τους ασθενείς.
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Ενότητα ΙΙ:
Υπέρταση
1. Αρτηριακή υπέρταση
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9. Krzysztof Narkiewicz, Γκντάνσκ, Πολωνία
10. Luis Ruilope, Μαδρίτη, Ισπανία
11. Andrzej Rynkiewicz, Γκντάνσκ, Πολωνία

12. Roland E. Schmieder, Erlangen, Γερμανία
13. Harry A.J. Struijker Boudier, Μάαστριχτ, Ολλανδία
14. Alberto Zanchetti, Μιλάνο, Ιταλία

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες τσέπης για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης αποτελούν μια
συνοπτική περίληψη των πιο εκτεταμένων κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν εκπονηθεί από κοινού
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης και την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.

ταση και ερμηνεία όλης της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Η δήλωση συμφερόντων των μελών της Ομάδας
Δράσης είναι αναρτημένη στις διευθύνσεις της ESH
και της ESC στο διαδίκτυο.

Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες αποτελούν αποτέλεσμα ιδιαίτερα προσεκτικής μελέτης της σύγχρονης
βιβλιογραφίας και ο ρόλος τους πρέπει να παραμένει
εκπαιδευτικός, και επουδενή δεν πρέπει να εφαρμόζονται αδιάκριτα στην καθημέρα πράξη για την αντιμετώπιση μεμονωμένων ατόμων που πιθανόν να
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τα ατομικά, τα
ιατρικά και τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά.
Τα μέλη της Ομάδας Δράσης συμμετείχαν ανεξάρτητα στην εκπόνηση αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών, αντλώντας πληροφορίες από την ακαδημαϊκή και
κλινική τους εμπειρία και από την αντικειμενική εξέ-

Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Σοφία Αντίπολις, Γαλλία
2. Veronica Dean, Σοφία Αντίπολις, Γαλλία
3. Catherine Despres, Σοφία Αντίπολις, Γαλλία
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Jose L. Rodicio Diaz για τη
συνδρομή του.

1. Αρτηριακή Υπέρταση
Ορισμός και ταξινόμηση

Η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) έχει μονοκόρυφη κατανομή στον πληθυσμό καθώς και μια γραμμική συσχέτιση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Για πρακτικούς λόγους, ο όρος «υπέρταση» χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική και η κατηγοριοποίηση των ασθενών γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Εντούτοις, ο
πραγματικός ουδός για τον ορισμό της «υπέρτασης»
πρέπει να είναι ευέλικτος, ενώ για το αν θα είναι χαμηλός ή υψηλός λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος κάθε ατόμου.

*Προσαρμοσμένο από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης 2007 (European Heart Journal 2007, 1462-1536).
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Κεφάλαιο 1: Αρτηριακή υπέρταση
Πίνακας 1. Ορισμοί και Ταξινόμηση των σταδίων της
αρτηριακής πίεσης (mm Hg)
Κατηγορία
Βέλτιστη

Συστολική

Διαστολική

<120

και

<80

Φυσιολογική

120-129

ή/και

80-84

Υψηλή φυσιολογική

130-139

ή/και

85-89

Υπέρταση σταδίου 1

140-159

ή/και

90-99

Υπέρταση σταδίου 2

160-179

ή/και

100-109

Υπέρταση σταδίου 3

≥180

ή/και

≥110

Μεμονωμένη συστολική
υπέρταση

≥140

και

<90

της απλότητάς της. Ο όρος «επιπρόσθετος κίνδυνος» αναφέρεται στον κίνδυνο πλέον του μέσου κινδύνου.

•

Ο συνολικός κίνδυνος συνήθως εκφράζεται ως ο απόλυτος κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος
εντός 10 ετών. Λόγω του ότι εξαρτάται σημαντικά από
την ηλικία, στους νεαρούς ασθενείς ο απόλυτος συνολικός καρδιακός κίνδυνος μπορεί να είναι χαμηλός ακόμη κι αν υπάρχει υψηλή πίεση και επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου. Η ανεπαρκής όμως αντιμετώπιση της
πάθησης, πιθανόν μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε μη
αναστρέψιμες βλάβες. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική
αντιμετώπισης των νεότερων ασθενών θα πρέπει να
σχεδιάζεται με βάση τον σχετικό κίνδυνο, δηλαδή την
αύξηση του κινδύνου συγκριτικά με τον μέσο κίνδυνο
του γενικού πληθυσμού.

•

Αποθαρρύνεται η χρήση άκαμπτων ορίων για τον απόλυτο κίνδυνο (π.χ. > 20% εντός 10 ετών) προκειμένου να αποφασισθεί ο τρόπος αντιμετώπισης.

Η μεμονωμένη συστολική υπέρταση θα πρέπει να βαθμολογείται
(1,2,3) σύμφωνα με τις τιμές της συστολικής πίεσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές της διαστολικής πίεσης είναι < 90 mm Hg.

2. Συνολικός καρδιαγγειακός
κίνδυνος

•

Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ταξινομούνται όχι μόνο σε
σχέση με τα στάδια υπέρτασης αλλά και ως προς τον
συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο που απορρέει από τη
συνύπαρξη διαφορετικών παραγόντων κινδύνου, βλαβών οργάνων στόχων και παθήσεων.

•

Οι αποφάσεις για τις στρατηγικές αντιμετώπισης (έναρξη
φαρμακευτικής αγωγής, ουδός ΑΠ και στόχος για θεραπεία, χρήση συνδυασμένης θεραπείας, ανάγκη χορήγησης
στατίνης και άλλων μη αντιυπερτασικών φαρμάκων) εξαρτώνται όλες σημαντικά από το αρχικό επίπεδο κινδύνου.

•

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου, με πλεονεκτήματα αλλά
και περιορισμούς. Η κατηγοριοποίηση του συνολικού κινδύνου ως χαμηλού, μέτριου, υψηλού και πολύ υψηλού επιπρόσθετου κινδύνου συνιστάται να χρησιμοποιείται λόγω

3. Διαστρωμάτωση του συνολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου
Στο Σχήμα 1, ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος διαστρωματώνεται σε τέσσερις κατηγορίες. Ο χαμηλός,
μέτριος, υψηλός και πολύ υψηλός κίνδυνος αντιστοιχούν στον 10ετή κίνδυνο θανατηφόρου ή μη θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος. Ο όρος «επιπρόσθετος» δείχνει ότι σε όλες τις κατηγορίες ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο. Η διακεκομμένη
γραμμή δείχνει πως ο ορισμός της υπέρτασης (και κατά
συνέπεια και η απόφαση για την έναρξη της θεραπείας)
είναι ελαστικός, δηλαδή, μπορεί να ποικίλλει ανάλογα
με το επίπεδο συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Σχήμα 1. Διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου σε τέσσερις κατηγορίες επιπρόσθετου κινδύνου

Αρτηριακή Πίεση (mmHg)
Άλλοι παράγοντες
κινδύνου,
ΒΟΣ ή παθήσεις

Φυσιολογική
Συστολική 120129 ή Διαστολική
80-84

Υψηλή Φυσιολογική Υπέρταση Σταδίου
Συστολική 130- 1 Συστολική 140139 ή Διαστολική 159 ή Διαστολική
85-89
90-99

Υπέρταση Σταδίου
2 Συστολική 160179 ή Διαστολική
100-109

Υπέρταση Σταδίου
3 Συστολική ≥ 180
ή Διαστολική ≥110

Χωρίς άλλους
παράγοντες κινδύνου

Μέσος
κίνδυνος

Μέσος
κίνδυνος

Χαμηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Μέτριος
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

1-2 παράγοντες κινδύνου

Χαμηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Χαμηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Μέτριος
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Μέτριος
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Πολύ υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

3 ή περισσότεροι
παράγοντες κινδύνου, ΜΣ,
ΒΟΣ ή Διαβήτης

Μέτριος
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Πολύ υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Εγκατεστημένη ΚΑΠ ή
νεφροπάθεια

Πολύ υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Πολύ υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Πολύ υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Πολύ υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

Πολύ υψηλός
επιπρόσθετος
κίνδυνος

ΒΟΣ= βλάβες οργάνων στόχων, ΜΣ= μεταβολικό σύνδρομο, ΚΑΠ=Καρδιαγγειακή Πάθηση
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4. Κλινικές μεταβλητές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη
διαστρωμάτωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου
Παράγοντες κινδύνου

• Επίπεδα συστολικής και διαστολικής ΑΠ
• Επίπεδα πίεσης παλμού (στους ηλικιωμένους)
• Ηλικία (Α >55 ετών, Γ >65 ετών)
• Κάπνισμα
• Δυσλιπιδαιμία
–– TC>5.0 mmol/L (190 mg/dL)
ή
–– LDL-C >3,0 mmol/L (115 mg/dL)
ή
–– HDL-C: A <1,0 mmol/L (40 mg/dL), Γ <1,2
mmol/L (46 mg/dL)
ή

Βλάβες οργάνων στόχων

• Ηλεκτροκαρδιογραφικές

ενδείξεις υπερτροφίας αριστερής κοιλίας (Sokolow-Lyon > 38 mm, Cornell > 2440
mm/ms) ή

• Υπερηχοκαρδιογραφικές ενδείξεις υπερτροφίας αριστερής κοιλίας* (LVMI Α ≥125 g/m2, Γ ≥110 g/m2)

• Πάχος τοιχώματος καρωτίδας (IMT >0,9 mm) ή παρουσία πλάκας

• Καρωτιδομηριαία ταχύτητα μετάδοσης σφυγμικού κύματος >12 m/sec

• Σφυροβραχιόνιος δείκτης < 0,9
• Ελαφρά αύξηση στην κρεατινίνη πλάσματος
Α: 115-133 μmol/L (1,3-1,5 mg/dL)
Γ: 107-124 μmol/L (1,2-1,4 mg/dL)

–– TG >1,7 mmol/L (150 mg/dL)

• Χαμηλός εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης**

• Γλυκόζη νηστείας 5,6-6,9 mmol/L (102-125 mg/dL) (<60 ml/min/1,73 m ) ή κάθαρση κρεατινίνης***
(<60 ml/min)
• Μη φυσιολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
• Κεντρική παχυσαρκία (Περίμετρος μέσης > 102 cm • Μικροαλβουμινουρία 30-300 mg/24 h ή
2

•

(A), >88 cm (Γ))

Λόγος αλβουμίνης – κρεατινίνης: ≥22 (Α), ή ≥31

Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης ΚΑΝ (Α σε ηλικία <55
ετών, Γ σε ηλικία <65 ετών)

(Γ) mg/g κρεατινίνης

Σακχαρώδης Διαβήτης

• Γλυκόζη νηστείας ≥7,0 mmol/L

(126 mg/dL) σε επαναλαμβανόμενη μέτρηση

•

ή
Μεταγευματική γλυκόζη > 11,0 mmol/L (198 mg/dL)
Σημείωση: η συνύπαρξη τριών εκ των πέντε παραγόντων κινδύνου μεταξύ της κεντρικής παχυσαρκίας, της
διαταραχής της γλυκόζης νηστείας, της ΑΠ ≥130/85
mm Hg, της χαμηλής HDL και των υψηλών τιμών τριγλυκεριδίων (όπως ορίζονται ανωτέρω) αντιστοιχεί
στην παρουσία μεταβολικού συνδρόμου

Εγκατεστημένη ΚΑΝ ή νεφροπάθεια

• Αγγειοεγκεφαλική νόσος: ισχαιμικό εγκεφαλικό, εγκεφαλική αιμορραγία, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο

• Καρδιοπάθεια: έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθάγχη, επαναγγείωση στεφανιαίων, καρδιακή ανεπάρκεια

• Νεφροπάθεια:

διαβητική νεφροπάθεια, νεφρική βλάβη
(κρεατινίνη ορού Α >133, Γ >124 μmol/L), πρωτεϊνουρία (>300 mg/24 h)

• Περιφερική αρτηριοπάθεια
• Προχωρημένη αμφιβληστροειδοπάθεια: αιμορραγίες ή
εξιδρώματα, οίδημα θηλής

Α: άντρες, Γ: Γυναίκες, *Ο κίνδυνος είναι μέγιστος για συγκεντρική υπερτροφία αριστερής κοιλίας, **=Τύπος MDRD, ***=Τύπος Cockroft-Gault, αυξημένος δείκτης μάζας αριστερής κοιλίας με λόγο πάχους τοιχώματος/ακτίνα ≥ 0,42., ΚΑΝ=Καρδιοαγγειακή νόσος
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5. Διαγνωστική Αξιολόγηση

λόγω περιφερειακής αγγειακής νόσου. Σε αυτήν την
περίπτωση, θα πρέπει να θεωρούμε ως τιμή αναφοράς, την υψηλότερη τιμή

ΣΤΟΧΟΙ

•
•
•

Καθορισμός τιμών ΑΠ

Να μετρούμε την ΑΠ 1 και 5 λεπτά μετά από τη λήψη
της όρθιας στάσης στους ηλικιωμένους, στους διαβητικούς ασθενείς και όταν είναι πιθανή ή υπάρχει υποψία για ορθοστατική υπόταση

•

Να μετρούμε την καρδιακή συχνότητα με ψηλάφηση
του σφυγμού (τουλάχιστον 30 sec).

Αναγνώριση δευτεροπαθών αιτίων υπέρτασης
Αναζήτηση
α) Άλλων παραγόντων κινδύνου
β) Βλαβών οργάνων στόχων
γ) Συνοδών παθήσεων
δ) Συνοδών καρδιαγγειακών και νεφρικών επιπλοκών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

•
•
•
•

•

7. 24ωρη καταγραφή μετρήσεων ΑΠ
και μέτρηση ΑΠ κατ’ οίκον
24ΩΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

•

Αν και η τιμή της ΑΠ που μετρήθηκε στο ιατρείο θα
πρέπει να χρησιμοποιείται ως αναφορά, η 24ωρη καταγραφή μέτρησης πίεσης ενδέχεται να βελτιώσει τον
υπολογισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς που είτε λαμβάνουν είτε όχι θεραπευτική αγωγή.

•

Η 24ωρη καταγραφή της ΑΠ θα πρέπει να εξετάζεται όταν:

Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ΑΠ
Οικογενειακό και κλινικό ιστορικό
Φυσική εξέταση
Εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις

6. Μέτρηση πίεσης
Όταν μετρούμε την πίεση, θα πρέπει να προσέχουμε ώστε:

–– Παρουσιάζεται σημαντική διακύμανση της ΑΠ
που μετριέται στο ιατρείο.
–– Όταν μετριέται υψηλή ΑΠ στο ιατρείο σε ασθενείς που κατά τα λοιπά διατρέχουν χαμηλό συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

•

Να αφήνουμε τους ασθενείς να κάθονται ήρεμοι για
αρκετά λεπτά

–– Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών
ΑΠ που μετρώνται στο ιατρείο και στο σπίτι.

•

Να παίρνουμε τουλάχιστον δύο μετρήσεις με μεσοδιάστημα 1-2 λεπτών

–– Υπάρχει υποψία αντίστασης στη φαρμακευτική
αγωγή.

•

Να χρησιμοποιούμε στάνταρ περιχειρίδα (12-13 εκ. μήκος και 35 εκ. πλάτος) αλλά να έχουμε και μεγαλύτερη περιχειρίδα διαθέσιμη για βραχίονες μεγαλύτερου πάχους
και μικρότερη για βραχίονες μικρότερου πάχους και παιδιά

–– Υπάρχει υποψία υποτασικών επεισοδίων, ιδίως στους ηλικιωμένους και στους διαβητικούς
ασθενείς.

•

Να τοποθετούμε το πιεσόμετρο στο ύψος της καρδιάς,
ανεξάρτητα από τη θέση του ασθενούς

•
•

Να αποσυμπιέζουμε το πιεσόμετρο με ταχύτητα 2 mm Hg/s
Να χρησιμοποιούμε τους ήχους Korotkoff I και V (εξαφάνιση) για την αναγνώριση της συστολικής και της διαστολικής πίεσης αντίστοιχα

•

Να μετρούμε την ΑΠ και στα δύο χέρια στην πρώτη
επίσκεψη, ώστε να ανιχνεύσουμε πιθανές διαφορές
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–– Υπάρχει υποψία υπνικής άπνοιας.
–– Η ΑΠ που μετριέται στο ιατρείο είναι αυξημένη
σε έγκυες γυναίκες και υπάρχει υποψία προεκλαμψίας.
Οι φυσιολογικές μέσες τιμές για την 24ωρη καταγραφή της ΑΠ είναι χαμηλότερες από τις τιμές που μετρώνται στο ιατρείο, δηλαδή <125-130 mm Hg συστολική και < 80 mm Hg διαστολική. Οι φυσιολογικές τιμές
για τη διάρκεια της ημέρας είναι < 130-135 mm Hg
συστολική και < 85 mm Hg διαστολική.

Ενότητα ΙΙ: Υπέρταση
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

•

Η μέτρηση της ΑΠ κατ’ οίκον έχει κλινική αξία. Οι μετρήσεις ΑΠ στο σπίτι θα πρέπει να ενθαρρύνονται
προκειμένου:
–– Να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για
την επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής στη
μείωση της ΑΠ, και κατά συνέπεια για τη θεραπευτική κάλυψη στο διάστημα μεταξύ δόσεων.
–– Να βελτιώνεται η τήρηση των θεραπευτικών
σχημάτων από τον ασθενή.

•

Οικογενειακό και κλινικό ιστορικό
1. Διάρκεια και προηγούμενες τιμές υψηλής πίεσης
2. Ενδείξεις για δευτεροπαθή υπέρταση
3. Παράγοντες κινδύνου
4. Συμπτώματα βλαβών οργάνων στόχων
5. Προηγούμενη αντιυπερτασική θεραπεία (αποτελεσματικότητα, ανεπιθύμητες ενέργειες)
6. Προσωπικοί, οικογενειακοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες

–– Να εκτιμηθούν η τεχνική αξιοπιστία και οι περιβαλλοντικές συνθήκες για τη δυνατότητα
24ωρης καταγραφής της ΑΠ.

Φυσική εξέταση

Η μέτρηση της ΑΠ κατ’ οίκον θα πρέπει να αποθαρρύνεται όταν:

3. Σπλαγχνική παχυσαρκία

–– Προκαλεί άγχος στον ασθενή.
–– Προκαλεί μεταβολές του θεραπευτικού σχήματος από τον ίδιο τον ασθενή.

•

8. Διαγνωστική αξιολόγηση: ιατρικό
ιστορικό και φυσική εξέταση

Οι φυσιολογικές τιμές για τη μέτρηση της ΑΠ κατ’ οίκον είναι χαμηλότερες από αυτές της μέτρησης στο ιατρείο, δηλαδή < 130-135 mm Hg συστολική και <85
mm Hg διαστολική.

1. Σημεία που υποδεικνύουν δευτεροπαθή υπέρταση
2. Σημεία βλαβών οργάνων στόχων

9. Εργαστηριακές εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
• Γλυκόζη νηστείας
• Ολική χοληστερόλη ορού
• LDL χοληστερόλη ορού
• HDL χοληστερόλη ορού
• Τριγλυκερίδια νηστείας
• Κάλιο ορού
• Ουρικό οξύ ορού

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μεμονωμένη υπέρταση σε μέτρηση στο ιατρείο
(υπέρταση λευκής μπλούζας)

ΑΠ ιατρείου σταθερά ≥140 mm Hg
Φυσιολογική 24ωρη μέτρηση κατά τη διάρκεια της
ημέρας (< 130-135/85 mm Hg) ή μέτρηση κατ’
οίκον (<130-135/85 mm Hg)
Σε αυτούς τους ασθενείς, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος
είναι μικρότερος απ’ ό,τι σε άτομα με αυξημένη πίεση
στο ιατρείο και στην 24ωρη καταγραφή ή στην κατ’
οίκον μέτρηση, αλλά ενδέχεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος απ’ ό,τι σε άτομα με φυσιολογική πίεση
εντός και εκτός ιατρείου.

• Κρεατινίνη ορού
• Εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης (τύπος Cockroft-Gault) ή
ρυθμός σπειραματικής διήθησης (τύπος MDRD)
• Αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης
• Ανάλυση ούρων (πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση στικ για μικροαλβουμινουρία και μικροσκοπική εξέταση)
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Υπέρηχος καρδιάς
• Υπέρηχος καρωτίδας
• Μέτρηση λευκώματος ούρων (αν το τεστ στικ ούρων είναι
θετικό)
• Σφυροβραχιόνιος δείκτης ΑΠ
• Βυθοσκόπηση
• Τεστ ανοχής γλυκόζης (αν η γλυκόζη νηστείας είναι
> 5.6 mmol/L (100 mg/dL)

Μεμονωμένη υπέρταση κατά την 24ωρη καταγραφή
ΑΠ (συγκαλυμμένη υπέρταση)

• Παρακολούθηση ΑΠ κατ’ οίκον και με 24ωρη καταγραφή

ΑΠ ιατρείου σταθερά φυσιολογική (<140/90 mm Hg)
Αυξημένη πίεση σε 24ωρη καταγραφή (≥125-130/80
mm Hg) ή σε κατ’ οίκον μέτρηση (≥130-135/85 mm
Hg).

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (πεδίο ειδικού)

Στα άτομα αυτά, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι
περίπου ίδιος με εκείνον των ατόμων με υπέρταση
εντός και εκτός ιατρείου.

• Μέτρηση ταχύτητας σφυγμικού κύματος (όπου είναι δυνατό)
• Περαιτέρω έλεγχος για εγκεφαλική, καρδιακή, νεφρική και
αγγειακή βλάβη. Υποχρεωτική στην επιπεπλεγμένη υπέρταση.
• Έλεγχος για δευτεροπαθή υπέρταση σε περίπτωση ύπαρξης
ενδείξεων από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση ή τις συνήθεις
εξετάσεις: μέτρηση ρενίνης, αλδοστερόνης, κορτικοστεροειδών, κατεχολαμινών στο πλάσμα ή και στα ούρα, αγγειογραφίες, υπέρηχοι νεφρών και επινεφριδίων, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία
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Κεφάλαιο 1: Αρτηριακή υπέρταση

10. Έρευνα για βλάβες οργάνων
στόχων

δείγματα ούρων (spot urine) και να συσχετίζεται με την
απέκκριση κρεατινίνης από τα ούρα.

Η σπουδαιότητα της ύπαρξης υποκλινικών βλαβών οργάνων στόχων, αφενός μεν ως ενδιάμεση κατάσταση
στη συνεχώς εξελισσόμενη αγγειακή νόσο και αφετέρου ως καθοριστικού παράγοντα του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου, καθιστά απαραίτητη την αναζήτησή
τους με τη βοήθεια των κατάλληλων τεχνικών.

ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εξέτασης ρουτίνας σε
ασθενείς με υψηλή ΑΠ προκειμένου να ανιχνευθούν
η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, σημεία «strain»
αυτής, ισχαιμία και αρρυθμίες. Η ηχωκαρδιογραφία
συνιστάται όταν κρίνεται χρήσιμη ως μία πιο ευαίσθητη μέθοδος ανίχνευσης της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της συστολικής λειτουργίας της αριστεράς κοιλίας. Με την ηχωκαρδιογραφία είναι δυνατό να καθοριστεί το είδος της
αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας, με τη συγκεντρική υπερτροφία να έχει τη χειρότερη πρόγνωση. Η
διαστολική δυσλειτουργία μπορεί να αξιολογηθεί με
χρήση διαμιτροειδικού Doppler.
ΑΓΓΕΙΑ

Η εξέταση των καρωτίδων με υπερήχους συνιστάται
όταν θεωρείται χρήσιμη η ανίχνευση αγγειακής υπερτροφίας ή ασυμπτωματικής αθηροσκλήρωσης. Η ακαμψία μεγάλων αρτηριών (που οδηγεί σε μεμονωμένη
συστολική υπέρταση στους ηλικιωμένους) μπορεί να
υπολογισθεί με την καταγραφή της ταχύτητας σφυγμικού κύματος. Αν η διαθεσιμότητα της μέτρησης αυτής
ήταν μεγαλύτερη, θα συστήνονταν η ευρύτερη χρήση
αυτής. Ένας χαμηλός σφυροβραχιόνιος δείκτης υποδηλώνει προχωρημένη περιφερική αρτηριοπάθεια.
ΝΕΦΡΟΣ

Η διάγνωση νεφρικής βλάβης σχετιζόμενης με την
υπέρταση βασίζεται σε μειωμένη νεφρική λειτουργία ή
σε αυξημένη απέκκριση λευκώματος στα ούρα. Η εκτίμηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης από την κρεατινίνη (τύπος MDRD που απαιτεί την ηλικία, το φύλο και
τη φυλή) ή της κάθαρσης κρεατινίνης (τύπος CockroftGault, που επίσης απαιτεί το σωματικό βάρος), θα πρέπει να είναι διαδικασίες ρουτίνας. Η παρουσία λευκώματος ούρων θα πρέπει να εξετάζεται με στικ ούρων σε
όλα τα άτομα με υπέρταση. Στους ασθενείς με αρνητικό στικ ούρων, η λευκωματουρία χαμηλού βαθμού (μικρολευκωματουρία) θα πρέπει να αναζητάται σε τυχαία
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Η εξέταση του βυθού του οφθαλμού συνιστάται μόνο σε άτομα με σοβαρή υπέρταση. Οι ήπιες αλλαγές
στον αμφιβληστροειδή είναι κατά κανόνα μη ειδικές,
εκτός από τις περιπτώσεις νέων ασθενών. Οι αιμορραγίες, τα εξιδρώματα και το οίδημα θηλής παρουσιάζονται μόνο σε σοβαρή υπέρταση και συνδέονται
με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Τα σιωπηρά εγκεφαλικά έμφρακτα, τα κενοτοπιώδη έμφρακτα, οι μικροαιμορραγίες και οι βλάβες της
λευκής ουσίας δεν αποτελούν σπάνια ευρήματα μεταξύ των υπερτασικών και μπορούν να ανιχνευθούν
με τη βοήθεια της μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας. Η διαθεσιμότητα και το κόστος όμως των τεχνικών αυτών, δεν επιτρέπουν την αδιάκριτη χρήση
τους. Στους ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς,
γνωσιακές εξετάσεις ενδέχεται να βοηθήσουν στην
ανίχνευση της αρχόμενης εγκεφαλικής βλάβης.
Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τη διαθεσιμότητα, την προγνωστική αξία και το κόστος μεθόδων ανίχνευσης
βλαβών οργάνων στόχων.
Πίνακας 2. Διαθεσιμότητα, Προγνωστική Αξία και
Κόστος ορισμένων μεθόδων ανίχνευσης βλαβών
οργάνων στόχων (με βαθμολογία από 1 έως 4 συν)

Μέθοδοι ανίχνευσης

Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Ηχωκαρδιογραφία
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας
Ακαμψία (stiffness) αρτηριών
(ταχύτητα σφυγμικού κύματος
Σφυροβραχιόνιος δείκτης
Ασβέστιο στεφανιαίων αρτηριών
Σύσταση καρδιακού / αγγειακού ιστού
Κυκλοφορούντες δείκτες κολλαγόνου
Δυσλειτουργία ενδοθηλίου
Εγκεφαλικά έμφρακτα/βλάβες
λευκής ουσίας
Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης ή κάθαρση κρεατινίνης
Μικρολευκωματουρία

Καρδιαγγειακή,
προγνωστική αξία

Διαθεσιμότητα
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Ενότητα ΙΙ: Υπέρταση

11. Αποδείξεις για το όφελος της
αντιυπερτασικής θεραπείας

•

•

Μελέτες σύγκρισης με εικονικό φάρμακο έχουν δείξει αδιαμφισβήτητα ότι η μείωση της πίεσης μειώνει τα
θανατηφόρα και μη καρδιαγγειακά συμβάματα. Ωφέλιμες επιδράσεις έχουν βρεθεί όταν γίνεται έναρξη αγωγής με θειαζιδικό διουρητικό, β-αποκλειστή, ανταγωνιστή ασβεστίου, αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου
της αγγειοτασίνης (ΑΜΕΑ) ή αποκλειστή υποδοχέα αγγειοτασίνης.
Οι μελέτες που συνέκριναν διαφορετικά αντιυπερτασικά φάρμακα δεν κατόρθωσαν να δείξουν ότι για την ίδια
μείωση στην ΑΠ, διαφορετικά αντιυπερτασικά φάρμακα
(ή συνδυασμοί φαρμάκων) έχουν διαφορετική επίδραση στα καρδιαγγειακά συμβάματα. Οι μελέτες αυτές (και
οι μετα-αναλύσεις τους) αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της μείωσης της ΑΠ στην ελάττωση όλων των καρδιαγγειακών συμβαμάτων (εγκεφαλικό, έμφραγμα του
μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια) ανεξαρτήτως της
κατηγορίας των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται.

•

Επιδράσεις ορισμένων φαρμάκων σε καρδιαγγειακά συμβάματα πέραν της ΑΠ, όπως για παράδειγμα
σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, την καρδιακή ανεπάρκεια και την εμφάνιση στεφανιαίων επεισοδίων
έχουν αναφερθεί, αλλά οι επιδράσεις αυτές όμως είναι μικρότερες από την κυρίαρχη επίδραση στη μείωση της ΑΠ.

•

Έχουν αναφερθεί επιδράσεις ορισμένων φαρμάκων
ανεξάρτητες της ΑΠ για συμβάματα που αφορούν πρώιμα στάδια στην πορεία της καρδιαγγειακής νόσου, π.χ.
προστασία κατά των βλαβών οργάνων στόχων και πρόληψη των παθήσεων υψηλού κινδύνου όπως διαβήτης,
νεφρική ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή.

12. Έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής

•

Θα πρέπει να τονιστούν τα ακόλουθα σημεία:

• Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ξεκινά άμεσα σε

υπέρταση σταδίου 3 καθώς και σε υπέρταση σταδίου 1
και 2, όταν ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι
υψηλός ή πολύ υψηλός.

• Στους ασθενείς με υπέρταση σταδίου 1 και 2 με μέτριο

συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, η φαρμακευτική αγωγή
μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές εβδομάδες, ενώ σε
ασθενείς με υπέρταση σταδίου 1 χωρίς κανέναν άλλον
παράγοντα κινδύνου για αρκετούς μήνες. Εντούτοις, ακόμη και σε αυτούς τους ασθενείς, η έλλειψη ελέγχου της
ΑΠ μετά από μια κατάλληλη περίοδο θα πρέπει να οδηγήσει σε έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής.

• Όταν η αρχική πίεση βρίσκεται σε υψηλά φυσιολογι-

κά επίπεδα, η απόφαση για τη φαρμακευτική παρέμβαση εξαρτάται σημαντικά από το επίπεδο κινδύνου. Στην
περίπτωση διαβήτη, ιστορικού αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου, στεφανιαίας νόσου ή περιφερικής αρτηριακής νόσου, η σύσταση για την έναρξη αντιυπερτασικών
αιτιολογείται από τα αποτελέσματα μελετών. Άτομα με
υψηλή φυσιολογική ΑΠ, στα οποία ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι υψηλός λόγω βλαβών οργάνων στόχων θα πρέπει να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα
ως προς τον τρόπο ζωής. Σε αυτά τα άτομα, η ΑΠ θα
πρέπει να παρακολουθείται στενά και να εξετάζεται το
ενδεχόμενο φαρμακευτικής αγωγής εφόσον παρουσιάζεται επιδείνωση της κλινικής τους κατάστασης.

Σχήμα 2. Έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής
Αρτηριακή Πίεση (mmHg)
Άλλοι παράγοντες
κινδύνου, βλάβη
οργάνου στόχος ή
άλλη πάθηση

Αυτό περιγράφεται λεπτομερώς στο Σχήμα 2, στο
οποίο καταγράφεται η θεραπεία που αφορά τόσο
στις αλλαγές στον τρόπο ζωής όσο και στα αντιυπερτασικά φάρμακα με συστάσεις και για το απαραίτητο χρονικό μεσοδιάστημα που πρέπει να παρεμβληθεί πριν την αξιολόγηση της επίδρασης της
θεραπευτικής αγωγής στη μείωση της ΑΠ.

Υπέρταση
Σταδίου 1
Συστολική
140-159 ή
Διαστολική
90-99

Υπέρταση
Σταδίου 2
Συστολική
160-179 ή
Διαστολική
100-109

Υπέρταση
Σταδίου 3
Συστολική
≥ 180 ή
Διαστολική
≥1102

Χωρίς άλλους
παράγοντες
κινδύνου

1-2 παράγοντες
κινδύνου

Αλλαγή στον
τρόπο ζωής

Αλλαγή
τρόπου ζωής
για αρκετές
εβδομάδες και
στη συνέχεια
φαρμακευτική
αγωγή αν η ΑΠ
εξακολουθεί
να μη
ρυθμίζεται

≥3 παράγοντες
κινδύνου, μεταβολικό
σύνδρομο, βλάβη
οργάνων στόχων

Αλλαγή στον
τρόπο ζωής

Αλλαγή στον
Αλλαγή
Αλλαγή
Αλλαγή τρόπου
τρόπο ζωής και
τρόπου
τρόπου ζωής + ζωής + άμεσα
ενδεχομένως
ζωής +
φαρμακευτική φαρμακευτική
φαρμακευτικής φαρμακευτική
αγωγή
αγωγή
αγωγής
αγωγή

Διαβήτης

Αλλαγή στον
τρόπο ζωής

Αλλαγή
Αλλαγή
Αλλαγή
Αλλαγή τρόπου
τρόπου
τρόπου ζωής +
τρόπου ζωής + ζωής + άμεσα
ζωής +
φαρμακευτική
φαρμακευτική φαρμακευτική
φαρμακευτική
αγωγή
αγωγή
αγωγή
αγωγή

2. Το επίπεδο του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου

•

Υψηλή
Φυσιολογική
Συστολική
130-139 ή
Διαστολική
85-89

Αλλαγή
Αλλαγή
τρόπου ζωής τρόπου ζωής
για αρκετές
για αρκετές
Αλλαγή τρόπου
Καμία
Καμία
εβδομάδες και εβδομάδες και
ζωής + άμεσα
παρέμβαση ως παρέμβαση ως στη συνέχεια
στη συνέχεια
φαρμακευτική
προς την ΑΠ
προς την ΑΠ φαρμακευτική φαρμακευτική
αγωγή
αγωγή αν
αγωγή αν η ΑΠ
η ΑΠ είναι
εξακολουθεί να
ανεξέλεγκτη
μη ρυθμίζεται

Η έναρξη της αντιυπερτασικής θεραπείας θα πρέπει να
αποφασίζεται βάσει δύο κριτηρίων:
1. Το επίπεδο της Συστολικής και της Διαστολικής ΑΠ.

Φυσιολογική
Συστολική
120-129 ή
Διαστολική
80-84

Εγκατεστημένη
καρδιαγγειακή
πάθηση ή
νεφροπάθεια

Αλλαγή στον
τρόπο ζωής

Αλλαγή
τρόπου ζωής
για αρκετές
Αλλαγή τρόπου
εβδομάδες και
ζωής + άμεσα
στη συνέχεια
φαρμακευτική
φαρμακευτική
αγωγή
αγωγή αν η ΑΠ
εξακολουθεί να
μη ρυθμίζεται

Αλλαγή
Αλλαγή
Αλλαγή τρόπου
Αλλαγή τρόπου Αλλαγή τρόπου
τρόπου ζωής
τρόπου ζωής
ζωής + άμεσα
ζωής + άμεσα ζωής + άμεσα
+ άμεσα
+ άμεσα
φαρμακευτική
φαρμακευτική φαρμακευτική
φαρμακευτική
φαρμακευτική
αγωγή
αγωγή
αγωγή
αγωγή
αγωγή
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13. Στόχοι της φαρμακευτικής αγωγής •

•

Σε υπερτασικούς ασθενείς, ο κύριος στόχος της αγωγής
είναι να επιτευχθεί η μέγιστη μείωση του μακροπρόθεσμου συνολικού κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.

•

Αυτό προϋποθέτει αντιμετώπιση της ίδιας της αυξημένης ΑΠ καθώς και όλων των συνυπαρχόντων αναστρέψιμων παραγόντων κινδύνου.

•

Η ΑΠ θα πρέπει να μειώνεται κάτω από 140/90 mm
Hg (συστολική/διαστολική) και αν είναι ανεκτό, ακόμα
χαμηλότερα σε όλους τους υπερτασικούς ασθενείς.

•

Η ΑΠ στόχος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον < 130/80
mm Hg σε ασθενείς με διαβήτη και σε ασθενείς υψηλού
ή πολύ υψηλού κινδύνου, όπως ασθενείς με εγκεφαλικό,
έμφραγμα του μυοκαρδίου, νεφρική δυσλειτουργία, λευκωματουρία.

•

Παρά τη χρήση συνδυασμένης φαρμακευτικής αγωγής, η μείωση της συστολικής ΑΠ σε < 140 mm Hg
ενδέχεται να είναι δύσκολη και η επίτευξη στόχου ΑΠ
<130 mmHg να είναι ακόμη δυσκολότερη. Η μείωση αυτή είναι ακόμη δυσκολότερο να επιτευχθεί στους
ηλικιωμένους, σε ασθενείς με διαβήτη και γενικά σε
ασθενείς με καρδιαγγειακές βλάβες.

•

Προκειμένου να επιτευχθεί η ΑΠ-στόχος πιο εύκολα, η
αντιυπερτασική αγωγή θα πρέπει να ξεκινά πριν από την
ανάπτυξη σημαντικών καρδιαγγειακών βλαβών.

•

Θα πρέπει να εφαρμόζονται αλλαγές στον τρόπο ζωής, από όλους τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Ο
σκοπός είναι να μειωθεί η ΑΠ, να ελεγχθούν οι άλλοι
παράγοντες κινδύνου και να μειωθεί ο αριθμός ή οι
δόσεις των αντιυπερτασικών φαρμάκων.

•

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής προτείνονται επίσης και
σε ασθενείς με υψηλή φυσιολογική πίεση και πρόσθετους παράγοντες κινδύνου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης υπέρτασης.

•

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής που επιβεβαιωμένα μειώνουν την ΑΠ ή/και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και
που θα πρέπει να εφαρμόζονται είναι:
–– Διακοπή καπνίσματος
–– Μείωση βάρους (και σταθεροποίηση βάρους)
–– Μείωση υπερβολικής λήψης αλκοόλ
–– Σωματική άσκηση
–– Μείωση πρόσληψης αλατιού
–– Αύξηση πρόσληψης φρούτων και λαχανικών,
μείωση πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών και
μείωση στη συνολική ποσότητα των προσλαμβανόμενων λιπών.
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Επειδή η μακροπρόθεσμη συμμόρφωση με τις αλλαγές του τρόπου ζωής είναι χαμηλή και η απόκριση ως
προς την ΑΠ ιδιαίτερα μεταβλητή, οι ασθενείς που δεν
λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, ώστε να την ξεκινήσουν όταν
χρειαστεί έγκαιρα.

15. Επιλογή αντιυπερτασικών φαρμάκων

•

Τα κύρια οφέλη της αντιυπερτασικής θεραπείας οφείλονται στη μείωση της ίδιας της ΑΠ.

•

Πέντε κύριες κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων, –θειαζιδικά διουρητικά, ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, ΑΜΕΑ, αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης και β-αποκλειστές– είναι κατάλληλα για
την έναρξη και τη διατήρηση της αντιυπερτασικής
αγωγής, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό.
Οι β-αποκλειστές, ιδίως σε συνδυασμό με ένα θειαζιδικό διουρητικό, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο ή με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

•

Σε πολλούς ασθενείς απαιτούνται περισσότερα από
ένα φάρμακα, οπότε η έμφαση στην αναγνώριση της
πρώτης κατηγορίας φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί
είναι συχνά μάταιη. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις
στις οποίες ορισμένα φάρμακα είτε ως μονοθεραπεία
είτε ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας πλεονεκτούν
έναντι άλλων.

•

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου φαρμάκου ή συνδυασμού φαρμάκων και η αποφυγή άλλων θα πρέπει να
γίνεται με βάση τα ακόλουθα:

14. Αλλαγές στον τρόπο ζωής

•

Οι συστάσεις για τον τρόπο ζωής δεν θα πρέπει να δίδονται μόνον προφορικά αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από συμπεριφορική και εξειδικευμένη υποστήριξη και να επαναλαμβάνονται τακτικά.

1. Την προηγούμενη ευνοϊκή ή μη δράση μιας κατηγορίας φαρμάκων στο συγκεκριμένο ασθενή.
2. Την επίδραση των φαρμάκων στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε σχέση με το
προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου του συγκεκριμένου ασθενούς.
3. Την παρουσία βλαβών οργάνων στόχων, κλινικής καρδιαγγειακής νόσου, νεφροπάθειας
ή διαβήτη, που μπορεί να ωφεληθούν με ορισμένα φάρμακα.
4. Την παρουσία άλλων διαταραχών που ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση συγκεκριμένων
κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Ενότητα ΙΙ: Υπέρταση

5. Τις πιθανότητες αλληλεπιδράσεων με φάρμακα που χρησιμοποιούνται για άλλες παθήσεις.
6. Το κόστος των φαρμάκων, είτε για τον συγκεκριμένο ασθενή είτε για τον πάροχο υγείας.
Πάντως, τα ζητήματα κόστους δεν θα πρέπει
ποτέ να κυριαρχούν έναντι της αποτελεσματικότητας, της ανοχής και της προστασίας του
ασθενούς.

•

Θα πρέπει συνεχώς να δίδεται προσοχή στις παρενέργειες των φαρμάκων, επειδή αυτές είναι το κύριο αίτιο μη
συμμόρφωσης. Τα φάρμακα δεν είναι ισοδύναμα σε ό,τι
αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες.

•

Η αντιυπερτασική δράση θα πρέπει να διαρκεί 24
ώρες. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με μετρήσεις της ΑΠ
στο ιατρείο ή στο σπίτι ή με 24ωρη καταγραφή ΑΠ.

•

Τα φάρμακα που ασκούν την αντιυπερτασική τους δράση για διάστημα 24 ωρών και που χορηγούνται μία φορά την ημέρα θα πρέπει να προτιμώνται, επειδή μια
απλή φαρμακευτική αγωγή ευνοεί τη συμμόρφωση.

16. Αντιυπερτασική αγωγή:
προτιμώμενα φάρμακα
ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
LVH
Ασυμπτωματική αθηροσκλήρωση
Μικρολευκωματουρία
Νεφρική δυσλειτουργία

ACEI, CA, ARB
CA, ACEI
ACEI, ARB
ACEI, ARB

ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ
Προηγούμενο εγκεφαλικό
Προηγούμενο έμφραγμα
του μυοκαρδίου
Στηθάγχη
Καρδιακή ανεπάρκεια
Κολπική μαρμαρυγή
Υποτροπιάζουσα
Μόνιμη
Ταχυαρρυθμίες
ESRD/λευκωματουρία
Περιφερική αρτηριοπάθεια
Δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας

Οποιαδήποτε αντιυπερτασική ουσία
ΒΒ, ACEI, ARB
BB, CA
Διουρητικά, ΒΒ, ACEI, ARB,
ανταγωνιστές της αλδοστερόνης
ARB, ACEI
BB, CA μη διυδροπυριδίνη
BB
ACEI, ARB, διουρητικά της
αγκύλης
CA
ACEI

17. Αντενδείξεις στη χρήση συγκεκριμένων αντιυπερτασικών φαρμάκων
Υποχρεωτικές
αντενδείξεις

Πιθανές
αντενδείξεις

Θειαζιδικά
διουρητικά

Ουρική αρθρίτιδα

–– Μεταβολικό σύνδρομο
–– Διαταραχή ανοχής γλυκόζης
–– Εγκυμοσύνη

Βήτα
αποκλειστές

Άσθμα
Κολποκοιλιακός
αποκλεισμός
(βαθμού 2 ή 3)

–– Περιφερική αρτηριοπάθεια
–– Μεταβολικό σύνδρομο
–– Διαταραχή ανοχής γλυκόζης
–– Αθλητές και ασθενείς
με ενεργό σωματική
δραστηριότητα
–– Χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια

Ανταγωνιστές
ασβεστίου
(διυδροπυριδίνες)

–– Ταχυαρρυθμίες
–– Καρδιακή ανεπάρκεια

Ανταγωνιστές
ασβεστίου
(βεραπαμίλη,
διλτιαζέμη)

Κολποκοιλιακός
αποκλεισμός
(βαθμού 2 ή 3)
Καρδιακή ανεπάρκεια

Αναστολείς
μετατρεπτικού ενζύμου
της αγγειοτασίνης

Εγκυμοσύνη
Αγγειονευρωτικό
οίδημα
Υπερκαλιαιμία
Αμφοτερόπλευρη
στένωση νεφρικής
αρτηρίας

Αποκλειστές
υποδοχέων
αγγειοτασίνης

Εγκυμοσύνη
Υπερκαλιαιμία
Αμφοτερόπλευρη
στένωση νεφρικής
αρτηρίας

Διουρητικά
(ανταγωνιστές αλδοστερόνης)

Νεφρική ανεπάρκεια
Υπερκαλιαιμία

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ISH (ηλικιωμένοι)
Μεταβολικό σύνδρομο
Σακχαρώδης διαβήτης
Έγκυες
Μαύρη φυλή
Γλαύκωμα
Βήχας επαγόμενος από τους
ACEI

Διουρητικά, CA
ACEI, ARB, CA
ACEI, ARB
CA, μεθυλντόπα, ΒΒ
Διουρητικά, CA
BB
ARB

LVH = Υπερτροφία αριστερής κοιλίας, ISH = μεμονωμένη συστολική υπέρταση,
ESRD = νεφρική ανεπάρκεια, ACEI = ΑΜΕΑ, ARB = αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης, CA = ανταγωνιστές ασβεστίου, BB = β-αναστολείς.
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18. Μονοθεραπεία έναντι της
συνδυασμένης θεραπείας

•

Μονοθεραπεία έναντι
στρατηγικών συνδυασμένης θεραπείας
Επιλέξτε μεταξύ
Ήπια αύξηση ΑΠ
Χαμηλός/μέτριος
καρδιαγγειακός κίνδυνος
Συμβατικός στόχος ΑΠ

Σημαντική αύξηση ΑΠ.
Υψηλός/πολύ υψηλός
καρδιαγγειακός
Χαμηλότερος στόχος ΑΠ

Σε υπερτασικούς χωρίς επιπλεγμένη υπέρταση και στους
ηλικιωμένους, η αντιυπερτασική αγωγή θα πρέπει να ενισχύεται σταδιακά. Σε υψηλού κινδύνου υπερτασικούς η
ΑΠ-στόχος θα πρέπει να επιτυγχάνεται ταχύτερα, γεγονός
που απαιτεί έναρξη συνδυασμένης αγωγής από την αρχή
και ταχύτερη αύξηση των δόσεων των φαρμάκων

19. Πιθανοί συνδυασμοί
μεταξύ ορισμένων κατηγοριών
αντιυπερτασικών φαρμάκων
Θειαζιδικά διουρητικά

Συνδυασμός δύο
φαρμάκων σε χαμηλή
δόση

Ένα φάρμακο
σε χαμηλή δόση

β-αποκλειστές

Αποκλειστές
υποδοχέα
αγγειοτασίνης

α-αποκλειστές

Ανταγωνιστές
ασβεστίου

Αν ο στόχος της ΑΠ
δεν επιτευχθεί

Προηγούμενο
φάρμακο
σε πλήρη δόση

Αλλαγή σε
διαφορετικό
σε χαμηλή δόση

Προηγούμενος
συνδυασμός
σε πλήρη δόση

Προσθήκη
τρίτου φαρμάκου
σε χαμηλή δόση

Αν ο στόχος της ΑΠ
δεν επιτευχθεί

Συνδυασμός
2-3 φαρμάκων
σε πλήρη δόση

Μονοθεραπεία
σε πλήρη δόση

Συνδυασμός
2-3 φαρμάκων
σε πλήρη δόση

•

Ανεξάρτητα από το φάρμακο που χρησιμοποιείται, η μονοθεραπεία επιτρέπει την επίτευξη του στόχου της ΑΠ
σε περιορισμένο μόνο αριθμό υπερτασικών ασθενών.

•

Η χρήση περισσότερων από μία ουσιών είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της ΑΠ στην πλειοψηφία των ασθενών. Μια μεγάλη γκάμα αποτελεσματικών και καλά ανεκτών συνδυασμών είναι διαθέσιμη.

•

Αρχικά μπορεί να επιλεγεί η μονοθεραπεία ή ο συνδυασμός δύο φαρμάκων σε χαμηλές δόσεις με μεταγενέστερη αύξηση στις δόσεις των φαρμάκων ή στον
αριθμό τους, αν χρειαστεί.

•

Η μονοθεραπεία θα μπορούσε να είναι η αρχική θεραπεία για ήπια αύξηση της ΑΠ σε ασθενείς με χαμηλό ή
μέτριο συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ένας συνδυασμός δύο φαρμάκων σε χαμηλές δόσεις θα ήταν προτιμότερος ως πρώτο βήμα όταν η αρχική πίεση είναι σταδίου 2 ή 3 ή όταν ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος
είναι υψηλός ή πολύ υψηλός και η πίεση ήπια αυξημένη.

•

Οι σταθεροί συνδυασμοί δύο φαρμάκων μπορούν να
απλουστεύσουν το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας και
να ευνοήσουν τη συμμόρφωση.

•

Σε πολλούς ασθενείς ο έλεγχος της ΑΠ δεν επιτυγχάνεται με 2 φάρμακα και συνεπώς απαιτείται η χρήση 3
ή περισσότερων

26

Αναστολείς ΜΕΑ

Οι προτιμώμενοι συνδυασμοί στο γενικό υπερτασικό πληθυσμό παριστώνται ως
έντονες γραμμές.
Τα πλαίσια αντιστοιχούν στις κατηγορίες φαρμάκων που έχουν αποδειχθεί ωφέλιμα σε κλινικές μελέτες.

20. Αντιυπερτασική αγωγή σε ειδικές
ομάδες
Η αντιυπερτασική αγωγή σε ειδικές ομάδες ασθενών ή
υπό συγκεκριμένες κλινικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από εκείνη που συνιστάται για το γενικό πληθυσμό.
Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για τις αλλαγές στην
αγωγή σε αυτές τις περιπτώσεις, περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια.
20.1 Ηλικιωμένοι ασθενείς

•

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να ξεκινήσει με θειαζιδικά
διουρητικά, ανταγωνιστές ασβεστίου, αποκλειστές υποδοχέα αγγειοτασίνης, ΑΜΕΑ και β-αποκλειστές, σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Μελέτες που
αφορούσαν την αντιμετώπισης της μεμονωμένης συστολικής υπέρτασης έδειξαν το όφελος των θειαζιδικών διουρητικών και των ανταγωνιστών ασβεστίου, ενώ η υποανάλυση μελετών έδειξε και την αποτελεσματικότητα των
αποκλειστών της υποδοχέων αγγειοτασίνης.

Ενότητα ΙΙ: Υπέρταση

•

Οι αρχικές δόσεις θα πρέπει να είναι πιο συντηρητικές και
η τιτλοποίηση αυτών θα πρέπει να γίνεται σταδιακή επειδή υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ανεπιθύμητων
ενεργειών, ιδίως σε πολύ ηλικιωμένα και ευπαθή άτομα.

•

Η ΑΠ-στόχος είναι ίδια με εκείνη για τους νεότερους
ασθενείς, δηλαδή < 140/90 mm Hg ή λιγότερο, εφόσον είναι ανεκτό. Πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς χρειάζονται δύο ή περισσότερα φάρμακα για τον έλεγχο της
ΑΠ και η μείωση <140 mm Hg της συστολικής μπορεί
να είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

•

Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στους παράγοντες κινδύνου, στις βλάβες των οργάνων στόχων και στις συνυπάρχουσες καρδιαγγειακές
και μη παθήσεις που είναι συχνές στους ηλικιωμένους.
Λόγω αυξημένου κινδύνου ορθοστατικής υπότασης, η
ΑΠ θα πρέπει πάντοτε να μετριέται και σε όρθια στάση.

•

Σε ασθενείς ηλικίας άνω των 80 ετών, τα δεδομένα
για το όφελος της αντιυπερτασικής θεραπείας δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα. Εντούτοις, δεν υπάρχει λόγος διακοπής μιας επιτυχημένης και καλά ανεκτής αγωγής
όταν ο ασθενής φθάσει την ηλικία των 80 ετών.

έναρξη αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής ακόμα και όταν η ΑΠ είναι στα υψηλά φυσιολογικά επίπεδα. Οι αποκλειστές του συστήματος ρενίνης – αγγειοτασίνης έχουν έντονη αντιλευκωματουρική δράση και
η χρήση τους θα πρέπει να προτιμάται.

•

Στις στρατηγικές αντιμετώπισης θα πρέπει να συγκαταλέγονται όλες οι μέθοδοι αντιμετώπισης των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης στατινών.

•

Λόγω της μεγαλύτερης πιθανότητας ορθοστατικής υπότασης, η ΑΠ θα πρέπει να μετριέται και στην όρθια στάση.

20.3 Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία

•

Η νεφρική δυσλειτουργία και η νεφρική ανεπάρκεια
συσχετίζονται με πολύ υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

•

Η προστασία κατά της εξέλιξης της νεφρικής δυσλειτουργίας έχει δύο κύριες προϋποθέσεις: α) αυστηρό
έλεγχο της ΑΠ (<130/80 mm Hg και ακόμη χαμηλότερη αν η λευκωματουρία είναι >1 g/ημέρα), β) μείωση της λευκωματουρίας σε τιμές όσο το δυνατόν πλησιέστερες στις φυσιολογικές.

•

Για την επίτευξη της ΑΠ-στόχου, συνήθως απαιτείται
συνδυασμένη θεραπεία (συμπεριλαμβανομένων και
των διουρητικών της αγκύλης).

•

Για τη μείωση της λευκωματουρίας, απαιτούνται ένας
αποκλειστής υποδοχέα αγγειοτασίνης, ένας ΑΜΕΑ ή
συνδυασμός και των δύο.

•

Υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία ως προς το αν ο αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης – αγγειοτασίνης προλαμβάνει ή καθυστερεί τη νεφροσκλήρυνση σε μη διαβητικούς υπερτασικούς ασθενείς χωρίς λευκωματουρία,
με εξαίρεση ίσως τους Αφροαμερικανούς. Εντούτοις, το
να συμπεριληφθεί ένας από αυτούς τους παράγοντες στη
συνδυασμένη θεραπεία φαίνεται να είναι λογικό.

•

Μια ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση (αντιυπερτασικά, στατίνες και αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία)
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε ασθενείς με
νεφρική βλάβη, επειδή, υπό αυτές τις συνθήκες, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι εξαιρετικά υψηλός.

20.2 Διαβητικοί ασθενείς

•

•

Εφόσον είναι δυνατόν, εντατικά μη φαρμακολογικά μέτρα
αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης θα πρέπει να
ενθαρρύνονται σε όλους τους ασθενείς με διαβήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην απώλεια βάρους και στη μείωση της
πρόσληψης αλατιού στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.
Η ΑΠ στόχος πρέπει να είναι <130/80 mm Hg και η
αντιυπερτασική αγωγή πρέπει να ξεκινά ήδη όταν η πίεση είναι σε υψηλό φυσιολογικό επίπεδο.

•

Για τη μείωση της ΑΠ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα
τα αποτελεσματικά και καλώς ανεκτά φάρμακα. Συχνά
απαιτείται συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων φαρμάκων.

•

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση της ΑΠ
ασκεί επίσης μια προστατευτική επίδραση στην εμφάνιση και εξέλιξη της νεφρικής βλάβης. Επιπρόσθετη
προστασία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήση αποκλειστή του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης (είτε
αποκλειστή υποδοχέα αγγειοτασίνης είτε ΑΜΕΑ).

•

•

Ένας αποκλειστής του συστήματος ρενίνης – αγγειοτασίνης θα πρέπει να είναι σταθερό συστατικό της συνδυασμένης αγωγής και η προτιμώμενη επιλογή όταν η
μονοθεραπεία είναι επαρκής.
Η μικρολευκωματουρία θα πρέπει να οδηγεί στην

20.4 Ασθενείς με αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις

•

Σε ασθενείς με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού ή παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων, η αντιυπερτασική
αγωγή μειώνει σημαντικά την επίπτωση των υποτρο27
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πών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον συνυπάρχοντα υψηλό κίνδυνο καρδιακών συμβαμάτων.

•

Η αντιυπερτασική αγωγή είναι ωφέλιμη σε υπερτασικούς
ασθενείς καθώς και σε άτομα με υψηλή φυσιολογική ΑΠ.
Η ΑΠ-στόχος θα πρέπει να είναι <130/80 mm Hg.

•

Δεδομένου ότι η μείωση της ΑΠ per se σχετίζεται άμεσα
με θετικό όφελος, όλα τα διαθέσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα, καθώς και συνδυασμοί τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτούς τους ασθενείς. Τα αποτελέσματα αυτά
έχουν ληφθεί κυρίως με ΑΜΕΑ και αποκλειστές υποδοχέα
αγγειοτασίνης, σε συνδυασμό με διουρητικά και κλασική
αγωγή, όμως απαιτούνται περισσότερα στοιχεία πριν διατυπωθούν συγκεκριμένες ιδιότητες ως προς την προστασία από αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις.

•

•

Σήμερα, δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν
ότι η μείωση της ΑΠ έχει θετική επίδραση στην οξεία φάση του εγκεφαλικού επεισοδίου, όμως αυτό βρίσκεται
υπό έρευνα. Μέχρι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία, η
αντιυπερτασική αγωγή θα πρέπει να ξεκινά μετά τη σταθεροποίηση του ασθενούς, συνήθως αρκετές ημέρες
μετά το συμβάν. Περισσότερα δεδομένα απαιτούνται καθώς είναι γνωστό ότι υπάρχει γνωσιακή δυσλειτουργία
σε ποσοστό περίπου 15% των ασθενών και άνοια σε
ποσοστό 5% των ασθενών ηλικίας ≥65 ετών.
Σε μελέτες παρατήρησης, η μείωση της γνωσιακής λειτουργίας και η επίπτωση της άνοιας έχουν σημαντική
συσχέτιση με τις τιμές της ΑΠ. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι είναι δυνατή η καθυστέρηση της εμφάνισης και
των δύο με την αντιυπερτασική αγωγή.

20.5 Ασθενείς με στεφανιαία νόσο και καρδιακή
ανεπάρκεια

•

•
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Σε ασθενείς που έχουν επιζήσει από έμφραγμα του μυοκαρδίου, η πρώιμη χορήγηση β-αποκλειστών, ΑΜΕΑ ή
αποκλειστών υποδοχέα αγγειοτασίνης μειώνει την επίπτωση νέου εμφράγματος του μυοκαρδίου και θανάτου. Οι
ωφέλιμες αυτές επιδράσεις μπορούν να αποδοθούν στις
ειδικές προστατευτικές ιδιότητες των φαρμάκων αυτών αλλά ενδεχομένως και στην προκαλούμενη μείωση της ΑΠ.
Η αντιυπερτασική αγωγή είναι επίσης ωφέλιμη σε υπερτασικούς ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο. Το ωφέλιμο αποτέλεσμα αποδίδεται στη δράση τόσο των διαφορετικών φαρμάκων όσο και στους συνδυασμούς τους
(συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστών ασβεστίου) και φαίνεται να σχετίζεται με το βαθμό της μείωσης
της ΑΠ. Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί το θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα της περαιτέρω μείωσης της ΑΠ από
<140/90 mmHg σε 130/80 mmHg ή και χαμηλότερα.

•

Το ιστορικό υπέρτασης είναι σύνηθες, ενώ η αυξημένη
ΑΠ είναι σχετικά σπάνια σε ασθενείς με συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια. Στους ασθενείς αυτούς, η αγωγή μπορεί να περιλαμβάνει θειαζιδικά και διουρητικά
της αγκύλης καθώς και β-αποκλειστές, ΑΜΕΑ, αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης και ανταγωνιστές
αλδοστερόνης. Οι ανταγωνιστές ασβεστίου θα πρέπει
να αποφεύγονται εκτός αν είναι απαραίτητοι για τον
έλεγχο της ΑΠ ή των συμπτωμάτων στηθάγχης.

•

Η διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια είναι συνήθης σε
ασθενείς με ιστορικό υπέρτασης και έχει κακή πρόγνωση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν δεδομένα στη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια για την υπεροχή συγκεκριμένων αντιυπερτασικών φαρμάκων.

20.6 Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

•

Η υπέρταση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής. Η κολπική
μαρμαρυγή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας, ιδίως από εμβολικό
εγκεφαλικό επεισόδιο.

•

Η αυξημένη μάζα της αριστερής κοιλίας και η διάταση
του αριστερού κόλπου είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες στην κολπική μαρμαρυγή και απαιτούν
ισχυρή αντιυπερτασική αγωγή.

•

Ο αυστηρός έλεγχος της ΑΠ είναι απαραίτητος σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για ενδοεγκεφαλική και εξωεγκεφαλική αιμορραγία.

•

Έχουν αναφερθεί λιγότερα επεισόδια πρωτοεμφανιζόμενης ή υποτροπιάζουσας κολπικής μαρμαρυγής σε
υπερτασικούς ασθενείς που λαμβάνουν αποκλειστές
υποδοχέα αγγειοτασίνης.

•

Στη χρόνια κολπική μαρμαρυγή, οι β-αποκλειστές και οι
ανταγωνιστές ασβεστίου (μη-διυδροπυριδίνες, βεραπαμίλη, διλτιαζέμη) βοηθούν στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας.

21. Υπέρταση στις γυναίκες
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η απόκριση στα αντιυπερτασικά φάρμακα και οι
ωφέλιμες επιδράσεις της μείωσης της ΑΠ φαίνεται
να είναι παρόμοιες στους άνδρες και στις γυναίκες.
Εντούτοις, οι ΑΜΕΑ και οι αποκλειστές υποδοχέα
αγγειοτασίνης θα πρέπει να αποφεύγονται σε εγκύους και σε γυναίκες που προγραμματίζουν εγκυμοσύνη, λόγω των ενδεχόμενων τερατογόνων επιδράσεων αυτών.

Ενότητα ΙΙ: Υπέρταση
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΠΙΑ

Ακόμη και τα αντισυλληπτικά χάπια με χαμηλή περιεκτικότητα σε οιστρογόνα συνδέονται με αυξημένο
κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου και εμφράγματος του μυοκαρδίου. Το χάπι με προγεσταγόνο είναι η εναλλακτική επιλογή για γυναίκες με υψηλή
πίεση, η επίδρασή του όμως στα καρδιαγγειακά συμβάματα δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το μόνο όφελος της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης είναι η μειωμένη επίπτωση οστικών καταγμάτων και καρκίνου του ορθού, που συνοδεύεται
όμως από αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίων επεισοδίων, εγκεφαλικού, θρομβοεμβολικών επεισοδίων,
καρκίνου του μαστού, χολοκυστοπάθειας και άνοιας.
Η θεραπεία αυτή δεν προτείνεται για καρδιοπροστασία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

πρέπει όμως να αποφεύγεται η παρατεταμένη χορήγησή του.

•

22. Το μεταβολικό σύνδρομο

•

Το μεταβολικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ποικιλία
συνδυασμών της σπλαγχνικής παχυσαρκίας, των αλλαγών στο μεταβολισμό της γλυκόζης, στο μεταβολισμό των
λιπιδίων και της αύξησης της ΑΠ. Ο επιπολασμός του είναι υψηλός σε άτομα μέσης ηλικίας και σε ηλικιωμένους.

•

Οι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο παρουσιάζουν
επίσης υψηλότερο επιπολασμό μικρολευκωματουρίας, υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας και ακαμψίας
των αρτηριών σε σχέση με τους μη πάσχοντες. Ο καρδιαγγειακός τους κίνδυνος είναι υψηλός και οι πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη είναι σημαντικά αυξημένες.

•

Στους ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο, οι διαγνωστικές διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν και την
εκτίμηση των βλαβών των οργάνων στόχων. Η μέτρηση της πίεσης τόσο με 24ωρη καταγραφή όσο και στο
σπίτι είναι επίσης επιθυμητή.

•

Σε όλα τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο θα πρέπει
να υιοθετούνται αυστηρές αλλαγές στον τρόπο ζωής.
Εαν συνυπάρχει και αρτηριακή υπέρταση, η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ξεκινά με ένα φάρμακο,
το οποίο δεν ευνοεί την εμφάνιση διαβήτη. Κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αποκλειστής
του συστήματος ρενίνης – αγγειοτασίνης και να προστίθεται στη συνέχεια, ανάλογα με τις ανάγκες, ανταγωνιστής ασβεστίου ή θειαζιδικό διουρητικό σε χαμηλή δόση. Επιθυμητός στόχος της θεραπευτικής αγωγής
είναι η επαναφορά της ΑΠ στις φυσιολογικές τιμές.

•

Η έλλειψη δεδομένων από κλινικές μελέτες αποτρέπει την εφαρμογή απόλυτων συστάσεων για τη χρήση
αντιυπερτασικών φαρμάκων σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο και υψηλή φυσιολογική πίεση. Υπάρχουν
κάποια στοιχεία ότι ο αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης – αγγειοτασίνης σε αυτή τη φάση ενδέχεται να μειώνει την εμφάνιση υπέρτασης στο μέλλον.

•

Οι στατίνες και τα αντιδιαβητικά φάρμακα θα πρέπει να
χορηγούνται εφόσον υπάρχει δυσλιπιδαιμία και διαβήτης, αντίστοιχα. Έχει διαπιστωθεί ότι τα φάρμακα-ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης ότι μειώνουν σημαντικά

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

•

Οι διαταραχές της υπέρτασης στην εγκυμοσύνη, ιδίως η
προεκλαμψία, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κλινική πορεία του νεογνού και της μητέρας.

•

Η μη φαρμακολογική αντιμετώπιση (συμπεριλαμβανομένης της στενής επίβλεψης και του περιορισμού των
δραστηριοτήτων) θα πρέπει να εξετάζεται για εγκύους με συστολική πίεση 140-149 mm Hg ή διαστολική πίεση 90-95 mm Hg. Εφόσον υπάρχει υπέρταση κύησης (με ή χωρίς λευκωματουρία), η φαρμακευτική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε επίπεδα πίεσης >
140/90 mm Hg. Επίπεδα συστολικής ≥170 ή διαστολικής ≥110 mm Hg θα πρέπει να θεωρούνται επείγοντα περιστατικά που απαιτούν νοσηλεία.

•

Στη μη σοβαρή υπέρταση τα φάρμακα εκλογής είναι η
εθυλντόπα από το στόμα, η λαβηταλόλη, οι ανταγωνιστές ασβεστίου και (λιγότερο συχνά) οι β-αποκλειστές.

•

Στην προεκλαμψία με πνευμονικό οίδημα, η νιτρογλυκερίνη είναι το φάρμακο εκλογής. Η θεραπεία με διουρητικά δεν ενδείκνυται λόγω της προκαλούμενης μείωσης
του όγκου του πλάσματος.

•

Σε επείγοντα περιστατικά, ενδείκνυνται η χορήγηση
λαβηταλόλης ενδοφλεβίως και μεθυλντόπας και νιφεδιπίνης από του στόματος. Η ενδοφλέβια υδραλαζίνη δεν αποτελεί πλέον φάρμακο εκλογής λόγω του μεγάλου αριθμού ανεπιθύμητων ενεργειών
για το νεογνό. Η ενδοφλέβια έγχυση νιτροπρωσσικού νατρίου είναι χρήσιμη σε κρίσεις υπέρτασης, θα

Τα συμπληρώματα ασβεστίου, ιχθυελαίων και η ασπιρίνη σε χαμηλές δόσεις δεν συνιστώνται. Εντούτοις, η
ασπιρίνη σε χαμηλές δόσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί
προφυλακτικά σε γυναίκες με ιστορικό προεκλαμψίας
πρώιμης έναρξης.
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τον πρωτοεμφανιζόμενο διαβήτη, αλλά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους σε περιπτώσεις διαταραχής της γλυκόζης νηστείας ή της ανοχής στη γλυκόζη
δεν έχουν διευκρινιστεί.

23. Ανθεκτική υπέρταση
ΟΡΙΣΜΟΣ:

ΑΠ ≥140/90 mm Hg παρά την αγωγή με τουλάχιστον τρία φάρμακα (συμπεριλαμβανομένου και ενός
διουρητικού) σε επαρκείς δόσεις και μετά από αποκλεισμό της ψευδούς υπέρτασης (όπως της μεμονωμένης υπέρτασης ιατρείου και της μη χρήσης μεγάλων περιχειρίδων σε μεγάλους βραχίονες).
ΑΙΤΙΑ:

•
•

Πτωχή τήρηση του θεραπευτικού πλάνου

24. Επείγοντα περιστατικά υπέρτασης
Επείγοντα περιστατικά υπέρτασης

• Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
• Υπερτασική αριστερή οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
• Υπέρταση με έμφραγμα του μυοκαρδίου
• Υπέρταση με ασταθή στηθάγχη
• Υπέρταση και αορτικός διαχωρισμός
• Σοβαρή υπέρταση συσχετιζόμενη με υπαραχνοειδή
αιμορραγία ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
• Κρίση που συνδέεται με φαιοχρωμοκύτωμα
• Χρήση ουσιών όπως αμφεταμίνες, LSD, κοκαΐνη ή
ecstasy
• Περιεγχειρητική υπέρταση
• Σοβαρή προεκλαμψία ή εκλαμψία

25. Αντιμετώπιση των
συσχετιζόμενων παραγόντων
κινδύνου

Αποτυχία τροποποίησης του τρόπου ζωής που περιλαμβάνει:

ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΉ ΑΓΩΓΉ

–– Αύξηση βάρους

•

Όλοι οι υπερτασικοί ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή με διαβήτη τύπου 2 πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για έναρξη θεραπείας με στατίνες,
στοχεύοντας σε επίπεδα ολικής και LDL χοληστερόλης
< 4,5 mmol/L (175 mg/dL) και < 2,5 mmol/L (100
mg/dL) αντίστοιχα, και χαμηλότερα αν είναι δυνατόν.

•

Οι υπερτασικοί ασθενείς χωρίς εκδηλωθείσα καρδιαγγειακή νόσο αλλά με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο (≥20% κίνδυνος συμβαμάτων εντός 10 ετών) θα
πρέπει επίσης να θεωρούνται ως υποψήφιοι για θεραπεία με στατίνες, ακόμη κι αν τα επίπεδα αναφοράς
ολικής και LDL χοληστερόλης δεν είναι αυξημένα.

–– Σημαντική πρόσληψη αλκοόλ (αλκοολισμός)

•

Λήψη φαρμάκων που αυξάνουν την ΑΠ (γλυκόριζα,
κοκαΐνη, γλυκοκορτικοστεροειδή, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κτλ.)

•
•
•

Αποφρακτική υπνική άπνοια

•

Υπερφόρτωση όγκου λόγω:

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

–– Ανεπαρκούς θεραπείας με διουρητικά

•

Η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία, ιδίως η ασπιρίνη σε
χαμηλές δόσεις, θα πρέπει να συνταγογραφείται σε
υπερτασικούς ασθενείς με προηγούμενα καρδιαγγειακά συμβάματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας.

•

Η χορήγηση ασπιρίνης σε χαμηλές δόσεις θα πρέπει
επίσης να εξετάζεται σε υπερτασικούς ασθενείς χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, εφόσον αυτοί είναι άνω των 50 ετών και με μέτρια αύξηση στην κρεατινίνη ορού ή με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις, η σχέση οφέλους/κινδύνου αυτής της παρέμβασης είναι ευνοϊκή (μείωση στο
έμφραγμα του μυοκαρδίου μεγαλύτερη από τον κίνδυνο για αιμορραγία).

ΑΠ οφειλόμενη σε άγνωστο δευτεροπαθές αίτιο
Μη αναστρέψιμη βλάβη οργάνου ή βλάβη με περιορισμένη δυνατότητα αποκατάστασης

–– Προϊούσας νεφρικής ανεπάρκειας
–– Υψηλής πρόσληψης νατρίου
–– Υπεραλδοστερονισμού
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

•
•
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Επαρκής έρευνα των αιτίων
Αν είναι αναγκαίο, χρήση περισσοτέρων των τριών
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου και ανταγωνιστή
της αλδοστερόνης.

Ενότητα ΙΙ: Υπέρταση

•

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αιμορραγικού
εγκεφαλικού επεισοδίου, η έναρξη της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής θα πρέπει να ακολουθεί την επίτευξη του
ελέγχου της ΑΠ.

•

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

•

Ο αποτελεσματικός γλυκαιμικός έλεγχος είναι ιδιαίτερης σημασίας σε ασθενείς με υπέρταση και διαβήτη.

•

Στους ασθενείς αυτούς, η διατροφική και φαρμακευτική αντιμετώπιση του διαβήτη θα πρέπει να στοχεύει
στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας σε τιμές
< 6 mmol/L (108 mg/dL) και της γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης < 6,5%.

•

•

•

27. Τρόποι βελτίωσης της
συμμόρφωσης στην αντιυπερτασική
θεραπεία

•

Ενημερώστε τον ασθενή σχετικά με τους κινδύνους της
υπέρτασης και τα οφέλη της αποτελεσματικής θεραπείας.

Η αποτελεσματική και έγκαιρη τιτλοποίηση των φαρμάκων για τον έλεγχο της ΑΠ απαιτεί συχνές επισκέψεις
στον γιατρό, προκειμένου να τροποποιείται έγκαιρα το
θεραπευτικό σχήμα σύμφωνα με τις μεταβολές της ΑΠ
και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.

•

Δώστε σαφείς γραπτές και προφορικές οδηγίες για
την αγωγή.

•

Προσαρμόστε το θεραπευτικό σχήμα στον τρόπο ζωής
και στις ανάγκες του ασθενούς.

Αφού επιτευχθεί η ΑΠ στόχος, η συχνότητα των επισκέψεων μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Εντούτοις, τα υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων δεν είναι επιθυμητά, επειδή διαταράσσουν την καλή σχέση ιατρού-ασθενούς, που είναι σημαντική για τη
συμμόρφωση του ασθενούς.

•

Απλουστεύστε τη θεραπεία, μειώνοντας, αν είναι δυνατόν, τον αριθμό των χορηγούμενων φαρμάκων ανά
ημέρα.

•

Εμπλέξτε τον/τη σύντροφο του ασθενούς ή την οικογένεια του παρέχοντας πληροφορίες για τη νόσο και
το πλάνο θεραπείας.

•

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο μέτρησης της πίεσης κατ’
οίκον και στρατηγικές συμπεριφοράς όπως συστήματα υπενθύμισης.

•

Δώστε μεγάλη προσοχή στις παρενέργειες (ακόμη κι
αν είναι ήπιες) και να είστε έτοιμοι να αλλάξετε εγκαίρως τις δόσεις ή τον τύπο του φαρμάκου, αν είναι αναγκαίο.

•

Συζητήστε με τον ασθενή σχετικά με την τήρηση των
οδηγιών και ενημερωθείτε για τους προβληματισμούς
του.

•
•

Παρέχετε αξιόπιστη υποστήριξη σε λογικές τιμές.

26. Παρακολούθηση ασθενών

•

Η αντιμετώπιση της υπέρτασης θα πρέπει να συνεχίζεται εφ’ όρου ζωής, καθώς σε σωστά διαγνωσμένους ασθενείς, η διακοπή της θεραπείας ακολουθείται
από επανεμφάνιση της υπέρτασης. Προσεκτική μείωση των δόσεων των χορηγούμενων φαρμάκων μπορεί να επιχειρηθεί σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου μετά από μακρόχρονο επιτυχή έλεγχο της πίεσης, ιδίως
αν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά και μη
φαρμακευτικά μέτρα.

Οι ασθενείς που διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο ή με υπέρταση σταδίου 1 μπορούν να επισκέπτονται τον ιατρό κάθε 6 μήνες, ενώ οι τακτικές μετρήσεις της ΑΠ κατ’ οίκον μπορούν να παρατείνουν περισσότερο αυτό το διάστημα. Οι επισκέψεις θα πρέπει να είναι συχνότερες
σε ασθενείς με υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο. Το ίδιο
ισχύει επίσης και για ασθενείς που δεν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή είτε λόγω μεταβαλλόμενης αντιυπερτασικής απόκρισης είτε λόγω χαμηλής συμμόρφωσης.
Οι επισκέψεις παρακολούθησης θα πρέπει να στοχεύουν στον έλεγχο όλων των αναστρέψιμων παραγόντων
κινδύνου, καθώς και στον έλεγχο των βλαβών στα όργανα-στόχος. Επειδή οι αλλαγές που προκαλούνται από
τη θεραπεία στη μάζα της αριστερής κοιλίας και στο πάχος του τοιχώματος της καρωτίδος είναι βραδείες, τα
μεσοδιαστήματα που πρέπει να παρεμβάλλονται μεταξύ
δύο διαδοχικών ελέγχων των παραμέτρων αυτών, δεν
θα πρέπει να είναι μικρότερα του έτους.

Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα επισκέψεων παρακολούθησης
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Ενότητα ΙΙΙ: Διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις

Κεφάλαιο 1
Διαβήτης, προδιαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις*
2007
Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD),
για την αντιμετώπιση του διαβήτη και των καρδιαγγειακών παθήσεων

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Εκπρόσωπος ESC
Τμήμα Kαρδιολογίας
Πανεπιστήμιο Karolinska,
Νοσοκομείο Solna
SE-171 76 Στοκχόλμη, Σουηδία
Τηλέφωνο: + 46 (8) 5177 2171
Φαξ: + 46 (8) 34 49 64
E-mail: lars.ryden@kl.se

Εκπρόσωπος EASD
Ερευνητικό Διαβητολογικό Ίδρυμα GSF
D-85764, Νeuherberg, Γερμανία
Τηλέφωνο.: + 49 (89) 3081 733
Φαξ: + 49 (89) 3187 2971
Ε-mail: eberhard.standl@lrz.uni-muenchen.de

Lars Rydén

Eberhard Standl

Μέλη της Ομάδας Εργασίας:
1. Malgorzata Bartnik, Πολωνία
2. Greet Van den Berghe, Βέλγιο
3. John Betteridge, Ηνωμένο Βασίλειο
4. Menko-Jan de Boer, Ολλανδία
5. Francesco Cosentino, Ιταλία
6. Bengt Jönsson, Σουηδία

7. Markku Laakso, Φινλανδία
8. Klas Malmberg, Σουηδία
9. Silvia Priori, Ιταλία
10. Jan Östergren, Σουηδία
11. Jaakko Tuomilehto, Φινλανδία
12. Inka Thrainsdottir, Ισλανδία

Προσωπικό ESC:
1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία

1. Πρόλογος
Η Επιτροπή Κατευθυντήριων Οδηγιών Πρακτικής
(CPG) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)
επιβλέπει και συντονίζει την κατάρτιση νέων κατευθυντήριων οδηγιών και διακηρύξεων από ειδικούς, τα
οποία συντάσσονται από Ομάδες Εργασίας και Ομάδες ειδικών. Από τους επιλεγμένους ειδικούς αυτών
των συντακτικών ομάδων ζητείται να καταθέσουν δηλώσεις δημοσιοποίησης όλων των σχέσεων που ενδέχεται να διατηρούν και οι οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτουν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων. Αυτά τα έντυπα δημοσιοποίησης φυλάσσονται στο αρχείο του Ευρωπαϊκού
Καρδιολογικού Κέντρου, στα κεντρικά γραφεία της
ESC. Επιπλέον, η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την
έγκριση αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών και των
συναινετικών ειδικών δηλώσεων.

3. Catherin Després, Sophia Antipolis, Γαλλία

Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι διακηρύξεις ειδικών επιδιώκουν να παρουσιάσουν συστάσεις για τον
τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών με βάση όλα τα
σχετικά στοιχεία επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος,
προκειμένου να βοηθήσουν τους γιατρούς να επιλέξουν τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές αντιμετώπισης για κάθε επιμέρους ασθενή που πάσχει από μια
συγκεκριμένη νόσο, λαμβάνοντας υπόψη, όχι μόνο
την επίδραση στο αποτέλεσμα, αλλά και τη σχέση κινδύνου/οφέλους μιας συγκεκριμένης διαγνωστικής ή
θεραπευτικής μεθόδου.
Η επιχειρησιακή ομάδα έχει κατηγοριοποιήσει και
κατατάξει τη χρησιμότητα ή την αποτελεσματικότητα
των συνιστώμενων μεθόδων και/ή θεραπευτικών
σχημάτων καθώς και τα επίπεδα των σχετικών στοιχείων για κάθε μία από αυτές, τα οποία παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

*Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για το διαβήτη, τον προδιαβήτη και τις καρδιαγγειακές νόσους της ESC. Περίληψη (European Heart Journal (2007),
28: 88-136) και πλήρες κείμενο (European Heart Journal 2007, 9 (Suppl. C): 1-74 και http://www.easd.org)
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Κεφάλαιο 1: Διαβήτης, προδιαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις
Κατηγορίες συστάσεων
Κατηγορία Ι
Κατηγορία ΙΙ

Κατηγορία ΙΙa
Κατηγορία ΙΙb

Κατηγορία ΙΙΙ

Τεκμηριωμένα στοιχεία και/ή γενική συμφωνία σχετικά με τα οφέλη, τη χρησιμότητα
και την αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης διαγνωστικής μεθόδου/θεραπείας
Αλληλοαντικρουόμενα στοιχεία και/ή διάσταση απόψεων σχετικά με τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της θεραπείας ή
μεθόδου.
Τα στοιχεία/απόψεις υποστηρίζουν στην
πλειονότητά τους τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα δεν
υποστηρίζεται επαρκώς από τα υπάρχοντα
στοιχεία/απόψεις.
Στοιχεία ή γενική συμφωνία για τη μη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της μεθόδου, και για το ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί βλαβερή.

Επίπεδα δεδομένων
Δεδομένα που προκύπτουν από πολλαΕπίπεδο
πλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ή
δεδομένων Α
μετα-αναλύσεις
Δεδομένα που προκύπτουν από μια τυχαιΕπίπεδο
οποιημένη δοκιμή ή από μεγάλες μη τυχαιδεδομένων Β
οποιημένες μελέτες
Σύμπτωση απόψεων των ειδικών και/ή
Επίπεδο
μικρών μελετών, αναδρομικών μελετών,
δεδομένων Γ
βάσεων δεδομένων

2. Εισαγωγή
Ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD)
παρουσιάζονται συχνά ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο σακχαρώδης διαβήτης (DM) έχει χαρακτηριστεί ως ισοδύναμο της στεφανιαίας νόσου, ενώ
αντίστροφα, πολλοί ασθενείς με επιβεβαιωμένη στεφανιαία νόσο πάσχουν από διαβήτη ή από τις πρόδρομες μορφές του. Συνεπώς, επείγει πλέον η σύμπραξη διαβητολόγων και καρδιολόγων, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο ποιοτική διάγνωση και
θεραπεία των εκατομμυρίων ασθενών που εμφανίζουν συνυπάρχουσες καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσεις.
Για τον εντοπισμό των διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων σε ασθενείς με διαβήτη και, αντιστρόφως,
των μεταβολικών παθήσεων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, έχει αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος (Εικ. 1)
που αποτελεί τη βάση για την ενδεδειγμένη ταυτόχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η καρδιο-διαβητολογική προσέγγιση δεν είναι απλά μέγιστης σημασίας για
την αντιμετώπιση των ασθενών, αλλά αποτελεί και εργαλείο για την περαιτέρω πρόοδο στα πεδία της Καρδιολογίας, της Διαβητολογίας και της πρόληψης. Οι
θεραπευτικοί στόχοι των συμβουλών για αλλαγή του
τρόπου ζωής, του γλυκαιμικού ελέγχου, της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων στο αίμα συζητώνται σε
άλλα κεφάλαια. Για να δοθεί στον αναγνώστη μια περιεκτική επισκόπηση, αυτά περιγράφονται συνοπτικά
στον Πίνακα 1.

Εικόνα 1. Ερευνητικός αλγόριθμος για ασθενείς με στεφανιαία
νόσο (CAD) και σακχαρώδη διαβήτη (DM)

CAD και DM
Κύρια διάγνωση
DM ± CAD
CAD άγνωστη
ΗΚΓ, ηχωκαρδιογράφημα, τεστ κοπώσεως

CAD γνωστή
ΗΚΓ, ηχωκαρδιογράφημα, τεστ
κοπώσεως, θετικό
εύρημα, καρδιολογική εκτίμηση

Μη φυσιολογικό
Φυσιολογικό
Καρδιολογική εκτίμηση.
Παρακο
λούθηση
Αντιισχαιμική θεραπεία:
μη επεμβατική ή επεμβατική
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Κύρια διάγνωση
CAD ± DM

DM άγνωστος
OGTT
λιπίδια αίματος
και γλυκόζη
HbA1c
Εάν ΜΙ ή ACS
στόχος είναι η ευγλυκαιμία

Φυσιολογικό
Παρακολούθηση

DM γνωστός
Εξέταση
για νεφροπάθεια
Σε ανεπαρκή
έλεγχο της
γλυκόζης
(HbA1c > 7%)
διαβητολογική
εκτίμηση

Πρόσφατη διάγνωση
DM ή IGT
± μεταβολικό σύνδρομο, διαβητολογική
εκτίμηση

Ενότητα ΙΙΙ: Διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις
Πίνακας 1. Συνιστώμενοι θεραπευτικοί στόχοι για ασθενείς με διαβήτη και στεφανιαία νόσο
Μεταβλητή

Θεραπευτικός στόχος

Αρτηριακή πίεση

Συστολική/διαστολική (mm Hg)

< 130/80

Γλυκαιμικός έλεγχος

Σε περίπτωση νεφρικής διαταραχής ή λευκωματουρίας < 125/75
>1 g/24 h
≤ 6,5
HbA1c (%)*
Γλυκόζη (φλεβικό πλάσμα, mmol/L) mg/dL

Λιπιδαιμικό προφίλ
(mmol/L) (mg/dL)

Νηστεία < 6,0 (108)
Μεταγευματική (αιχμή)
Διαβήτης τύπου 1 7,5 - 9,0 (135-160)
Διαβήτης τύπου 2 < 7,5 (135)
< 4,5 (175)

Ολική χοληστερόλη

≤ 1,8 (70)

Χοληστερόλη LDL
Χοληστερόλη HDL

Άνδρες > 1,0 (40)
Γυναίκες > 1,2 (46)
< 1,7 (150)

Τριγλυκερίδια**

<3

Ολική/HDL χοληστερόλη**
Συμβουλές τρόπου ζωής Διακοπή καπνίσματος

Υποχρεωτική

Τακτική σωματική δραστηριότητα (min/ημέρα)

> 30-45

Έλεγχος βάρους ΔΜΣ (kg/m )

<25

Σε υπέρβαρους ασθενείς, μείωση βάρους (%)

10

2

Περίμετρος μέσης (άριστη, ανά εθνικότητα, cm)
Άνδρες (Ευρώπη) < 94
Γυναίκες Ευρώπη) <80
Διατροφικές συνήθειες

Πρόσληψη άλατος (g/ημέρα)
Πρόσληψη φυτικών ινών (g/ημέρα
Υγροί μονο- και δισακχαρίτες
Πρόσληψη λιπών (% διατροφικής ενέργειας)
Κορεσμένα
Trans-λιπαρά
Πολυακόρεστα n-6
Πολυακόρεστα n-3

<6
> 30 g
Να αποφεύγονται
≤ 30-35
< 10
<2
4-8
2 g/ημέρα λινολεϊκού
οξέoς και 200 mg/
ημέρα λιπαρά οξέα πολύ μακράς αλυσίδας

*Τυποποίηση κατά DCCT για τύπο επανυπολογισμού για ορισμένα ευρωπαϊκά εθνικά πρότυπα. **Δεν συνιστάται ως οδηγός στη θεραπεία, αλλά για
τον υπολογισμό του μεταβολικού κινδύνου.

37

Κεφάλαιο 1: Διαβήτης, προδιαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις

3. Ορισμός, κατάταξη και έλεγχος
διαβήτη και προδιαβητικών
διαταραχών της γλυκόζης
Σύσταση
Ο ορισμός και η διαγνωστική κατάταξη του διαβήτη και των πρόδρομων σταδίων του πρέπει
να εξαρτώνται από το μέγεθος του κινδύνου
καρδιαγγειακών επιπλοκών.

κόζης στο διαβήτη τύπου 2 οφείλεται σε πιο σύνθετους μηχανισμούς.

Κατη- Επίγορία πεδο

Ι

Β

Τα πρώιμα στάδια της υπεργλυκαιμίας και του
ασυμπτωματικού διαβήτη τύπου 2 διαγιγνώσκονται καλύτερα με εξέταση ανοχής στη χορήγηση γλυκόζης από το στόμα (OGTT), κατά την
οποία μετρώνται οι τιμές γλυκόζης σε νηστεία
και 2 ώρες μετά τη φόρτιση.

Ι

Β

Η διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 μπορεί να
πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα με τη
χρήση ενός αναίμακτου δείκτη κινδύνου σε συνδυασμό με διαγνωστική εξέταση ������������
OGTT��������
σε άτομα με υψηλό σκορ στη βαθμονόμηση κινδύνου.

Ι

Α

Ορισμός και κατάταξη

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια υπεργλυκαιμία με διαταραχές στο μεταβολισμό των υδρογονανθράκων, του λίπους και των πρωτεϊνών, οφειλόμενες στη μη φυσιολογική έκκριση ινσουλίνης, στη
διαταραχή της δράσης της ινσουλίνης ή σε ένα συνδυασμό των δύο αυτών παραγόντων. Ο διαβήτης τύπου 1 οφείλεται σε έλλειψη ενδογενούς παραγωγής
ινσουλίνης από το πάγκρεας, ενώ η αύξηση της γλυ-

Κατά παράδοση, ο διαβήτης διαγιγνώσκεται χάρη
στα συμπτώματα της υπεργλυκαιμίας. Ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διάγνωσης του διαβήτη ή άλλων
μορφών διαταραχής της γλυκόζης σε ασυμπτωματικά άτομα.
Ο σακχαρώδης διαβήτης συνδέεται μακροπρόθεσμα
με την ανάπτυξη βλαβών σε διάφορα όργανα, συμπεριλαμβανομένης της αμφιβληστροειδοπάθειας, της
νεφροπάθειας, της νευροπάθειας και της δυσλειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Οι ασθενείς με διαβήτη διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο
για καρδιαγγειακές και αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις ή παθήσεις των περιφερειακών αρτηριών.
Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις κύριες κατηγορίες για
το διαβήτη: διαβήτης τύπου 1, τύπου 2, άλλοι επιμέρους τύποι, όπως ο διαβήτης MODY (διαβήτης της
ωριμότητας που εμφανίζεται σε νέους), ή ο διαβήτης
που συνυπάρχει με άλλες παθήσεις ή καταστάσεις,
π.χ. ο χειρουργικός διαβήτης και ο διαβήτης κύησης.
Τα ισχύοντα κριτήρια κατάταξης (Πίνακας 2) έχουν εκδοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
και την Αμερικανική Εταιρεία Διαβήτη (ADA). Οι συστάσεις του WHO σχετικά με την κατάταξη του μεταβολισμού της γλυκόζης βασίζονται στη μέτρηση των

Πίνακας 2. Χρησιμοποιούμενα κριτήρια κατάταξης του μεταβολισμού της γλυκόζης κατά WHO (1999 και
2006) και ADA (1997 και 2003)
Γλυκομεταβολική κατηγορία

Πηγή

Φυσιολογική ρύθμιση γλυκόζης (NGR)

WHO

Διαταραχή γλυκόζης νηστείας (IFG)

ADA (1997)
ADA (2003)
WHO

Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (IGT)

ADA (1997)
ADA (2003)
WHO

Διαταραχή ομοιόστασης γλυκόζης (IGH)
Σακχαρώδης διαβήτης (DM)

WHO
WHO
ADA (1997)
ADA (2003)

Κριτήρια κατάταξης

Γλυκόζη φλεβικού πλάσματος
mmol/L (mg/dL)
FPG < 6,1 (110)
+ 2 h PG < 7,8 (140)
FPG< 6,1 (110)
FPG < 5,6 (100)
FPG ≥ 6,1 (100) και <7,0 (126)
+ 2 h PG < 7,8 (140)
FPG ≥ 6,1 (110) και < 7,0 (126)
FPG ≥ 5,6 (110) και < 7,0 (126)
FPG <7,0 (126) + 2 h PG ≥ 7,8
(140) και < 11,1 (200)
IFG ή IGT
FPG ≥ 7,0 (126) ή
2 h PG ≥ 11,1 (200)
FPG ≥ 7,0 (126)
FPG ≥ 7,0 (126)

FPG = γλυκόζη νηστείας στο πλάσμα, 2-h PG = γλυκόζη στο πλάσμα δύο ώρες μετά από φόρτιση (1 mmol/L = 18 mg/dL)
Η IGT μπορεί να διαγνωστεί μόνο με OGTT. Η OGTT διενεργείται το πρωί έπειτα από νηστεία 8-14 ωρών. Λαμβάνεται ένα δείγμα αίματος πριν
και ένα δείγμα αίματος 120 min μετά τη λήψη 75 g γλυκόζης διαλυμένης σε 250-300 mL νερού σε 5 λεπτά (χρόνος από την αρχή της λήψης).
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Εικόνα 2. Τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας και μετά από φόρτιση
αναγνωρίζουν διαφορετικά άτομα με ασυμπτωματικό διαβήτη.
FPG, γλυκόζη νηστείας 2 h PG, γλυκόζη 2 h μετά από φόρτιση
(προσαρμοσμένο από την ομάδα DECODE).

Κριτήριο
FPG
n= 613

Κριτήρια FPG
και 2 h PG
ταυτόχρονα
n= 431

Μόνο κριτήριο
2 h PG
n= 473

συγκεντρώσεων τόσο της γλυκόζης νηστείας όσο και
της μεταγευματικής, υπολογιζόμενη δύο ώρες μετά το
γεύμα. Σε περίπτωση μη εμφανούς υπεργλυκαιμίας,
συνιστάται η διενέργεια εξέτασης ανοχής στη γλυκόζη
με χορήγηση 75 gr γλυκόζης από του στόματος.
Η OGTT��������������������������������������������
������������������������������������������������
είναι το συνιστώμενο εργαλείο για την αξιολόγηση του μεταβολισμού γλυκόζης. Όπως φαίνεται
στην Εικόνα 2, οι τιμές της FPG και της PG δύο ώρες
μετά τη φόρτιση μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο άτομο, χωρίς αυτό να αποτελεί τον κανόνα.
Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) είναι ένας
χρήσιμος δείκτης για το μεταβολικό έλεγχο και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε άτομα με διαβήτη.
Αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της γλυκόζης στο αίμα
κατά τις προηγούμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες (διάρκεια ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων). H HbA1c
δεν συνιστάται ως διαγνωστική εξέταση για το διαβήτη.
Παρουσιάζει μειωμένη ευαισθησία όταν η τιμή της είναι χαμηλή, ενώ μια φυσιολογική τιμή δεν αποκλείει το
διαβήτη ή τη μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη.
Εντοπισμός ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης
διαβήτη

Οι προσεγγίσεις για την έγκαιρη διάγνωση περιλαμβάνουν τη:
1. Μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα, προκειμένου να διαπιστωθεί μια ενδεχόμενη διαταραχή της ομοιόστασης
της γλυκόζης.
2. Χρήση δημογραφικών στοιχείων, κλινικών χαρακτηριστικών και προηγούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να καθοριστεί η πιθανότητα μελλοντικής εμφάνισης διαβήτη.
3. Συλλογή πληροφοριών βάσει ερωτηματολογίων σχετικά με τους παράγοντες ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2.

Εικόνα 3. Φινλανδικός δείκτης εμφάνισης διαβήτη (FINDRISC).
Διαθέσιμο στο www.diabetes.fi/english
Έντυπο αποτίμησης κινδύνου για διαβήτη τύπου 2
Σημειώστε τη σωστή επιλογή και προσθέστε τους βαθμούς σας.
1. Ηλικία
0 β. Κάτω από 45 έτη
2 β. 45 - 54 έτη
3 β. 55 - 64 έτη
4 β. Πάνω από 64 έτη
2. Δείκτης μάζας σώματος
0 β. Κάτω από 25 kg/m2
1 β. 25-30 kg/m2
3 β. Πάνω από 30 kg/m2
3. Περίμετρος μέσης κάτω από τα πλευρά (στο
επίπεδο του ομφαλού)
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0 β. Κάτω από 94 cm
Κάτω από 80 cm
3 β. 94-102 cm
80-88 cm
4 β. Πάνω από 102 cm Πάνω από 88 cm

4. Έχετε καθημερινά τουλάχιστον 30 min σωματικής δραστηριότητας στη δουλειά και/ή κατά τον
ελεύθερο χρόνο σας (συμπεριλαμβανομένων των
φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων);
0 β. Ναι
2 β. Όχι
5. Πόσο συχνά τρώτε λαχανικά, φρούτα ή
βατόμουρα;
0 β. Κάθε μέρα
1 β. Όχι κάθε μέρα

6. Έχετε λάβει ποτέ συστηματική αντιυπερτασική αγωγή;
0 β. Όχι
2 β. Ναι
7. Σας έχουν βρεί ποτέ υψηλά επίπεδα γλυκόζης (π.χ. σε εξετάσεις κατά τη διάρκεια ασθένειας, κατά την εγκυμοσύνη);
0 β. Όχι
5 β. Ναι
8. Έχει διαγνωστεί κάποιο μέλος του άμεσου
ή συγγενικού οικογενειακού περιβάλλοντός
σας με διαβήτη (τύπου 1 ή τύπου 2);
0 β. Όχι
3 β. Ναι: παππούς/γιαγιά, θεία, θείος ή
πρώτα ξαδέλφια (όχι, όμως, γονέας,
αδελφός, αδελφή ή παιδί)
5 β. Ναι: γονιός, αδελφός, αδελφή ή παιδί

Συνολική βαθμολογία κινδύνου
Ο κίνδυνος ανάπτυξης διαβήτη τύπου
2 εντός των επόμενων 10 ετών είναι
Κάτω από 7 Χαμηλός: Υπολογίζεται ότι
ένας στους 100 θα αναπτύξει τη νόσο
7-11
Ήπιος: υπολογίζεται ότι ένας
στους 25 θα αναπτύξει τη νόσο
12-14
Μέτριος: υπολογίζεται ότι
ένας στους 6 θα αναπτύξει τη
νόσο
15-20
Υψηλός: υπολογίζεται ότι
ένας στους 3 θα αναπτύξει τη
νόσο
Πάνω από 20 Πολύ υψηλός: υπολογίζεται
ότι ένας στους 2 θα αναπτύξει τη νόσο

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από τον καθηγητή Jaakko Tuomilehto. Τμήμα Δημόσιας Υγείας,
Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, και Δρ. Jaana Lindström, ΜFS, Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας.

Τα δύο τελευταία είναι οικονομικά συμφέροντα εξεταστικά εργαλεία. Η δεύτερη επιλογή ενδείκνυται περισσότερο σε άτομα με προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο, καθώς και σε γυναίκες που έπασχαν στο
παρελθόν από διαβήτη κύησης, ενώ η τρίτη επιλογή
ενδείκνυται περισσότερο στο γενικό πληθυσμό.
Η εξέταση ανοχής στη γλυκόζη (OGTT) είναι πάντα
απαραίτητη ως συμπληρωματικό βήμα, προκειμένου
να υπολογιστεί με ακρίβεια η διαταραχή στην ομοιόσταση της γλυκόζης. Οι γλυκομεταβολικές διαταραχές συναντώνται συχνά σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, στους οποίους πρέπει να διενεργείται
OGTT.
Στο γενικό πληθυσμό, η ενδεδειγμένη στρατηγική είναι, κατ’ αρχήν, μια αποτίμηση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη, σε συνδυασμό με ΟGTT σε άτομα που
θεωρείται ότι ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου εξεταστικού εργαλείου παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.

39

Κεφάλαιο 1: Διαβήτης, προδιαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις

4. Επιδημιολογία του διαβήτη, IGH
και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Σύσταση

Κατη- Επίγορία πεδο

Η συσχέτιση μεταξύ υπεργλυκαιμίας και CVD
πρέπει να θεωρείται γραμμική. Για κάθε αύξηση της HbA1c κατά 1% υπάρχει καθορισμένη
αύξηση του κινδύνου CVD.
Ο κίνδυνος CVD σε άτομα με εκδηλωμένο διαβήτη αυξάνεται δύο έως τρεις φορές για τους
άνδρες και τρεις έως πέντε φορές για τις γυναίκες σε σύγκριση με τα άτομα που δεν πάσχουν
από διαβήτη.
Η μεταγευματική γλυκόζη (μετά από φόρτιση)
είναι περισσότερο χρήσιμη για τον υπολογισμό
του μελλοντικού κινδύνου CVD σε σύγκριση με
τη γλυκόζη νηστείας, ενώ οι αυξημένες τιμές
υποδεικνύουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και στα άτομα με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης νηστείας.
Οι μεταβολικές διαταραχές της γλυκόζης προσδίδουν ένα ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας στις γυναίκες, οι οποίες πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής ως προς αυτό το θέμα.

Ι

Α

Ι

Α

Ι

Α

IIa

B

Επιπολασμός του διαβήτη ανά ηλικία

Ο επιπολασμός του διαβήτη αυξάνεται με την ηλικία τόσο
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες (Εικόνα 4). Ο κίνδυνος
εμφάνισης διαβήτη κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου
στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς έχει υπολογιστεί στο 3040%. Μεταξύ των μεσήλικων Ευρωπαίων, η συχνότητα
μειωμένης ανοχής στη γλυκόζη είναι περίπου 15% και αυξάνεται στο 35-40% στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Διαβήτης, μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη και στεφανιαία
νόσος

Η συχνότερη αιτία θανάτου μεταξύ των ενηλίκων που πάΕικόνα 4. Συχνότητα διαβήτη ανά ηλικία και φύλο σε 13 ομάδες ευρωπαϊκού πληθυσμού που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη DECODE.
DMF, διαβήτης καθοριζόμενος από FPG ≥ 7,0 mmol/L και γλυκόζη πλάσματος 2 h μεταγευματικά < 11,1
mmol/L, DMP, διαβήτης καθοριζόμενος από γλυκόζη πλάσματος 2 h μεταγευματικά ≥ 11,1 mmol/L και FPG <
7,0 mmol/L, DMF και DMP, διαβήτης καθοριζόμενος από FPG ≥ 7,0 mmol/L και γλυκόζη πλάσματος 2 h μεταγευματικά ≥ 11,1 mmol/L, γνωστός διαβήτης, ήδη διαγνωσμένος διαβήτης.
*Ρ < 0,05 και **Ρ < 0,001 για τη διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ ανδρών και γυναικών αντίστοιχα.
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σχουν από διαβήτη στην Ευρώπη είναι η στεφανιαία νόσος (�����������������������������������������������
CAD��������������������������������������������
). Ο κίνδυνος είναι δύο έως τρεις φορές υψηλότερος σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ασθενείς. Ο
συνδυασμός διαβήτη τύπου 2 και προϋπάρχουσας στεφανιαίας νόσου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου
από την τελευταία. Η σχετική επίδραση του διαβήτη είναι
μεγαλύτερη στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Προς το
παρόν, το αίτιο για αυτή τη διαφορά μεταξύ των φύλων
δεν είναι σαφές. Υπάρχουν, επίσης, δεδομένα για τη συσχέτιση μεταξύ IGT και αυξημένου κινδύνου στεφανιαίας
νόσου. Έπειτα από διόρθωση ως προς σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, το ποσοστό θανάτων και η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά αίτια σχετίστηκε με την αυξημένη μεταγευματική γλυκόζη, και όχι με τη γλυκόζη νηστείας.
Συνεπώς, η υπεργλυκαιμία καθ’ αυτή είναι πολύ σημαντική
όσον αφορά τον αυξημένο κίνδυνο. Αν και ορισμένα δεδομένα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, απομένει να
αποδειχθεί, αν η μείωση των υψηλών επιπέδων μεταγευματικής γλυκόζης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Υπάρχουν μελέτες σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται και μία μετα-ανάλυση επτά μακροχρόνιων μελετών με χρήση ακαρβόζης.
Η νοσηρότητα και η θνητότητα των αγγειακών εγκεφαλικών παθήσεων ενισχύονται από τη συνύπαρξη διαβήτη,
ενώ πολύ λιγότερα στοιχεία είναι γνωστά σχετικά με τη
συχνότητα συνύπαρξης του ασυμπτωματικού διαβήτη και
της μειωμένης ανοχής στη γλυκόζη σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο.

5. Προσδιορισμός των ατόμων
υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή
νόσο ή διαβήτη
Σύσταση

Κατη- Επίγορία πεδο

Το μεταβολικό σύνδρομο χαρακτηρίζει άτομα με υψηλότερο κίνδυνο για CVD από το γενικό πληθυσμό, αν
και ενδέχεται να μην υπερέχει στην πρόγνωση του
καρδιαγγειακού κινδύνου σε σύγκριση με δείκτες κινδύνου, οι οποίοι βασίζονται στους κυριότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (αρτηριακή πίεση,
κάπνισμα και χοληστερόλη).

ΙΙ

Β

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία υπολογισμού του καρδιαγγειακού κινδύνου, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε διαβητικούς όσο και σε μη διαβητικούς.

Ι

Α

ΙΙ

Α

Ι

Β

Ι

Α

Ι

Α

Ο υπολογισμός του κινδύνου για εμφάνιση διαβήτη
τύπου 2 πρέπει να εντάσσεται στην τακτική υγειονομική φροντίδα με χρήση των κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων υπολογισμού.
Οι ασθενείς χωρίς διαγνωσμένο διαβήτη, αλλά με δια
γνωσμένη CVD πρέπει να εξετάζονται με OGTT.
Τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές για την
υιοθέτηση του κατάλληλου τρόπου ζωής και, εάν είναι απαραίτητο, φαρμακολογική θεραπεία για μείωση
του κινδύνου ή καθυστέρηση της εμφάνισης διαβήτη.
Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί και ο κίνδυνος
ανάπτυξης CVD.
Στους διαβητικούς ασθενείς πρέπει να τονίζεται η ανάγκη για φυσική δραστηριότητα προκειμένου να μειωθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Ενότητα ΙΙΙ: Διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις
Το μεταβολικό σύνδρομο

Διάφοροι δείκτες έχουν αναπτυχθεί για τον υπολογισμό
του κινδύνου θανατηφόρων ή μη καρδιαγγειακών συμβαμάτων εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου
σε άτομα χωρίς προηγούμενη διάγνωση καρδιαγγειακής νόσου. Ο Ευρωπαϊκός Καρδιολογικός Δείκτης (���
European Heart Score�����������������������������������
) (1) αφορά τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Περιλαμβάνει, ωστόσο, μόνο τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου και όχι τον διαβήτη. Η FIN����
DRISC������������������������������������������������
(Εικόνα 3) προβλέπει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 με μεγάλη ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένου του ασυμπτωματικού διαβήτη, της μη φυσιολογικής
ανοχής στη γλυκόζη και, επιπλέον, την επίπτωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου και του εγκεφαλικού.

Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια στη μελέτη διαφόρων παραγόντων που αποτελούν το λεγόμενο «μεταβολικό σύνδρομο», και ο καθένας από τους
οποίους συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, που αποτελούν το λεγόμενο «μεταβολικό
σύνδρομο». Το εάν η συστηματοποίηση αυτή μπορεί να
θεωρηθεί αυτόνομη νόσος είναι ένα θέμα υπό συζήτηση, ωστόσο, συμβάλλει στον εντοπισμό των ατόμων
που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου
και διαβήτη τύπου 2. Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται διάφοροι ορισμοί. Ο πιο πρόσφατος δημοσιοποιήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη (Πίνακας 3). Η παθογένεση του μεταβολικού συνδρόμου
και των παραγόντων του είναι σύνθετη και όχι επαρκώς
κατανοητή. Ωστόσο, η κεντρική παχυσαρκία και η αντίσταση στην ινσουλίνη συνιστούν τους βασικούς αιτιολογικούς παράγοντες. Όσον αφορά το μεταβολικό σύνδρομο, η περίμετρος της μέσης είναι ο παράγοντας που
ελέγχεται κλινικά και συνδέεται πολύ περισσότερο με το
μεταβολικό κίνδυνο από ό,τι ο δείκτης μάζας σώματος.

Πρόληψη της εξέλιξης σε διαβήτη

Οι αλλαγές της μεταβολικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της δυσανεξίας στη γλυκόζη και της αντίστασης
στην ινσουλίνη, προηγούνται της ανάπτυξης διαβήτη τύπου
2 συνήθως κατά αρκετά έτη. Αν και η διαπίστωση των παραπάνω διαταραχών δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη νόσηση από διαβήτη, ο κίνδυνος ανάπτυξης της νόσου είναι
σημαντικά αυξημένος. Η κακή διατροφή και ο καθιστικός
τρόπος ζωής συσχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον
κίνδυνο νόσησης. Η λήψη αποτελεσματικών προληπτικών
μέτρων που αφορούν τον τρόπο ζωής (Πίνακας 4) μπορεί
να προλάβει ή τουλάχιστον, να καθυστερήσει την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 σε αυτά τα άτομα.

Πίνακας 3. Διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη:
Ορισμός του μεταβολικού συνδρόμου
Κεντρική παχυσαρκία (ορίζεται ως περίμετρος μέσης ≥ 94 cm
για τους Ευρωπαίους άνδρες και ≥ 80 ������������������������
cm����������������������
για τις Ευρωπαίες γυναίκες με τιμές που καθορίζονται ανάλογα με την εθνικότητα για τις
υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού)
συν οποιοιδήποτε δύο από τους ακόλουθους τέσσερις παράγοντες:
• Αυξημένα επίπεδα TG: ≥1,7 mmol/L (150 mg/dL) ή εξειδικευμένη θεραπεία για τη συγκεκριμένη λιπιδαιμική διαταραχή.
• Μειωμένα επίπεδα χοληστερόλης HDL: < 1,03 mmol/L
(40 mg/dl) στους άνδρες και < 1,29 mmol/L (50 mg/dL) στις
γυναίκες ή εξειδικευμένη θεραπεία για τη συγκεκριμένη
λιπιδική διαταραχή.
• Αυξημένη αρτηριακή πίεση: συστολική ≥ 130 ή διαστολική ≥
85 mm Hg ή θεραπεία για ήδη διαγνωσμένη υπέρταση.
• Αυξημένη γλυκόζη νηστείας (FPG) ≥ 5,6 mmol/L
(100 mg/dL) ή ήδη διαγνωσμένος διαβήτης τύπου 2.
Για τιμές άνω των 5,6 mmol������������������������������������
����������������������������������������
/�����������������������������������
L����������������������������������
ή 100 mg�������������������������
���������������������������
/������������������������
dL����������������������
, συνιστάται η διενέργεια ����������������������������������������������������������
OGTT������������������������������������������������������
, αν και δεν είναι απαραίτητο για να διαπιστωθεί η παρουσία του συνδρόμου.

Εάν η αλλαγή του τρόπου ζωής αποτύχει, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά φαρμακευτική θεραπεία.
Οι ακόλουθες ουσίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές: ακαρβόζη, μετφορμίνη και ροζιγλιταζόνη. Σε επιδημιολογική μελέτη σύγκρισης της μετφορμίνης με την αλλαγή του τρόπου ζωής ως μέθοδοι πρόληψης της εμφάνισης διαβήτη, διαπιστώθηκε ότι η μετφορμίνη υπερτερεί καθώς ο αριθμός των ατόμων που έπρεπε να λάβει τη θεραπεία ώστε να προληφθεί η εμφάνιση μιας
νέας περίπτωσης διαβήτη (number needed to treat)
ήταν κατά 50% υψηλότερος για τη μετφορμίνη. Εντούτοις, η συνδυασμένη χρήση των δύο αυτών μεθόδων
δεν βελτίωσε την προληπτική επίδραση.

Πίνακας 4. Σύνοψη ευρημάτων σε μελέτες παρέμβασης στον τρόπο ζωής, οι οποίες είχαν ως στόχο την
πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη.
Διάρκεια (έτη)

RRR (%)

ΑRR (5)

NNT

217

Μέσος ΔΜΣ
(kg/m2)
26,6

5

63

18

28

523

31,0

3

58

12

22

DPP

2161*

34,0

3

58

15

21

Da Quing

500

25,8

6

46

27

25

Μελέτη

Συμμετέχοντες

Malmö
DPS

RRR�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Relative��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
risk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
reduction�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
(σχετική μείωση κινδύνου), �������������������������������������������������������������������������������
ARR����������������������������������������������������������������������������
= ��������������������������������������������������������������������������
absolute������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
risk�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
reduction���������������������������������������������������
(απόλυτη μείωση κινδύνου)/100 άτομα-έτη, ΝΝΤ= num����
bers needed to treat (άτομα που πρέπει να υποβληθούν στη θεραπεία) ώστε να προληφθεί ένα περιστατικό διαβήτη εντός 12 μηνών.
*Αθροιστικοί αριθμοί για ομάδες εικονικού φαρμάκου και δίαιτας με άσκηση.
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Κεφάλαιο 1: Διαβήτης, προδιαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις

6. Θεραπεία για μείωση του
καρδιαγγειακού κινδύνου
Σύσταση
Η συστηματική εκπαίδευση των ασθενών βελτιώνει τον έλεγχο του μεταβολισμού και της αρτηριακής πίεσης.
Η μη φαρμακολογική θεραπεία με βάση αλλαγές στον τρόπο ζωής βελτιώνει τον μεταβολικό έλεγχο.
Η παρακολούθηση της γλυκόζης αίματος από τον
ίδιο τον ασθενή βελτιώνει το γλυκαιμκό έλεγχο.
Η διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης κοντά
στις φυσιολογικές τιμές (HbA1c ≤ 6,5%*)
μειώνει τις μικροαγγειακές επιπλοκές
μειώνει τις μακροαγγειακές επιπλοκές.
Η εντατική θεραπεία με ινσουλίνη στο διαβήτη τύπου 1 μειώνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα.
Η πρώιμη κλιμάκωση της θεραπείας προς τους
προκαθορισμένους θεραπευτικούς στόχους
βελτιώνει η νοσηρότητα και τη θνητότητα στο
διαβήτη τύπου 2.
Πρέπει να γίνεται έγκαιρη έναρξη της ινσουλίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, που δεν
μπορούν να επιτύχουν τους στόχους των επιπέδων γλυκόζης.
Η μετφορμίνη συνιστάται ως φάρμακο πρώτης γραμμής σε υπέρβαρους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Κατη- Επίγορία πεδο

Ι

Α

Ι

Α

Ι

Α

Ι
Ι

Α
Α

Ι

Α

ΙΙa

Β

IIb

C

IIa

B

*Τυποποίηση βάσει DCCT.

Τρόπος ζωής και συνολική αντιμετώπιση

Η μη φαρμακολογική θεραπεία, όπως περιγράφεται συνοπτικά στον Πίνακα 1, είναι ουσιώδης για ένα
επιτυχές θεραπευτικό σχήμα, ιδιαίτερα στα πρώιμα
στάδια του διαβήτη. Τα μέτρα που αφορούν τον τρόπο ζωής είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά με
οποιαδήποτε φαρμακολογική θεραπεία μείωσης της
γλυκόζης, αποδίδοντας μια μέση μείωση της HbA1c
κατά 1,0-1,5% σε τυχαιοποιημένες μελέτες σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.
Γλυκαιμικός έλεγχος

Η θεραπεία που αποσκοπεί στη μείωση της HbA1c
κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα συνδέεται με μείωση των μικροαγγειακών και νευροπαθητικών επιπλοκών σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 και 2. Χαμηλότερες τιμές HbA1c κατά 1,0% συνδέονται με μείωση
του κινδύνου μικροαγγειακών επιπλοκών κατά 25%,
και με ακόμη χαμηλότερο απόλυτο κίνδυνο, όταν τα
επίπεδα της HbA1c βρίσκονται κάτω από το 7,5%.
Οι μικροαγγειακές επιπλοκές στο νεφρό και στον
οφθαλμό απαιτούν τη λήψη αυστηρών θεραπευτικών
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μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του επαρκούς ελέγχου της αρτηριακής πίεσης με χρήση αναστολέων
ΜΕΑ και/ή αποκλειστών υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ.
Αντιστοίχως, η εξέταση για ύπαρξη μικρολευκωματουρίας και αμφιβληστροειδοπάθειας είναι υποχρεωτική
σε ετήσια βάση. Η σχέση μεταξύ μακροαγγειακής νόσου
και υπεργλυκαιμίας είναι λιγότερο σαφής από τη σχέση
της τελευταίας με τη μικροαγγειοπάθεια.
Στο διαβήτη τύπου 1, η ορθή επιλογή είναι η θεραπεία με
ινσουλίνη σε συνδυασμό με την κατάλληλη διατροφή και
τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα από τον ίδιο τον ασθενή, με σκοπό τη μείωση της HbA1c κάτω από το 7%. Ο
κίνδυνος υπογλυκαιμικών επεισοδίων πρέπει να σταθμιστεί έναντι του στόχου αυτού, ενώ τα σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια πρέπει να περιορίζονται. Στο διαβήτη τύπου 2, είναι λιγότερο αποδεκτή μια κοινή φαρμακολογική θεραπευτική προσέγγιση. Στον Πίνακα 5 περιγράφονται ορισμένα χαρακτηριστικά των φαρμάκων, ενώ στον
Πίνακα 1 δίδονται οι συνιστώμενοι θεραπευτικοί στόχοι.
Η αποτυχία της χρήσης φαρμακευτικής αγωγής από του
στόματος (μονοθεραπείας ή/και συνδυασμών) στη ρύθμιση του διαβήτη, θα πρέπει να ακολουθείται από την έγκαιρη προσθήκη θεραπείας με ινσουλίνη. Ο συνδυασμός αυτός θεωρείται ότι δρα μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες των χορηγούμενων φαρμάκων. Άλλωστε μια μέτρια δόση ενός
φαρμάκου χορηγούμενου από το στόμα αποδίδει περίπου
το 80% της υπογλυκαιμικής του δράσης, ελαχιστοποιώντας τις ενδεχόμενες παρενέργειες (Πίνακες 6 και 7).
Πίνακας 5. Συνιστώμενη πολιτική για την επιλογή
της θεραπείας μείωσης της γλυκόζης αναλόγως της
υποκείμενης διαταραχής
Διαταραχή στο
μεταβολισμό
της γλυκόζης

Τακτική

Μεταγευματική
Υπεργλυκαιμία

Αναστολείς α-γλυκοσιδάσης, σουλ
φονυλουρίες ταχείας δράσης, γλινίδες, ταχείας δράσης κανονική ινσουλίνη ή ανάλογα ινσουλίνης

Υπεργλυκαιμία
νηστείας

Διγουανίδια, σουλφονυλουρίες μα
κράς δράσης, γλιταζόνες, ινσουλίνη μακράς δράσης ή ανάλογα ινσουλίνης

Αντίσταση στην
ινσουλίνη

Διγουανίδια, γλιταζόνες, αναστολείς
α-γλυκοσιδάσης

Ανεπάρκεια
ινσουλίνης

Σουλφονυλουρίες, γλινίδες, ινσουλίνη

Ενότητα ΙΙΙ: Διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις
Πίνακας 6. Μέση αποτελεσματικότητα των
φαρμακευτικών επιλογών σε ασθενείς με διαβήτη
τύπου 2
Φαρμακολογικός παράγοντας

Μέση μείωση της
αρχικής HbA1c (%)

Αναστολείς α-γλυκοσιδάσης

0,5-1,0

Διγουανίδια

1,0-1,5

Γλινίδες

0,5-1,5

Γλιταζόνες

1,0-1,5

Ινσουλίνη

1,0-2,0

Παράγωγα σουλφονυλουρίας

1,0-1,5

Πίνακας 7. Δυνητικά μειονεκτήματα των
αντιδιαβητικών φαρμάκων σε ασθενείς με διαβήτη
τύπου 2
Πιθανά προβλήματα* Να αποφεύγονται ή να
αναθεωρούνται
Μη επιθυμητή αύξηση
του βάρους

Σουλφονυλουρίες, γλινίδες,
γλιταζόνες, ινσουλίνη

Γαστρεντερικά
συμπτώματα
Υπογλυκαιμία

Διγουανίδια, αναστολείς
α-γλυκοσιδάσης
Σουλφονυλουρίες, γλινίδες,
ινσουλίνη
Διγουανίδια, σουλφονυλουρίες

Διαταραχή νεφρικής
λειτουργίας
Διαταραχή ηπατικής
λειτουργίας

Γλινίδες,γλιταζόνες,διγουαν ίδια,
αναστολείς α-γλυκοσιδάσης

Διαταραχή καρδιοπνευ- Διγουανίδια, γλιταζόνες
μονικής λειτουργίας
*Περαιτέρω έλεγχο χρήζει η εμφάνιση οιδημάτων ή διαταραχών των
λιπιδίων

Δυσλιπιδαιμία
Σύσταση
Η υψηλή χοληστερόλη LDL και η χαμηλή HDL
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου
για καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΠ) στους διαβητικούς.
Οι στατίνες είναι φάρμακα πρώτης γραμμής για
τη μείωση της χοληστερόλης LDL στους διαβητικούς.

Κατη- Επίγορία πεδο

Ι

A

Ι

A

Στους διαβητικούς ασθενείς με ΚΑΠ πρέπει να
συστήνεται θεραπεία με στατίνες, ανεξαρτήτως
της αρχικής τιμής χοληστερόλης LDL, με θεραπευτικό στόχο τα < 1,8-2,0 mmol/L (<70-77
mg/dL).

Ι

Β

Πρέπει να εξετάζεται η θεραπεία με στατίνες
σε ενήλικους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2,
χωρίς ΚΑΠ, εάν η ολική χοληστερόλη είναι >
3,5 mmol/L (> 135 mg/dL), με θεραπευτικό
στόχο τη μείωση της χοληστερόλης LDL κατά
30-40%.

IIb

B

IIb

C

IIb

B

Δεδομένου του υψηλού ισόβιου κινδύνου εμφάνισης ΚΑΠ, συνιστάται η χορήγηση στατινών
για όλους τους ασθενείς άνω των 40 ετών
με διαβήτη τύπου 1. Για τους ασθενείς 18-39
ετών (με διαβήτη τύπου 1 ή 2), η χορήγηση
στατινών πρέπει να συνιστάται, όταν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου, π.χ. νεφροπάθεια, κακός γλυκαιμικός έλεγχος, αμφιβληστροειδοπάθεια, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, παράγοντες του μεταβολικού συνδρόμου ή οικογενειακό ιστορικό πρώιμης αγγειακής νόσου.
Σε διαβητικούς ασθενείς με υπερτριγλυκαιριδαιμία > 2 mmol/L (177 mg/dL), η οποία
επιμένει και μετά την επίτευξη του στόχου για
τη χοληστερόλη LDL με χορήγηση στατινών,
η θεραπεία με στατίνες πρέπει να αυξηθεί,
ώστε να μειωθεί ο δευτερεύων στόχος για τη
μη HDL χοληστερόλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα συνδυασμένης θεραπείας, με προσθήκη εζετιμίμπης,
νικοτινικού οξέος ή φιμπρατών.

Δυσλιπιδαιμία και αγγειακός κίνδυνος

Η δυσλιπιδαιμία είναι μέρος του μεταβολικού συνδρόμου και της προδιαβητικής κατάστασης. Ανθίσταται, παρά την επίδραση της υπογλυκαιμικής θεραπείας, και απαιτεί συνδυασμένη θεραπεία με αλλαγή του τρόπου ζωής και με φαρμακευτική αγωγή.
Στο διαβήτη τύπου 2 παρατηρείται κατά κανόνα μέτρια υπερτριγλυκεριδαιμία, χαμηλή HDL�����������
��������������
και μη φυσιολογική μεταγευματική λιπιδαιμία. Τα επίπεδα ολικής και LDL�������������������������������������
����������������������������������������
χοληστερόλης είναι παρόμοια με εκείνα των μη διαβητικών, ωστόσο, τα μόρια LDL είναι
μικρά και πυκνά, γεγονός που συνδέεται με αυξημένη αθηρογένεση.
43

Κεφάλαιο 1: Διαβήτης, προδιαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις
Πίνακας 8. Υποομάδες ασθενών με διαβήτη στις κυριότερες μελέτες δευτεροπαθούς πρόληψης με στατίνες και
σχετική μείωση του κινδύνου σε ασθενείς με ή χωρίς διαβήτη
Μεταβλητές
Μελέτη

Τύπος συμβάντος

Θεραπεία

Συχνότητα
συμβάντων (%)

Μείωση σχετικού
κινδύνου (%)

Παρουσία διαβήτη

Τύπος ασθενών

Όχι

Ναι

Όλοι

Διαβητ.

4S Diabetes
n= 202

Θάνατος από ΚΑΠ ή μη θανατηφόρο ΟΕΜ

Σιμβαστατίνη
Εικονικό φάρμακο

19
27

23
45

32

55

4S
n= 483

Θάνατος από ΚΑΠ ή μη θανατηφόρο ΟΕΜ

Σιμβαστατίνη
Εικονικό φάρμακο

19
26

24
38

32

42

HPS Diabetes
n= 3050

Μείζον στεφανιαίο επεισόδιο, εγκεφαλικό ή επαναγγείωση

Σιμβαστατίνη
Εικονικό φάρμακο

20
25

31
36

24

18

CARE Diabetes
n= 586

Θάνατος από ΚΑΠ ή μη θανατηφόρο ΟΕΜ

Πραβαστατίνη
Εικονικό φάρμακο

12
15

19
23

23

25

LIPID Diabetes
n= 782

Θάνατος από ΚΑΠ, μη θανατηφόρο ΟΕΜ, επαναγγείωση

Πραβαστατίνη
Εικονικό φάρμακο

19
25

29
37

24

19

LIPS Diabetes
n= 202

Θάνατος από ΚΑΠ, μη θανατηφόρο ΟΕΜ, επαναγγείωση

Φλουβαστατίνη
Εικονικό φάρμακο

21
25

22
38

22
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GREACE
Diabetes
n= 313

Θάνατος από ΚΑΠ, μη θανατηφόρο ΟΕΜ, ασταθής στηθάγχη, καρδιακή ανεπάρκεια,
επαναγγείωση, εγκεφαλικό

Ατορβαστατίνη
Συνήθης θεραπεία

12
25

13
30

51
-

58
-

Στατίνες

Φιμπράτες

Οι στατίνες, είτε χρησιμοποιούνται για πρωτογενή είτε για δευτερογενή πρόληψη, εμφανίζουν παρόμοια
οφέλη στη μείωση των καρδιαγγειακών συμβάντων
σε ασθενείς με ή χωρίς διαβήτη. Επειδή ο απόλυτος
κίνδυνος είναι υψηλότερος στους ασθενείς με διαβήτη, ο αριθμός που χρήζει θεραπείας (������������
number needed to treat������������������������������������������
) μειώνεται. (Πίνακας 8). Η επιθετική μείωση της χοληστερόλης LDL σε αυτή την κατηγορία
ασθενών βρίσκει ευρεία υποστήριξη, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 1. Τα στοιχεία υποστηρίζουν τη
χρήση στατινών για πρωτογενή πρόληψη σε διαβητικούς ασθενείς με ολική χοληστερόλη > 3,5 mmol/L
(>135 mg/dL), με στόχο τη μείωση της LDL κατά
30-40% σε σύγκριση με την αρχική.

Λιγότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τα οφέλη των φιμπρατών. Λόγω του γεγονότος αυτού, οι
κατευθυντήριες οδηγίες είναι λιγότερο συγκεκριμένες όσον αφορά τους στόχους για τη χοληστερόλη
HDL και τα τριγλυκερίδια. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, τη
χαμηλή χοληστερόλη HDL (< 1 mmol/L (39 mg/dL)
στους άνδρες και < 1,2 mmol����������������������
��������������������������
/���������������������
L��������������������
(46 ���������������
mg�������������
/������������
dL����������
) στις γυναίκες) και τα τριγλυκερίδια νηστείας > 1,7 mmol/L
(151 mg����������������������������������������
������������������������������������������
/���������������������������������������
dL�������������������������������������
) ως δείκτες αυξημένου αγγειακού κινδύνου.
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Εάν τα τριγλυκερίδια παραμένουν σε επίπεδα > 2,0
mmol/L (>177 mg/dL) αφού επιτευχθεί ο στόχος
για τη χοληστερόλη LDL με στατίνες, συνιστάται ένας
δευτερεύων θεραπευτικός στόχος για τη μη HDL����
�������
χοληστερόλη (ολική χοληστερόλη μείον χοληστερόλη
HDL), με στόχο τα 0,8 mmol/L (31 mg/dl) πάνω από
τον καθορισμένο στόχο για τη χοληστερόλη LDL�����
��������
. Αυτό μπορεί να καταστήσει απαραίτητη την προσθήκη
εζετιμίμπης, φιμπρατών ή νικοτινικού οξέος.

Ενότητα ΙΙΙ: Διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις

Αρτηριακή πίεση
Σύσταση

7. Διαχείριση καρδιαγγειακής νόσου
Κατη- Επίγορία πεδο

Σε ασθενείς με διαβήτη και υπέρταση, ο συνιστώμενος στόχος για την αρτηριακή πίεση είναι
< 130/80 mm Hg.

Ι

Β

Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με
διαβήτη και υπέρταση είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο
κίνδυνος μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά με
την αντιυπερτασική θεραπεία.

Ι

A

Ο διαβητικός ασθενής χρειάζεται κατά κανόνα ένα συνδυασμό αντιυπερτασικών φαρμάκων για τον ικανοποιητικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Ι

Στο διαβητικό ασθενή πρέπει να χορηγείται
ένας αναστολέας του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης στο πλαίσιο της θεραπείας μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

I

Ο συστηματικός έλεγχος για την ύπαρξη μικρολευκωματουρίας και η θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, η οποία συμπεριλαμβάνει
αναστολείς ΜΕΑ και αποκλειστές υποδοχέων
αγγειοτασίνης ΙΙ, βελτιώνει τη μικροαγγειακή
και μακροαγγειακή νοσηρότητα στο διαβήτη
τύπου 1 και 2.

I

Α

A

A

Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης στους διαβητικούς
ασθενείς πρέπει να είναι σχολαστικός, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Μια τέτοια θεραπευτική
στρατηγική συνδέεται με χαμηλή συχνότητα καρδιαγγειακών επιπλοκών. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής
αποδεικνύονται συνήθως αναποτελεσματικές, και οι
περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται ένα συνδυασμό
φαρμάκων για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Στο
πλαίσιο αυτό τα οφέλη των διουρητικών είναι εξίσου
καλά τεκμηριωμένα με εκείνα των β-αποκλειστών,
των αναστολέων ασβεστίου, των αναστολέων ΜΕΑ
και των αποκλειστών υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ.
Ο αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης έχει ιδιαίτερη σημασία για το διαβητικό ασθενή. Οι αναστολείς ΜΕΑ και οι αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ είναι η προτιμώμενη θεραπεία για την καθυστέρηση της μικρολευκωματουρίας/λευκωματουρίας και της νεφρικής ανεπάρκειας.

Στεφανιαία νόσος
Σύσταση
Η διαστρωμάτωση κινδύνου πρέπει να αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του διαβητικού
ασθενούς μετά από οξύ στεφανιαίο επεισόδιο (ACS).
Οι θεραπευτικοί στόχοι που παρατίθενται στον
Πίνακα 1 πρέπει να τίθενται και να εφαρμόζονται σε όλους τους διαβητικούς ασθενείς μετά
από ACS.

Κατη- Επίγορία πεδο

ΙIa

C

ΙIa

C

Σε ασθενείς με ΟΕΜ και διαβήτη πρέπει να
εξετάζεται η χορήγηση θρομβολυτικής θεραπείας ακριβώς όπως και στους μη διαβητικούς
ασθενείς.

IΙa

Α

Όταν αυτό είναι δυνατό, οι ασθενείς με διαβήτη
και ACS πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως σε
αγγειογραφία και μηχανική επαναγγείωση.

IIa

B

Οι β-αναστολείς μειώνουν τη νοσηρότητα και
τη θνητότητα σε ασθενείς με διαβήτη και ACS.

IIa

B

Η ασπιρίνη πρέπει να χορηγείται για τις ίδιες
ενδείξεις και σε παρόμοιες δόσεις σε διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς.

IIa

B

Τα αντιαιμοπεταλιακά που δρουν μέσω του
υποδοχέα διφωσφορικής αδενοσίνης (ADP)
(κλοπιδογρέλη) μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στη θεραπεία διαβητικών ασθενών με ACS
μαζί με την ασπιρίνη.

IIa

C

Η προσθήκη ενός αναστολέα ΜΕΑ στη θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με διαβήτη και διαγνωσμένη ΚΑΠ.

I

A

Οι διαβητικοί ασθενείς με ΟΕΜ επωφελούνται
από τον ενδελεχή γλυκομεταβολικό έλεγχο, ο
οποίος δύναται να επιτευχθεί με διάφορες θεραπευτικές στρατηγικές.

IIa

B

Οι ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ACS) και
συνυπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη διατρέχουν υψηλό
κίνδυνο επιπλοκών. Ο απόλυτος κίνδυνος θανάτου είναι
υψηλός, 7-18% στις 30 ημέρες και 15-34% στο ένα
έτος, ενώ ο σχετικός κίνδυνος θανάτου, κυμαίνεται από
1,3 έως 5,4, όντας ελαφρώς υψηλότερος στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες, γεγονός που αποδεικνύει το σημαντικό ρόλο της γλυκομεταβολικής διαταραχής. Μελέτες βασιζόμενες σε στοιχεία προερχόμενα από
διάφορες βάσεις δεδομένων δείχνουν ότι οι διαβητικοί
ασθενείς δεν λαμβάνουν εξίσου καλή θεραπεία με τους
μη διαβητικούς, όσον αφορά την καθιερωμένη φαρμακευτική αγωγή και τις παρεμβάσεις στα στεφανιαία. Ένας
λόγος ενδέχεται να είναι ότι, λόγω της νευροπάθειας του
αυτόνομου Ν.Σ., η σιωπηρή ισχαιμία ή τα άτυπα συμπτώματα είναι συνήθη στους διαβητικούς ασθενείς. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ο διαβήτης θεωρείται λανθασμένα
ως αντένδειξη για ορισμένες θεραπευτικές μεθόδους.
Παρ’ όλα αυτά, η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου
45

Κεφάλαιο 1: Διαβήτης, προδιαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις

με βάση τις ισχύουσες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης
της έγκαιρης στεφανιαίας αγγειογραφίας και, εφόσον
είναι εφικτό, της επαναγγείωσης, είναι τουλάχιστον το
ίδιο αποτελεσματική στο διαβητικό όσο και στο μη διαβητικό ασθενή, χωρίς ενδείξεις για αυξημένες παρενέργειες. Συνεπώς, η θεραπευτική αντιμετώπιση και της
ομάδας αυτής των ασθενών θα πρέπει να ακολουθεί τις
υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων.
Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του μυοκαρδίου, επιτυγχάνουν σταθεροποίηση
των ευάλωτων αθηρωματικών πλακών, προλαμβάνουν την προθρομβωτική δραστηριότητα και αναστέλλουν την εξέλιξη των αθηροσκληρωτικών βλαβών, περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 9.
Πίνακας 9. Θεραπευτικές επιλογές βασισμένες σε
συσσωρευμένες ενδείξεις
Επαναγγείωση
Αντιισχαιμικά φάρμακα
Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα
Αντιθρομβινικά φάρμακα
Δευτερογενής πρόληψη με
Αλλαγές στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας
Διακοπή του καπνίσματος
Αποκλεισμό του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης
Έλεγχο της αρτηριακής πίεσης
Φάρμακα για μείωση των λιπιδίων
Έλεγχος γλυκόζης πλάσματος
Άμεσος έλεγχος, εάν απαιτείται, με έγχυση ινσουλίνης
Μακροχρόνιος, κατά περίπτωση

Εξειδικευμένη θεραπεία

Τα θρομβολυτικά φάρμακα και οι στεφανιαίες παρεμβάσεις
είναι εξίσου αποτελεσματικά σε ασθενείς με και χωρίς
διαβήτη. Λόγω του αισθητά υψηλότερου απόλυτου κινδύνου, τα σχετικά οφέλη είναι πολύ μεγαλύτερα για τους
διαβητικούς από ό,τι για τους μη διαβητικούς ασθενείς.
Οι β-αποκλειστές που λαμβάνονται από το στόμα, όταν
δεν υπάρχουν αντενδείξεις, συνιστώνται, για όλους τους
διαβητικούς ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ASA) μειώνει τη θνητότητα και τη νοσηρότητα σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
Υποστηρίζεται, χωρίς να έχει επαληθευτεί, ότι το �������
ASA����
είναι λιγότερο αποτελεσματικό στους διαβητικούς ασθενείς και ότι χρειάζονται ιδιαίτερα υψηλές θεραπευτικές
δόσεις.
Η κλοπιδογρέλη μπορεί να χορηγείται σε συνδυασμό
με το ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
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Οι αναστολείς ΜΕΑ προστατεύουν τους διαβητικούς
ασθενείς από μελλοντικά επεισόδια και πρέπει να χορηγούνται σε περιπτώσεις υπερτασικών ασθενών ή επί
ενδείξεων νεφρικής δυσλειτουργίας.
Ο έλεγχος του σακχάρου με ινσουλίνη πρέπει να ξεκινά
αμέσως στους διαβητικούς ασθενείς που νοσηλεύονται
για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και παρουσιάζουν πολύ αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, προκειμένου να
επανέλθουν οι τιμές γλυκόζης στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται με τιμές
γλυκόζης κοντά στο φυσιολογικό μπορούν να λαμβάνουν
από το στόμα αντιδιαβητικά φάρμακα. Ο αυστηρός έλεγχος της γλυκόζης πρέπει να συνεχίζεται με αλλαγή του
τρόπου ζωής και με αντιδιαβητικά φάρμακα από το στόμα
και/ή ινσουλίνης. Σημαντική είναι η διενέργεια συστηματικών ελέγχων με στόχο τη διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης σε κατά το δυνατόν φυσιολογικά επίπεδα (ανατρέξτε επίσης σε άλλα σημεία των κατευθυντήριων οδηγιών).
Υπολογισμός κινδύνου και δευτερογενής πρόληψη

Ο υπολογισμός του μακροχρόνιου κινδύνου (Πίνακας
10) θα συμβάλει στην αναγνώριση εξειδικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων και θα καθορίσει το γενικό
πλαίσιο των στόχων για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση
του ασθενούς, με στόχο την πρόληψη νέων στεφανιαίων επεισοδίων και την αναστολή της μετατροπής των
βλαβών του μυοκαρδίου σε μη αναστρέψιμες (σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία επεισόδια).
Πίνακας 10. Υπολογισμός κινδύνου σε ασθενείς με
διαβήτη και οξέα στεφανιαία σύνδρομα
Μεταβλητή
Περιφερειακή, νεφρική και
εγκεφαλική αγγειακή νόσος
Κλασικοί παράγοντες κινδύνου
Διατροφή και άσκηση
Κάπνισμα
Λιπίδια
Αρτηριακή πίεση
Προηγούμενα ή τρέχοντα νοσήματα
Δυσλειτουργία αυτόνομου Ν.Σ.
Υπόταση
Καρδιακή ανεπάρκεια
Αρρυθμίες
Ισχαιμική καρδιοπάθεια

Διαγνωστικά εργαλεία
Ιστορικό, κλινική εξέταση

Ιστορικό νόσου
Ιστορικό νόσου
Αιματολογική εξέταση
Καταγραφή (και σε σφυρά)
Ιστορικό νόσου και κλινική
εξέταση με συμπληρωματι
κές ειδικές εξετάσεις κατά
περίπτωση (δοκιμασία κο
πώσεως, καταγραφή καρδιακού ρυθμού με Hol
ter, ηχωκαρδιογράφημα
doppler, μαγνητική τομο
γραφία, σπινθηρογράφη
μα μυοκαρδίου,
παρακολούθηση διαστήματος ST, stress echo)

Ενότητα ΙΙΙ: Διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις

Οι συστάσεις για τη δευτερογενή πρόληψη είναι όμοιες
για ασθενείς με και χωρίς διαβήτη. Για μια αναλογική μείωση του κινδύνου με την ίδια θεραπεία, ο αριθμός των
ασθενών που πρέπει να λάβουν θεραπεία προκειμένου
να σωθεί μια ζωή ή να προληφθεί ένα ορισμένο τελικό
συμβάν, είναι χαμηλότερος στους διαβητικούς λόγω του
υψηλότερου απόλυτου κινδύνου που διατρέχουν.
Οι σημαντικοί θεραπευτικοί στόχοι είναι συνήθως
πιο φιλόδοξοι για εκείνους που πάσχουν από διαβήτη σε σύγκριση με εκείνους που δεν πάσχουν, όπως
περιγράφεται συνοπτικά στον πίνακα 1.
Γενικά, φαίνεται ότι οι παράγοντες κινδύνου πολλών διαβητικών ασθενών ελέγχονται λιγότερο αποτελεσματικά
από το επιθυμητό, γεγονός που επιβάλει να καταβληθούν
μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής που αφορά άλλωστε ομάδα ασθενών με μεγάλο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Διαβήτης και στεφανιαία
επαναγγείωση
Σύσταση

Κατη- Επίγορία πεδο

Οι αποφάσεις για επαναγγείωση σε ασθενείς με διαβήτη πρέπει να ευνοούν την
αορτοστεφανιαία παράκαμψη έναντι της
διαδερμικής επέμβασης (PCI).
Εάν επιλεγεί η PCI, για τους διαβητικούς
ασθενείς συνιστάται η χορήγηση αναστολέων γλυκοπρωτεΐνης llb/llla.
Όταν πραγματοποιείται PCI με εμφύτευση
ενδοπρόθεσης σε διαβητικούς ασθενείς,
πρέπει να χρησιμοποιούνται επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις (DES)
Η μηχανική διάνοιξη με πρωτογενή PCI είναι η προτιμώμενη θεραπεία σε διαβητικούς ασθενείς με ΟEM.
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επεμβάσεις (PCI). Η επιρροή του μεταβολικού ελέγχου
στο αποτέλεσμα μιας επαναγγείωσης εξακολουθεί να
είναι ασαφής. Οι ασθενείς που χρειάζονται ινσουλίνη
παρουσιάζουν περισσότερα ανεπιθύμητα συμβάντα,
αν και αυτό συνδέεται ενδεχομένως με τη μεγαλύτερη
διάρκεια του διαβήτη ή με πιο προχωρημένο διαβήτη,
ο οποίος έχει επίδραση στη νοσηρότητα, αλλά μπορεί
να οφείλεται και σε άγνωστες έως σήμερα μεταβλητές.
Χειρουργική έναντι διαδερμικής επέμβασης

Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων PCI και CABG
έχει συγκριθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες. Αρχικά διατυπώθηκε έντονος προβληματισμός, όταν μια ανάλυση post�������������������������������������������
�����������������������������������������������
-������������������������������������������
hoc���������������������������������������
σε ασθενείς με διαβήτη και πολυαγγειακή νόσο παρουσίασε χειρότερη πρόγνωση έπειτα από
PCI��������������������������������������������
σε σύγκριση με τη CABG���������������������
�������������������������
. Ωστόσο, άλλες μελέτες (πίνακας 11), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων
στις οποίες χρησιμοποιήθηκε στεφανιαία ενδοπρόθεση (πίνακας 2), δεν επιβεβαίωσαν τα αρνητικά αποτελέσματα για την PCI. Στη μελέτη BARI, η διαφορά στα
ποσοστά επιβίωσης αποδόθηκε σε διαβητικούς ασθενείς που είχαν λάβει τουλάχιστον ένα μόσχευμα έσω
μαστικής αρτηρίας.
Πίνακας 11. Μελέτες σχετικά με το διαβήτη και την
επαναγγείωση στην πολυαγγειακή νόσο
Μελέτη
BARI

Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν υψηλότερα ποσοστά θνητότητας και νοσηρότητας μετά από μια επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG) σε σύγκριση με
τους μη διαβητικούς. Το ίδιο παρατηρείται και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμικές στεφανιαίες

Ασθενείς Παρακο
(n)
λούθηση
(έτη)
353
7

Θνητότητα
(%)
CABG
PCI
23,6
44,3

τιμή p
<0,001

CABRI

124

4

12,5

22,6

>0,05

EAST

59

8

24,5

39,9

>0,05

Βάση Δεδομένων
BARI

339

5

14,9

14,4

>0,05

Οι επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις θεωρήθηκε ότι βελτιώνουν σημαντικά την εξέλιξη της PCI σε διαβητικούς
ασθενείς. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, η οποία συνέκρινε τις επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις με απλές
μεταλλικές ενδοπροθέσεις σε υποπληθυσμούς διαβητικών ασθενών, έδειξε ότι οι επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις συνδέονταν με μείωση του σχετικού κινδύνου επαναστένωσης κατά 80% για το πρώτο έτος μετά την επέμβαση. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω με-

Πίνακας 12. Επαναγγείωση σε διαβητικούς ασθενείς με πολυαγγειακή νόσο στην εποχή της ενδοπρόθεσης (stent)

Θνητότητα (%)

Μελέτη

Ασθενείς
(n)

Παρακολούθηση
(έτη)

Επαναληπτική
επαναγγείωση (%)

ARTS

208

3

4,2

7,1

SoS

150

1

0,8

2,5

>0,05

AWESOME

144

5

34

26

0,27

8,4

41,1

Θνησιμότητα
τιμή p
0,39
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Κεφάλαιο 1: Διαβήτης, προδιαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις

λέτες σύγκρισης επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων με
την CABG�������������������������������������������
�����������������������������������������������
, προκειμένου να καθοριστεί η πιο ενδεδειγμένη στρατηγική επαναγγείωσης.
Συμπληρωματική θεραπεία

Όταν προστίθενται στη θεραπεία των διαβητικών ασθενών, οι αναστολείς γλυκοπρωτεΐνης llb/llla βελτιώνουν
το θεραπευτικό αποτέλεσμα έπειτα από PCI. Επιπλέον,
οι ανταγωνιστές υποδοχέων διφωσφορικής αδενοσίνης, για παράδειγμα η κλοπιδογρέλη, προλαμβάνουν τόσο τις πρώιμες όσο και τις μεταγενέστερες θρομβωτικές
επιπλοκές έπειτα από την εμφύτευση ενδοπροθέσεων
(stent), ιδιαίτερα σε διαβητικούς ασθενείς.
Επαναγγείωση και επαναιμάτωση στο έμφραγμα του
μυοκαρδίου

Μια ανάλυση διαβητικών ασθενών που συμμετείχαν σε
τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξε μεγαλύτερα ποσοστά
επιβίωσης για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διαδερμικές στεφανιαίες επεμβάσεις έναντι της θρομβολυτικής θεραπείας.

8. Καρδιακή ανεπάρκεια και διαβήτης
Σύσταση
Οι αναστολείς MEA συνιστώνται ως θεραπεία
πρώτης γραμμής σε διαβητικούς ασθενείς με
δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας με ή χωρίς
συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.
Οι αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ έχουν
παρόμοια αποτελέσματα με τους αναστολείς ΜΕΑ
στην καρδιακή ανεπάρκεια, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική ή και συμπληρωματική θεραπεία, ταυτόχρονα με τους αναστολείς ΜΕΑ.
Οι β-αποκλειστές, όπως η μετοπρολόλη, η βισοπρολόλη και η καρβεδιλόλη, συνιστώνται ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε διαβητικούς ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια.
Τα διουρητικά, ιδιαίτερα τα διουρητικά της αγκύλης, είναι σημαντικά για τη συμπτωματική θεραπεία των διαβητικών ασθενών με υπερφόρτωση
υγρών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.
Οι ανταγωνιστές της αλδοστερόνης μπορούν
να προστεθούν στους αναστολείς ΜΕΑ, τους
β-αποκλειστές και τα διουρητικά στο πλαίσιο θεραπείας διαβητικών ασθενών με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια.

Κατη- Επίγορία πεδο
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Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση του διαβήτη και της καρδιακής ανεπάρκειας, και ο συνδυασμός αυτός έχει κακή πρόγνωση. Ελάχιστες είναι οι κλινικές μελέτες για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας που συμπεριέλαβαν
αποκλειστικά διαβητικούς ασθενείς. Συνεπώς, τα στοιχεία
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με τη
χρήση διαφόρων φαρμάκων προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των υποομάδων των διαβητικών που συμμετείχαν σε μελέτες για την καρδιακή ανεπάρκεια. Τα περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι η απο48

τελεσματικότητα της θεραπείας σε ασθενείς με και χωρίς διαβήτη είναι παρόμοια, το οποίο σημαίνει ότι το σχετικό όφελος είναι υψηλότερο στη δεύτερη κατηγορία
ασθενών, η οποία διατρέχει υψηλότερο απόλυτο κίνδυνο. Όπως περιγράφεται στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες
οδηγίες για την καρδιακή ανεπάρκεια (2), η αντιμετώπιση
πρέπει να έχει ως βάση τα διουρητικά, τους αναστολείς
ΜΕΑ και τους β-αποκλειστές. Επιπλέον, θεωρείται ότι ο
αυστηρός μεταβολικός έλεγχος έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα
στους διαβητικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

9. Αρρυθμίες, κολπική μαρμαρυγή
και αιφνίδιος καρδιακός θάνατος
Κολπική μαρμαρυγή
Σύσταση
Η χρήση ασπιρίνης και αντιπηκτικών ως προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά
και στους διαβητικούς ασθενείς, προκειμένου να
προληφθούν τα εγκεφαλικά επεισόδια.
Πρέπει να χορηγείται χρόνια αντιπηκτική θεραπεία από του στόματος, σε δόσεις τέτοιες ώστε
να επιτυγχάνεται INR 2-3 για όλους τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και διαβήτη, εκτός
εάν υπάρχουν αντενδείξεις.
Ο έλεγχος της γλυκαιμίας, ακόμη και στο προδιαβητικό στάδιο, είναι σημαντικός, προκειμένου να
προληφθεί η εξέλιξη των φαινομένων που προδιαθέτουν σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.
H μικροαγγειακή νόσος και η νεφροπάθεια είναι ενδείξεις αυξημένου κινδύνου αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου σε διαβητικούς ασθενείς.

Κατη- Επίγορία πεδο
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Ο διαβήτης φαίνεται να ευνοεί την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής, αν και οι γενεσιουργοί μηχανισμοί αυτής παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Στις κατευθυντήριες οδηγίες για την
κολπική μαρμαρυγή του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας/της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας/της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (3), ο διαβήτης κατατάσσεται στους παράγοντες μέτριου κινδύνου μαζί με την
ηλικία >75, την υπέρταση, την καρδιακή ανεπάρκεια και το
χαμηλό κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (<35%).
Σε ασθενείς με μόνιμη ή παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή,
οι οποίοι έχουν ήδη ένα εγκεφαλικό ή ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο στο ιστορικό τους, ενδείκνυται αντιπηκτική
θεραπεία με INR -στόχο μεταξύ 2,0 και 3,0. Επιπλέον, οι
ασθενείς με περισσότερους του ενός μέτριους παράγοντες
κινδύνου για θρομβοεμβολικό επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, πρέπει να λαμβάνουν αντιθρομβωτική θεραπεία. Για την αντιθρομβωτική θεραπεία παρουσία
ενός μόνο μέτριου παράγοντα κινδύνου συνιστάται ασπιρίνη σε δόσεις 81-325 mg������������������������������
��������������������������������
ημερησίως ή αντιπηκτική θεραπεία. Η ασπιρίνη σε δόση 325 ����������������������
mg��������������������
ημερησίως ενδείκνυται ως εναλλακτική λύση για ασθενείς με αντενδείξεις στην
αντιπηκτική θεραπεία από το στόμα.

Ενότητα ΙΙΙ: Διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Η συχνότητα καρδιακών αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής μαρμαρυγής και του αιφνίδιου θανάτου,
είναι αυξημένη μεταξύ των διαβητικών ασθενών. Η ισχαιμική καρδιοπάθεια, οι μεταβολικές επιδράσεις, οι ανωμαλίες στα κανάλια ιόντων και η δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος μπορούν να δημιουργήσουν
κατάλληλο υπόστρωμα για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Πρόσφατα στοιχεία ενισχύουν την άποψη, ότι ο κίνδυνος συνδέεται με τα επίπεδα γλυκόζης, ακόμα και στο στάδιο της διαταραγμένης ανοχής στη γλυκόζη. Ο καθορισμός
ανεξάρτητων προγνωστικών δεικτών για τον αιφνίδιο
καρδιακό θάνατο σε διαβητικούς ασθενείς δεν έχει εξελιχθεί ακόμη σε σημείο που να επιτρέπει τη διαμόρφωση
μιας μεθόδου υπολογισμού του κινδύνου και επακόλουθη πρόληψη των θανάτων. Η μικροαγγειακή νόσος και η
νεφροπάθεια μπορούν, ωστόσο, να θεωρηθούν προγνωστικοί παράγοντες αυξημένου κινδύνου.

10. Περιφερική και αγγειακή
εγκεφαλική νόσος

Ο δείκτης ορίζεται ως ο λόγος της αρτηριακής πίεσης στα σφυρά προς αυτή στη βραχιόνια αρτηρία με
την υψηλότερη πίεση (Εικόνα 5). Η μέτρηση γίνεται σε
ύπτια θέση έπειτα από 5 λεπτά ανάπαυσης. Ο σφυροβραχιόνιος δείκτης πρέπει να είναι φυσιολογικά πάνω
από 0,9.
Πίνακας 13. Εξετάσεις περιφερικής κυκλοφορίας σε
διαβητικούς ασθενείς
Στο ιατρείο (τακτικά)
Επισκόπηση

Σχετική ερυθρότητα
Ωχρότητα στην ανύψωση
Απουσία τριχών
Δυστροφικά νύχια ποδιών
Έλκη ή γάγγραινες

Ψηλάφηση

Μειωμένες σφύξεις
Ξηρό και ψυχρό δέρμα
Μειωμένη αισθητικότητα

Μέτρηση πίεσης

Αρτηριακή πίεση σε σφυρά και βραχίονα

Στο αγγειακό εργαστήριο (εάν ενδείκνυται)

Περιφερική αγγειακή νόσος
Σύσταση

Ένα πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση της
περιφερικής αρτηριακής νόσου είναι η μέτρηση του
σφυροβραχιόνιου δείκτη.

Κατη- Επίγορία πεδο

Για όλους τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2
και καρδιαγγειακή νόσο συνιστάται θεραπεία
με χαμηλή δόση ασπιρίνης.
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Για τους διαβητικούς ασθενείς με περιφερική αγγειακή νόσο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις
να χορηγείται κλοπιδογρέλη ή ηπαρίνη χαμηλού
μοριακού βάρους.

ΙIb

Β

Οι ασθενείς με κρίσιμη ισχαιμία άκρων θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να υποβάλλονται σε
επεμβάσεις επαναγγείωσης.
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Μια εναλλακτική θεραπεία για ασθενείς με κρίσιμη ισχαιμία άκρων, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για επαναγγείωση, είναι η έγχυση προστακυκλίνης.
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Περιφερειακές και/ή τμηματικές μετρήσεις πίεσης
Παλμογραφία
Δοκιμασία βάδισης σε κυλιόμενο διάδρομο (με ή χωρίς περιφερειακή πίεση μετά την άσκηση)
Υπερηχογράφημα duplex
Για αξιολόγηση της μικροκυκλοφορίας
Διαδερμική πίεση οξυγόνου (οξυμετρία)
Ζωτική τριχοειδοσκόπηση
Στο ακτινολογικό τμήμα (εάν ενδείκνυται)
Μαγνητική τομογραφία
Αγγειογραφία
Εικόνα 5. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης στο σφυρό. Για τον εντοπισμό
των σφύξεων χρησιμοποιείται μια συσκευή Doppler στην οπίσθια
κνημιαία αρτηρία και τη ραχιαία αρτηρία του άκρου ποδός, με ταυτόχρονο, αργό ξεφούσκωμα του ιμάντα γύρω από τον αστράγαλο. Η
υψηλότερη πίεση είναι η πίεση στο σφυρό.

Τα άτομα με διαβήτη παρουσιάζουν 2-4 φορές μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης περιφερικής αγγειακής νόσου, ενώ περίπου στο 15% των ασθενών
αυτών παρατηρείται μη φυσιολογικός σφυροβραχιόνιος δείκτης.
Διάγνωση

Τα συμπτώματα της ισχαιμίας κάτω άκρου στους διαβητικούς ασθενείς ενδέχεται να είναι άτυπα και ασαφή λόγω της περιφερικής νευροπάθειας. Αντί του τυπικού πόνου στα πόδια, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει κόπωση ή απλά αδυναμία βάδισης με κανονικό ρυθμό. Η φυσική εξέταση είναι κρίσιμη για τη διάγνωση (Πίνακας 13).

Ένας σφυροβραχιόνιος δείκτης κάτω του 0,5 ή μια
πίεση στο σφυρό κάτω από 50 mm Hg υποδηλώνει
σοβαρή διαταραχή της κυκλοφορίας στο πόδι.
Ένας σφυροβραχιόνιος δείκτης άνω του 1,3 υποδηλώνει κακή αγγειακή συστολή λόγω ακαμψίας των
αρτηριακών τοιχωμάτων, η οποία στους διαβητικούς
ασθενείς οφείλεται κατά κανόνα σε αθηροσκλήρωση του μέσου χιτώνα του αρτηριακού τοιχώματος. Η
αρτηριακή αγγειογραφία πρέπει να διενεργείται μόνο
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όταν υπάρχει προοπτική χειρουργικής επέμβασης για
την αποκατάσταση της αρτηριακής κυκλοφορίας.
Θεραπεία

Θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου

Η αναστολή της συσσώρευσης αιμοπεταλίων με χαμηλή δόση ασπιρίνης ενδείκνυται για όλους τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 χωρίς αντενδείξεις, ενώ για
ασθενείς με σοβαρή περιφερική αγγειακή νόσο συνιστάται περαιτέρω αναστολή της αιμοπεταλιακής συσσώρευσης με κλοπιδογρέλη ή διπυριδαμόλη.
Σε ασθενείς με μη ισχαιμικά νευροπαθητικά έλκη, είναι πολύ σημαντική η απαλλαγή της περιοχής του έλκους από κάθε μορφής εξωτερική πίεση, ακόμα και
με ακινητοποίηση του ασθενούς. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις ακρωτηριασμών, εκεί όπου μια προσεκτική θεραπεία θα μπορούσε να σώσει το άκρο.
Ο μοναδικός φαρμακολογικός παράγοντας που έχει παρουσιάσει έως σήμερα αξιόλογη θετική δράση όσον
αφορά την πρόγνωση ασθενών με σοβαρή ισχαιμία
άκρων είναι η συνθετική προστακυκλίνη. Στο βαθμό
που είναι ανατομικά εφικτή, πρέπει να επιχειρείται επαναγγείωση με αγγειοπλαστική ή χειρουργική επέμβαση.

Εγκεφαλικό επεισόδιο
Σύσταση

Κατη- Επίγορία πεδο

Για την πρόληψη του εγκεφαλικού, η μείωση
της αρτηριακής πίεσης είναι σημαντικότερη από
την επιλογή του φαρμάκου.
Η αναστολή του συστήματος ρενίνης-αγγειοτα
σίνης-αλδοστερόνης μπορεί να έχει πρόσθετα
πλεονεκτήματα πέρα από τη μείωση της αρτηριακής πίεσης καθεαυτής.
Οι ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο και
διαβήτη πρέπει να αντιμετωπίζονται παρομοίως με μη διαβητικούς ασθενείς με εγκεφαλικό.

κρολευκωματουρίας, της υπεργλυκαιμίας καθώς και χρήση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, όπως περιγράφεται
σε άλλα σημεία των κατευθυντήριων οδηγιών.

ΙIa

ΙIa

B

C

Ο διαβήτης είναι ένας ισχυρός, ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η σχέση
μεταξύ της υπεργλυκαιμίας και του εγκεφαλικού είναι,
ωστόσο, λιγότερο σαφής από τη σχέση μεταξύ υπεργλυκαιμίας και εμφράγματος του μυοκαρδίου. Οι μικροαγγειακές επιπλοκές αυξάνουν περαιτέρω τον
κίνδυνο εγκεφαλικού. Στους διαβητικούς ασθενείς, το
εγκεφαλικό είναι συνήθως ισχαιμικού τύπου.

Η θεραπεία κατά την οξεία φάση ακολουθεί παρόμοιες αρχές με αυτές που ισχύουν για την αντιμετώπιση
του εγκεφαλικού στο γενικό πληθυσμό. Η θρομβόλυση είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, εφόσον
εφαρμοστεί κατά τις πρώτες 3-4 ώρες. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει την προσεκτική παρακολούθηση σε ειδική νοσηλευτική μονάδα, με βελτιστοποίηση των κυκλοφορικών και μεταβολικών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένου και του γλυκαιμικού
ελέγχου. Επί του παρόντος συνιστάται η άμεση μείωση
της υψηλής αρτηριακής πίεσης, δηλαδή της συστολικής άνω των 220 mm Hg και/ή της διαστολικής άνω
των 120 mm Hg, αλλά με μεγάλη προσοχή, ώστε να
μην υπάρξει μείωση της αρτηριακής πίεσης σε επίπεδα που μπορούν να επιδεινώσουν την ισχαιμία.

11. Εντατική φροντίδα
Σύσταση

Κατη- Επίγορία πεδο

Ο αυστηρός έλεγχος της γλυκόζης με θεραπεία
ινσουλίνης βελτιώνει τα ποσοστά θνητότητας και
νοσηρότητας σε ενήλικους ασθενείς που έχουν
υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς.

Ι

B

Ο αυστηρός έλεγχος της γλυκόζης με θεραπεία
ινσουλίνης βελτιώνει τα ποσοστά θνητότητας
και νοσηρότητας σε ενήλικους ασθενείς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ι

A

Υπεργλυκαιμία και κλινική πορεία
των ασθενών που βρίσκονται σε
κρίσιμη κατάσταση
Το μεταβολικό stress που συνοδεύει μια κριτική νόσο
προκαλεί μεταβολικές και ενδοκρινολογικές διαταραχές. Λόγω της αντίστασης στην ινσουλίνη και της αύξησης της παραγωγής γλυκόζης, οι ασθενείς αναπτύσσουν συνήθως υπεργλυκαιμία. Σε αντίθεση με παλιότερες πρακτικές, σήμερα έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και μια
μέτρια υπεργλυκαιμία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου όσον αφορά τη θνητότητα και τη νοσηρότητα.

Πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου

Έλεγχος της γλυκόζης αίματος με
χορήγηση ινσουλίνης σε ασθενείς
που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση

Τα μέτρα πρόληψης του εγκεφαλικού πρέπει να περιλαμβάνουν μια πολυπαραγοντική προσέγγιση με στόχο την
αντιμετώπιση της υπέρτασης, της υπερλιπιδαιμίας, της μι-

Η θεραπεία με ινσουλίνη, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση της γλυκόζης αίματος σε κανονικά επίπεδα,
μειώνει τη θνητότητα και προλαμβάνει διάφορες σο-
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Πίνακας 14. Δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με την εντατική θεραπεία με ινσουλίνη σε ασθενείς που
βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση
Πληθυσμός ασθενώνα
Αριθμός ασθενών
Τυχαιοποιημένη μελέτη
Στόχος για τη γλυκόζη (mmol/L)

Χειρουργική Φαρμακευτική Χειρουργική και Χειρουργική Επέμβαση καρδιάς
φαρμακευτική
σε διαβητικούς
1548

1200/767β

1600

61

4864

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

<6,7

<8,3

<6,1

<6,1

<7,8

Θνητότητα

↓

↓

↓

Πολυνευροπάθεια

↓

Βακτηριαιμία/σοβαρές λοιμώξεις

↓

-

-

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

↓

↓

↓

Μεταγγίσεις ερυθρών
αιμοσφαιρίων

↓

Διάρκεια μηχανικής υποστήριξης
αναπνευστικής λειτουργίας

↓

↓

Διάρκεια νοσηλείας

↓

↓

↓
↓

↓

↓

↓

Λοιμώξεις στερνικού τραύματος

↓

α: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο
β: Νοσηρότητα για όλους του ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν (n= 1200). Νοσηρότητα και θνητότητα σε ασθενείς που χρειάστηκαν ≥ τρεις ημέρες
νοσηλείας σε μονάδα εντατικής φροντίδας (n= 767)

βαρές επιπλοκές που συνδέονται με επιδείνωση της
κλινικής κατάστασης του ασθενούς, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 14. Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν, ότι ο έλεγχος της γλυκόζης αίματος και/ή οι άλλες μεταβολικές επιδράσεις της ινσουλίνης που συνοδεύουν τον αυστηρό έλεγχο της γλυκόζης, είναι οι
παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης, και όχι η ινσουλίνη καθ’ αυτή.

12. Οικονομία της υγείας και
διαβήτης
Σύσταση
Η μείωση των λιπιδίων αποτελεί έναν οικονομικά συμφέροντα τρόπο πρόληψης των επιπλοκών.
Ο αυστηρός έλεγχος της υπέρτασης είναι οικονομικά συμφέρον στόχος.

κών αντίστοιχα. Ο βασικός ρυθμιστής είναι το κόστος
νοσηλείας. Επειδή οι επιπλοκές επηρεάζουν πολύ το
κόστος, η αποτελεσματική πρόληψή τους κρίνεται όχι
μόνο αναγκαία αλλά και οικονομικά αποδοτική.
Πίνακας 15. Άμεσο ιατρικό κόστος για ασθενείς με
διαβήτη τύπου 2 σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και
ποσοστό δαπανών υγείας στις αντίστοιχες χώρες
(1998)
Χώρα

Κατη- Επίγορία πεδο

Ι

A

Ι

A

Το συνολικό κόστος για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2
έχει αναλυθεί σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Πίνακας
15). Λόγω της έντονης παρουσίας συννοσηρότητας
σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, δεν είναι δυνατή η
διάκριση μεταξύ των εξόδων που οφείλονται στο διαβήτη και εκείνων που σχετίζονται με άλλες παθήσεις.
Ο καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά το κόστος
δεν είναι ο ίδιος ο διαβήτης ή η θεραπεία του, αλλά οι
επιπλοκές του. Το κόστος είναι 1,7, 2,0 και 3,5 φορές
υψηλότερο, όταν ο ασθενής παρουσιάζει μικροαγγειακές, μακροαγγειακές ή και τους δύο τύπους επιπλο-

Συνολικό
Κόστος
Κόστος
κόστος
ανά
δαπανών
(εκατ. €) ασθενή (€) υγείας (%)

Βέλγιο

1094

3295

6,7

Γαλλία

3983

3064

3,2

Γερμανία

12438

3576

6,3

Ιταλία

5783

3346

7,4

Ολλανδία

444

1889

1,6

Ισπανία

1958

1305

4,4

Σουηδία

736

2630

4,5

Ηνωμ. Βασίλειο

2608

2214

3,4

Όλες οι χώρες

29000

2895

5,0
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παρουσίαση συστάσεων διαχείρισης που βασίζονται
σε όλες τις σχετικές ενδείξεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα προκειμένου να βοηθήσουν τους γιατρούς να επι-
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Ενδείξεις ή/και γενική συμφωνία ότι μια δεδομένη θεραπεία ή διαδικασία είναι ωφέλιμη, χρήσιμη και αποτελεσματική
Αντικρουόμενες ενδείξεις ή/και διαφορά απόψεων για τη χρησιμότητα/δραστικότητα της θεραπείας ή διαδικασίας.
Το βάρος των ενδείξεων/απόψεων ευνοεί τη
χρησιμότητα/δραστικότητα
Η χρησιμότητα/δραστικότητα είναι λιγότερο
εδραιωμένη σύμφωνα με τα στοιχεία/απόψεις
Ενδείξεις ή γενική συμφωνία ότι η θεραπεία ή
η διαδικασία δεν είναι χρήσιμη ή αποτελεσματική και ενδέχεται να είναι επιβλαβής σε ορισμένες περιπτώσεις
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Δεδομένα που προέρχονται από πολλαΕπίπεδο
πλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ή
στοιχείων Α
μετα-αναλύσεις
Δεδομένα που προέρχονται από μια τυΕπίπεδο
χαιοποιημένη κλινική δοκιμή ή μεγάλες μη
στοιχείων Β
τυχαιοποιημένες μελέτες
Επίπεδο
Ομοφωνία εμπειρογνωμόνων ή/και μικρές
στοιχείων Γ μελέτες, ανασκοπικών μελετών, μητρώων

λέξουν την καλύτερη δυνατή στρατηγική διαχείρισης
για κάθε μεμονωμένο ασθενή. Το βάρος των ενδείξεων υπέρ ή κατά συγκεκριμένων διαδικασιών ή θεραπειών σταθμίζεται, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες
κλίμακες για τη διαβάθμιση των κατευθυντήριων οδηγιών και τα επίπεδα ενδείξεων, όπως περιγράφονται
παρακάτω. Ωστόσο, η τελική κρίση σχετικά με τη φροντίδα κάθε μεμονωμένου ασθενούς πρέπει να γίνεται
από τον θεράποντα γιατρό.

*Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC για τη Διάγνωση και θεραπεία οξέων στεφανιαίων συνδρόμων χωρίς ανάσπαση ST (�����
European Heart Journal 2007, 28 (13) 1598 – 1660)
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2. Ορισμοί
Οι διάφορες εμφανίσεις των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (ΟΣΣ) έχουν κοινό παθοφυσιολογικό υπόστρωμα. Το πρώτο σύμπτωμα που θέτει την υποψία για
τη διάγνωση και τη διαδικασία λήψης της θεραπευτικής
απόφασης είναι ο πόνος στο στήθος, αλλά η ταξινόμηση των ασθενών βασίζεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Οι ασθενείς διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
1. Ασθενείς με τυπικό οξύ πόνο στο στήθος
και επίμονη ανάσπαση ST (> 20 λεπτά): Αυτό ονομάζεται ΟΣΣ με ανάσπαση ST (STE-ACS)
και γενικά αντικατοπτρίζει μια οξεία ολική στεφανιαία απόφραξη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους
ασθενείς θα αναπτύξουν τελικά έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση ������������������������
ST����������������������
(��������������������
STEMI���������������
). Ο θεραπευτικός στόχος είναι να επιτευχθεί ταχεία, πλήρης και
επαρκής επαναιμάτωση με πρωτογενή αγγειοπλαστική ή ινωδολυτική θεραπεία.
2. Ασθενείς με οξύ πόνο στο στήθος, χωρίς
επίμονη ανάσπαση ST. Αυτοί οι ασθενείς έχουν
σχετικά επίμονη ή παροδική κατάσπαση ST�������
���������
ή αναστροφή του επάρματος Τ, επίπεδα επάρματα Τ,
ψευδο-φυσιολογικοποίηση επαρμάτων Τ ή έλλειψη ΗΚΓ αλλαγών κατά την εμφάνιση.
Η αρχική διάγνωση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων χωρίς ανάσπαση ST (NSTE-ACS), με βάση
τη μέτρηση τροπονινών θα ταξινομηθεί στη συνέ-

χεια ως ΕΜ χωρίς ανάσπαση ST������������������
��������������������
(����������������
NSTEMI����������
) ή σταθερή στηθάγχη (Εικόνα 1). Σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ασθενών, η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) θα εξαιρείται
ως αίτιο συμπτωμάτων. Η θεραπευτική αντιμετώπιση
καθοδηγείται από την τελική διάγνωση.

3. Επιδημιολογία και φυσική ιστορία
Τα δεδομένα από τις διάφορες καταγραφές εμφανίζουν
σταθερά ότι τα NSTE-ACS έχουν γίνει πιο συχνά από
τα ΟΣΣ με ανάσπαση �����������������������������
ST���������������������������
. Η νοσοκομειακή θνησιμότητα είναι υψηλότερη σε ασθενείς με STEMI�������������
������������������
από ό,τι μεταξύ των ασθενών με ����������������������������
NSTE������������������������
-�����������������������
ACS��������������������
(7% έναντι 5% αντίστοιχα), αλλά μετά από 6 μήνες τα ποσοστά θνησιμότητας είναι παρόμοια και στις δύο παθήσεις (12% έναντι
13% αντίστοιχα). Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση
έδειξε ότι τα ποσοστά θανάτων ήταν υψηλότερα μεταξύ
των ασθενών με NSTE-ACS από ό,τι εκείνων με STEMI,
με διπλάσια διαφορά μετά από τέσσερα χρόνια. Αυτή η
διαφορά στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξέλιξη μπορεί να οφείλεται στα διαφορετικά προφίλ των
ασθενών, αφού οι ασθενείς με NSTE-ACS τείνουν να
είναι μεγαλύτεροι, με περισσότερες συννοσηρότητες,
ιδιαίτερα διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια. Η διαφορά
θα μπορούσε επίσης να οφείλεται σε ύπαρξη σοβαρότερης στεφανιαίας νόσου ή/και περιφερικής αγγειακής
νόσου, ή επίμονους παράγοντες διέγερσης της αθηρωμάτωσης όπως η φλεγμονή.

•
•

Εικόνα 1. Το φάσμα των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων

•

Εισαγωγή

Πόνος στο στήθος

Διάγνωση

Υποψία οξέος στεφανιαίου συνδρόμου

Ανωμαλίες
ST/T

Φυσιολογικό
ή ακαθόριστο
ΗΚΓ

Βιοχημικές
εξετάσεις

Τροπονίνη
θετική

Τροπονίνη
αρνητική δύο
φορές

Διαστρωμά
τωση κινδύνου

Υψηλός
κίνδυνος

Χαμηλός
κίνδυνος

ΗΚΓ

Επίμονη
ανάσπαση ST

Διάγνωση

STEMI

NSTEMI

Ασταθής
στηθάγχη

Θεραπεία

Επαναιμάτωση

Επεμβατική

Μη επεμβατική
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Τα NSTE-ACS είναι πιο συχνά από τα STEMI.
Σε αντίθεση με τα STEMI��������������������������
�������������������������������
, όπου τα συμβάματα προκύπτουν πριν ή λίγο μετά την εμφάνιση τους, στα NSTEACS τα συμβάματα αυτά εξακολουθούν για ημέρες και
εβδομάδες.
Η θνησιμότητα των STEMI και NSTE-ACS μετά από 6
μήνες είναι παρόμοια.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι στρατηγικές θεραπείας για
NSTE������������������������������������������
-�����������������������������������������
ACS��������������������������������������
πρέπει να αφορούν τόσο στην οξεία φάση όσο και στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

4. Παθοφυσιολογία
Το ΟΣΣ αντιπροσωπεύει μια εκδήλωση αθηροσκλήρωσης με κίνδυνο για τη ζωή και συνήθως προηγείται
οξεία θρόμβωση, επαγόμενη από ρήξη αθηροσκληρωτικής πλάκας με ή χωρίς ταυτόχρονη αγγειοσύσπαση, που
προκαλεί αιφνίδια και κρίσιμη μείωση της ροής του αίματος. Στην πολύπλοκη διαδικασία της διαταραχής της ακεραιότητας της αθηρωματικής πλάκας, αποκαλύφθηκε ότι
η φλεγμονή αποτελεί βασικό παθοφυσιολογικό στοιχείο.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, το ΟΣΣ μπορεί να έχει μη αθη-

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος

ροσκληρυντική προέλευση όπως αρτηρίτιδα, τραύμα, διατομή, θρομβοεμβολή, συγγενείς ανωμαλίες, κατάχρηση
κοκαΐνης και επιπλοκές καρδιακού καθετηριασμού. Ορισμένα βασικά παθοφυσιολογικά στοιχεία περιγράφονται
λεπτομερώς στο κυρίως κείμενο, επειδή είναι σημαντικά
στοιχεία για να γίνουν κατανοητές οι θεραπευτικές στρατηγικές, ιδιαίτερα οι έννοιες της ευάλωτης πλάκας, της στεφανιαίας θρόμβωσης, του ευάλωτου ασθενούς, της ενδοθηλιακής αγγειοδιασταλτικής δυσλειτουργίας, της επιταχυνόμενης αθηροθρόμβωσης, δευτερευόντων μηχανισμών
ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση ST και μυοκαρδιακής βλάβης.

5. Διάγνωση και εκτίμηση κινδύνου
Η κλινική εμφάνιση των NSTE-ACS περιλαμβάνει
μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων. Παραδοσιακά, διακρίνονται πολλές κλινικές εμφανίσεις:

•
•
•
•

Παρατεταμένος στηθαγχικός πόνος σε ηρεμία,
Νέα έναρξη (de novo) σοβαρής στηθάγχης Κατηγορίας ΙΙΙ
της Ταξινόμησης της Καναδικής Καρδιαγγειακής Εταιρείας (CCS),
Πρόσφατη αποσταθεροποίηση προηγούμενα σταθερής
στηθάγχης με χαρακτηριστικά στηθάγχης τουλάχιστον
CCS III (επιδεινούμενη στηθάγχη), ή
Στηθάγχη μετά από ΕΜ.

Παρατεταμένος πόνος παρατηρείται σε 80% των
ασθενών, ενώ η στηθάγχη de novo ή η επιταχυνόμενη
στηθάγχη παρατηρούνται μόνο σε 20% των ασθενών.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αξιόπιστη διάκριση
μεταξύ ΟΣΣ με ή χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος
δεν μπορεί να βασίζεται σε συμπτώματα.
Κλινικά συμπτώματα: Η οπισθοστερνική πίεση ή το
βάρος («στηθάγχη») που ακτινοβολεί στον αριστερό
βραχίονα, το λαιμό ή τη γνάθο είναι το συνηθέστερο
σύμπτωμα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα όπως εφίδρωση, ναυτία, κοιλιακός πόνος, δύσπνοια και συγκοπή. Οι άτυπες εμφανίσεις δεν είναι ασυνήθιστες. Αυτές περιλαμβάνουν επιγαστρικό πόνο, δυσπεψία πρόσφατης έναρξης, οξύ πόνο στο στήθος, πόνο στο στήθος με ορισμένα πλευριτικά χαρακτηριστικά ή
αυξανόμενη δύσπνοια. Άτυπα συμπτώματα παρατηρούνται συχνά σε νεότερους (25 – 40 ετών) και πιο ηλικιωμένους (>75 ετών) ασθενείς, στις γυναίκες και σε ασθενείς με διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή άνοια.
Διαγνωστικά εργαλεία:

•

Φυσική εξέταση

•
•
•
•

Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Βιοχημικοί δείκτες
Ηχωκαρδιογραφία
Απεικόνιση της στεφανιαίας ανατομίας.

Το κλινικό ιστορικό, τα ευρήματα από το ΗΚΓ και οι
βιοχημικοί δείκτες (ιδιαίτερα η μέτρηση τροπονίνης Τ
ή Ι αίματος) είναι απαραίτητα για διαγνωστικούς (και
προγνωστικούς) σκοπούς.
Φυσική εξέταση: Συχνά είναι φυσιολογική. Τα σημεία
καρδιακής ανεπάρκειας ή αιμοδυναμικής αστάθειας
πρέπει να ωθούν τον γιατρό να επισπεύσει τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών. Ένας σημαντικός στόχος της φυσικής εξέτασης είναι ο αποκλεισμός μη καρδιακών αιτίων.
ΗΚΓ: Οι μετατοπίσεις του ���������������������������
ST�������������������������
διαστήματος και οι μεταβολές του κύματος Τ αποτελούν ενδείξεις στο ΗΚΓ για
ασταθή στεφανιαία νόσο. Ο αριθμός απαγωγών που
εμφανίζουν πτώση του ST και το μέγεθος της πτώσης
του ����������������������������������������������������
ST��������������������������������������������������
είναι ενδεικτικά στοιχεία της έκτασης και της σοβαρότητας της ισχαιμίας και συσχετίζονται με την πρόγνωση. Μια πτώση του τμήματος ST κατά ≥ 0,5 mm
(0,05 �������������������������������������������
mV�����������������������������������������
) σε δύο ή περισσότερες παρακείμενες απαγωγές, στο κατάλληλο κλινικό πλαίσιο, υποδηλώνει Οξύ
Στεφανιαίο Σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του ST (NSTEACS������������������������������������������������
) και συνδέεται με την πρόγνωση. Μια ελαφρά πτώση του ST (0,5 mm) μπορεί να μετριέται δύσκολα στην
κλινική πρακτική. Πιο συχνά αντιληπτή είναι η κατάσπαση του ST κατά ≥ 1 mm�������������������������������
���������������������������������
(0,1 �������������������������
mV�����������������������
) που σχετίζεται με ποσοστό θανάτων και έμφραγμα του μυοκαρδίου 11% σε
1 χρόνο. Η πτώση ST������������������������������
��������������������������������
κατά ≥ 2 mm������������������
��������������������
συνδέεται με εξαπλάσιο κίνδυνο θνησιμότητας. Η κατάσπαση του ST σε
συνδυασμό με παροδική ανάσπαση του ST ταυτοποιεί
επίσης μια υποομάδα υψηλού κινδύνου. Η βαθιά συμμετρική αναστροφή των κυματομορφών Τ στις πρόσθιες προκάρδιες απαγωγές σχετίζεται συχνά με σημαντική στένωση στο εγγύς τμήμα της αριστερής πρόσθιας
κατιούσας στεφανιαίας αρτηρίας ή στο στέλεχος.

•

Το φυσιολογικό ΗΚΓ δεν αποκλείει την πιθανότητα
NSTE-ACS.

Βιοχημικοί δείκτες
Τροπονίνες: Σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου προκύπτει μια αρχική αύξηση των τροπονινών στο
περιφερικό αίμα μετά από 3 έως 4 ώρες. Τα επίπεδα
τροπονίνης ενδέχεται να παραμείνουν υψηλά για διάστημα μέχρι 2 εβδομάδες μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στο ������������������������������������
NSTE��������������������������������
-�������������������������������
ACS����������������������������
, μια μικρή αύξηση στις τρο57

Κεφάλαιο 1: Διάγνωση και θεραπεία οξέων στεφανιαίων συνδρόμων χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος

πονίνες μπορεί να είναι δυνατόν να μετρηθεί μόνο μέσα στις πρώτες 48 έως 72 ώρες. Η υψηλή ευαισθησία των εξετάσεων τροπονίνης επιτρέπει την ανίχνευση βλάβης στο μυοκάρδιο που δεν ανιχνεύεται από
την εξέταση ���������������������������������������
CK�������������������������������������
-������������������������������������
MB����������������������������������
μέχρι και στο ένα τρίτο των ασθενών που εμφανίζουν NSTE��������������������������
������������������������������
-�������������������������
ACS����������������������
. Η μικρή ή μέτρια αύξηση των τροπονινών φαίνεται να φέρει τον υψηλότερο πρώιμο κίνδυνο σε ασθενείς με NSTE-ACS.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση της τροπονίνης
μπορεί να παρουσιαστεί σε πολλές παθήσεις που δεν
αποτελούν οξέα στεφανιαία σύνδρομα (Πίνακας 1).
Άλλες σοβαρές παθήσεις μπορούν να εμφανιστούν
με πόνο στο στήθος, ο οποίος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα τροπονίνης και θα πρέπει
πάντα να μελετώνται ως διαφορική διάγνωση.

•

Η διάγνωση του NSTE-ACS δεν θα πρέπει να γίνεται
ποτέ μόνο με βάση τους καρδιακούς βιοχημικούς δείκτες, η αύξηση των οποίων θα πρέπει να ερμηνεύεται
στο πλαίσιο άλλων κλινικών ευρημάτων.

Άλλοι βιοχημικοί δείκτες που είναι χρήσιμοι για τις διαφορικές διαγνώσεις: D-διμερή (πνευμονική εμβολή),
BNP/NT-proBNP (δύσπνοια, καρδιακή ανεπάρκεια),
αιμοσφαιρίνη (αναιμία), λευκά αιμοσφαίρια (φλεγμονώδης νόσος), δείκτες της νεφρικής λειτουργίας.
Ηχωκαρδιογράφημα: Συνιστάται τακτική χρήση για την
ανίχνευση ανωμαλιών στην κινητικότητα των μυοκαρδιακών τοιχωμάτων και για να αποκλειστούν άλλα αίτια της
συμπτωματολογίας.
Διαφορική διάγνωση: Άλλες παθήσεις που μπορεί να
μιμούνται το NSTE-ACS συνοψίζονται στον Πίνακα 2.

Διαστρωμάτωση κινδύνου
Έχουν αναπτυχθεί πολλά σκορ διαστρωμάτωσης κινδύνου και έχουν επαληθευτεί σε μεγάλους πληθυσμούς ασθενών. Η βαθμολογία κινδύνου GRACE βασίζεται σε διεθνή καταγραφή ενός μη επιλεγμένου
πληθυσμού με όλες τις κλινικές εκφάνσεις του ΟΣΣ.
Οι παράγοντες κινδύνου προήλθαν από την πολυπαραγοντική ανάλυση και είναι οι παράμετροι εκείνοι
που εμφάνισαν ανεξάρτητη προγνωστική αξία για θανάτους κατά τη νοσηλεία και θανάτους μετά το εξιτήριο
σε 6 μήνες. Η βαθμολογία κινδύνου GRACE καθιστά
δυνατή την εκτίμηση κινδύνου θανάτου κατά τη νοσηλεία και μετά από 6 μήνες (Πίνακας 3). Περισσότερες
λεπτομέρειες διατίθενται στη διεύθυνση:
http://www.outcomes-umassmed.org/grace/
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Πίνακας 1. Μη στεφανιαίες παθήσεις με αυξήσεις
τροπονίνης
• Σοβαρή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια – οξεία
και χρόνια
• Διαχωρισμός αορτής, βαλβιδοπάθεια αορτής ή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
• Μυοκαρδιακή θλάση, καυτηριασμός (ablation), βηματοδότηση, καρδιακή απινίδωση ή ενδομυοκαρδιακή βιοψία.
• Φλεγμονώδεις νόσοι, π.χ. μυοκαρδίτιδα ή ενδο-/περικαρδίτιδα με επέκταση στο μυοκάρδιο
• Υπερτασική κρίση
• Ταχυαρρυθμίες ή βραδυαρρυθμίες
• Πνευμονική εμβολή, σοβαρή πνευμονική υπέρταση
• Υποθυρεοειδισμός
• Μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo (apical ballooning syndrome)
• Χρόνια ή οξεία νεφρική δυσλειτουργία
• Οξεία νευρολογική νόσος, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο ή υπαραχνοειδής αιμορραγία
• Διηθητική νόσος, π.χ. αμυλοείδωση, αιμοχρωμάτωση,
σαρκοείδωση, σκληροδερμία
• Τοξικότητα φαρμάκων, π.χ. αδριαμυκίνη, 5-φλουοροουρακίλη, ερσεπτίνη, δηλητήρια φιδιών
• Εγκαύματα, εάν επηρεάζουν > 30% της επιφάνειας
του σώματος
• Ραβδομυόλυση
• Ασθενείς επιβαρυμένοι, ιδιαίτερα με αναπνευστική
ανεπάρκεια ή σήψη
Πίνακας 2. Καρδιακές και μη καρδιακές παθήσεις που
μπορεί να μιμούνται τα NSTE-ACS
Καρδιακές
Μυοκαρδίτιδα
Περικαρδίτιδα
Μυοπερικαρδίτιδα
Μυοκαρδιοπάθεια
Βαλβιδική νόσος
Καρδιοπάθεια
Tako-Tsubo
Αγγειακές
Διαχωρισμός αορτής
Αορτικό
ανεύρυσμα
Στένωση ισθμού
αορτής
Αγγειοεγκεφαλική
νόσος

Πνευμονικές

Αιματολογικές

Πνευμονική
Δρεπανοκυτταριεμβολή
κή αναιμία
Πνευμονικό έμφρακτο
Πνευμονία
Πλευρίτιδα
Πνευμοθώρακας
Γαστρεντε
ρολογικές

Ορθοπεδικές

Οισοφαγικός
σπασμός
Οισοφαγίτιδα
Πεπτικό έλκος
Παγκρεατίτιδα
Χολοκυστίτιδα

Αυχενική
δισκοπάθεια
Κάταγμα πλευρού
Μυϊκός τραυματισμός / φλεγμονή
Πλευρο
χονδρίτιδα

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος
Πίνακας 3. Ενδονοσοκομειακή και μετά από 6
μήνες σε κατηγορίες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού
κινδύνου σε πληθυσμούς μητρώου σύμφωνα με τη
βαθμολογία κινδύνου GRACE
Κατηγορία
κινδύνου
(τριτημόρια)
Χαμηλός
Μεσαίος
Υψηλός
Κατηγορία
κινδύνου
(τριτημόρια)
Χαμηλός
Μεσαίος
Υψηλός

Βαθμολογία
κινδύνου
GRACE
≤ 108
109 - 140
> 140
Βαθμολογία
κινδύνου
GRACE
≤ 88
89 - 118
> 118

Θάνατοι στο
νοσοκομείο
(%)
<1
1-3
>3
Θάνατοι μετά το
εξιτήριο έως 6
μήνες (%)
<3
3-8
>8

νίνης, ενδείκνυται μία αναίμακτη δοκιμασία κοπώσεως για πρόκληση ισχαιμίας πριν από την έξοδο
από το νοσοκομείο (Ι-Α).

•

Συστάσεις για διάγνωση και διαστρωμάτωση
κινδύνου

•
•

Η διάγνωση των NSTE-ACS και διαστρωμάτωση βραχυπρόθεσμου κινδύνου της NSTE-ACS θα πρέπει να
βασίζεται σε ένα συνδυασμό κλινικού ιστορικού, συμπτωμάτων, ΗΚΓ, βιοχημικών δεικτών και αποτελεσμάτων βαθμολογίας κινδύνου (Ι-Β).
Η αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε ασθενή είναι μια
δυναμική διεργασία που θα πρέπει να επαναπροσδιορίζεται, καθώς εξελίσσεται η κλινική κατάσταση.

Στη διαστρωμάτωση κινδύνου θα πρέπει να μελετώνται οι ακόλουθοι παράγοντες πρόβλεψης για μακροπρόθεσμο θάνατο ή ΕΜ (Ι-Β):

•

Κλινικοί δείκτες: ηλικία, καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, κλάση κατά Killip, διαβήτης, προηγούμενο ΕΜ/ΣΝ.

•
•

Δείκτες ΗΚΓ: κατάσπαση του ST διαστήματος

•

Απεικονιστικά ευρήματα: χαμηλό κλάσμα εξώθησης, βλάβη στελέχους, τριαγγειακή νόσος

•

Αποτέλεσμα σκορ κινδύνου.

Εργαστηριακοί δείκτες: τροπονίνες, GFR, κάθαρση
κρεατινίνης, Συστατίνη C, BNP/NT-proBNP, hsCRP.

6. Θεραπεία
Η θεραπεία του NSTE���������������������������
�������������������������������
-��������������������������
ACS�����������������������
περιλαμβάνει πέντε θεραπευτικά εργαλεία:

Το ΗΚΓ 12 απαγωγών θα πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε 10 λεπτά από την πρώτη ιατρική επαφή και να
ερμηνεύεται αμέσως από έμπειρο γιατρό (Ι-Γ). Θα
πρέπει να καταγράφονται επιπλέον απαγωγές (V3R
και V4R, V7-V9). Το ΗΚΓ θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε περίπτωση υποτροπής των συμπτωμάτων και μετά από 6, 24 ώρες και πριν από το εξιτήριο από το νοσοκομείο (Ι-Γ).

•
•
•
•
•

•

Πρέπει να λαμβάνεται αίμα αμέσως για μέτρηση
τροπονίνης (cTnT ή cTnl). Το αποτέλεσμα θα πρέπει
να είναι διαθέσιμο μέσα σε 60 λεπτά (Ι-Γ). Η εξέταση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά από 6-12
ώρες, εάν είναι αρνητική η αρχική εξέταση (Ι-Α).

Τα φάρμακα αυτά μειώνουν τη μυοκαρδιακή κατανάλωση οξυγόνου (μειώνοντας τον καρδιακό ρυθμό,
χαμηλώνοντας την πίεση του αίματος ή καταστέλλοντας τη συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας) ή/και
προκαλώντας αγγειοδιαστολή.

•

Θα πρέπει να υπολογίζονται καθιερωμένα σκορ
κινδύνου (όπως GRACE) για αρχική και μετέπειτα
διαστρωμάτωση κινδύνου (Ι-Β).

Συστάσεις για αντιισχαιμικά φάρμακα:

•

Συνιστάται Ηχωκαρδιογράφημα για να αποκλειστούν ή να επιβεβαιωθούν άλλες παθήσεις που
προκαλούν παρόμοια κλινική εικόνα (Ι-Γ).

•

•

Σε ασθενείς χωρίς υποτροπή του πόνου, φυσιολογικά ευρήματα ΗΚΓ και αρνητικές εξετάσεις τροπο-

•

•

Αντιισχαιμικά φάρμακα
Αντιπηκτικά
Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα
Στεφανιαία επαναγγείωση
Μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση

6.1. Αντιισχαιμικά φάρμακα

•

Οι β-αποκλειστές συνιστώνται όταν δεν υπάρχουν
αντενδείξεις, ιδιαίτερα σε ασθενείς με υπέρταση ή ταχυκαρδία (Ι-Β).
Τα νιτρώδη, ενδοφλέβια ή από το στόμα, είναι αποτελεσματικά για την ανακούφιση συμπτωμάτων στην
οξεία διαχείριση στηθαγχικών επεισοδίων (Ι-Γ).
Οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου παρέχουν ανα59
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κούφιση από τα συμπτώματα σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη νιτρώδη και β-αποκλειστές. Είναι χρήσιμοι σε ασθενείς με αντενδείξεις στη χορήγηση
β-αποκλειστών και στην υποομάδα ασθενών με αγγειοσυσπαστική στηθάγχη (Ι-Β).

•

ρίνη (ΙΙα-Β) ή μπιβαλιρουδίνη (Ι-Β). (Βλ. Ενότητα 9
Στρατηγικές διαχείρισης).

•

Η νιφεδιπίνη ή άλλες διυδροπυριδίνες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, εάν δεν συνδυάζονται με
β-αποκλειστές (ΙΙΙ-Β).

6.2. Αντιπηκτικά

Πολλά αντιπηκτικά που δρουν σε διαφορετικά επίπεδα του καταρράκτη της πήξης του αίματος, έχουν μελετηθεί σε NSTE-ACS:

•
•
•
•
•

Μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (UFH) ως ενδοφλέβια
έγχυση,
Ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (�������������
LMWH���������
) ως υποδόρια ένεση,
Fondaparinux ως υποδόρια ένεση,
Άμεσοι αναστολείς θρομβίνης (DTI) ως ενδοφλέβια
έγχυση,
Ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (VKA) ως φαρμακευτική
αγωγή από το στόμα.

Έχει αποδειχθεί ότι τα περισσότερα αντιπηκτικά είναι
ικανά να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου ή/και ΕΜ με
αντίτιμο τις αυξημένες αιμορραγικές επιπλοκές. Οι συστάσεις για τη χρήση αντιπηκτικών βασίζονται κυρίως
στο προφίλ ασφάλειας-δραστικότητας του κάθε φαρμάκου (ισορροπία μεταξύ της μείωσης κινδύνου ισχαιμικών συμβαμάτων και του κινδύνου αιμορραγίας).

Συστάσεις για την αντιπηκτική θεραπεία:

•
•
•
•
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•

Η αντιπηκτική θεραπεία συνιστάται σε όλους τους ασθενείς μαζί με αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (Ι-Α).
Η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον κίνδυνο ισχαιμικών και αιμορραγικών
συμβαμάτων (Ι-Β).
Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα αντιπηκτικά, όπως UFH,
LMWH, Fondaparinux, μπιβαλιρουδίνη. Η επιλογή
εξαρτάται από την αρχική στρατηγική (βλ. Ενότητα 9,
Στρατηγικές διαχείρισης), επείγουσα επεμβατική, πρώιμη επεμβατική ή συντηρητική στρατηγική (Ι-Β).
Σε μια επείγουσα επεμβατική στρατηγική θα πρέπει να
γίνει αμέσως έναρξη θεραπείας UFH (Ι-Γ) ή ενοξαπα-

•

Σε μη επείγουσες καταστάσεις, όταν εκκρεμεί η απόφαση κατά πόσο θα ακολουθηθεί πρώιμη επεμβατική
ή συντηρητική στρατηγική (βλ. Ενότητα 9 Στρατηγικές
διαχείρισης):

•

Συνιστάται Fondaparinux με βάση το πιο ευνοϊκό
προφίλ δραστικότητας/ασφάλειας (Ι-Α).

•

Ενοξαπαρίνη με λιγότερο ευνοϊκό προφίλ δραστικότητας/ασφάλειας από το Fondaparinux θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν υπάρχει μικρός
κίνδυνος αιμορραγίας (ΙΙα-Β).

•

Επειδή το προφίλ δραστικότητας/ασφάλειας των
LMWH (εκτός από την ενοξαπαρίνη) ή της �����������
UFH��������
σε σχέση με την Fondaparinux�������������������������������
�������������������������������������������
είναι άγνωστο, αυτά τα αντιπηκτικά δεν συνιστώνται αντί για τη Fondaparinux (ΙΙα-Β).

Σε διαδικασίες PCI το αρχικό αντιπηκτικό θα πρέπει να
διατηρείται και κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ανεξάρτητα αν η θεραπεία είναι UFH (Ι-Γ), ενοξαπαρίνη
(ΙΙα-Β) ή μπιβαλιρουδίνη (Ι-Β), ενώ απαιτείται επιπλέον UFH στην τυπική δόση (άπαξ 50 – 10 iU/kg) σε
περίπτωση Fondaparinux (ΙΙα-Γ).
Η αντιπηκτική θεραπεία μπορεί να διακοπεί μέσα σε
24 ώρες από την επέμβαση (ΙΙα-Γ). Σε μια συντηρητική στρατηγική, μπορεί να διατηρηθεί η χορήγηση
Fondaparinux, ενοξαπαρίνης ή άλλης LMWH μέχρι την
έξοδο από το νοσοκομείο (Ι-Β).

6.3 Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα

Η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία είναι απαραίτητη για το
οξύ σύμβαμα και για την επακόλουθη θεραπεία συντήρησης. Τρεις σχετιζόμενες μεταξύ τους, αλλά συμπληρωματικές στρατηγικές παρέχουν αποτελεσματική αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία: αναστολή κυκλοοξυγονάσης-1 (ασπιρίνη), αναστολή της συσσώρευσης
αιμοπεταλίων μέσω ADP υποδοχών με θειενοπυριδίνες (τικλοπιδίνη και κλοπιδογρέλη) και αναστολή GP
IIb/IIIa (τιροφιμπάνη, επτιφιμπατίδη, αμπσιξιμάμπη).
Η πρόωρη διακοπή αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων, ιδιαίτερα της διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας που συνταγογραφείται για μακρό χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή των συμβαμάτων, ειδικά σε ασθενείς με πρόσφατη εμφύτευση stent��������������������������������������������
�������������������������������������������������
. Επίσης, η διακοπή της διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας μπορεί να καταστεί υποχρεωτική σε
ορισμένες περιπτώσεις, όπως η ανάγκη για επείγουσα χειρουργική επέμβαση ή μεγάλη αιμορραγία που

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος
Πίνακας 4. Σύνοψη των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών θεραπειών που είναι διαθέσιμες για
τη θεραπεία ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση ST
Αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία από το στόμα
Ασπιρίνη με αρχική δόση: 160-325 mg μη εντερικού τύπου και ακολούθως 75-100 mg ημερησίως
Κλοπιδογρέλη 75 mg����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
/ημέρα μετά από δόση φόρτισης 300 ������������������������������������������������������
mg����������������������������������������������������
(600 mg��������������������������������������������
����������������������������������������������
δόση φόρτισης όταν επιθυμείται ταχεία έναρξη δράσης)
Αντιπηκτικά
Fondaparinux 2,5 mg υποδορίως ημερησίως
Ενοξαπαρίνη 1 mg /kg υποδορίως κάθε 12 ώρες
Δαλτεπαρίνη 120 IU/kg κάθε 12 ώρες
Ναδροπαρίνη 86 IU/kg κάθε 12 ώρες
UFH ενδοφλέβια άπαξ 60-70 IU/kg (Μέγιστη δόση 5.000 IU) και ακολούθως έγχυση 12-15 IU/kg/h (Μέγιστη δόση
1.000 IU/H) τιτλοποιημένο βάσει aPTT (1,5-2,5 φορές του μάρτυρα)
Μπιβαλιρουδίνη ενδοφλέβια άπαξ 0,1 mg/kg και έγχυση 0,25 mg/kg/h. Πρόσθετη ενδοφλέβια άπαξ χορήγηση 0,5 mg/
kg και έγχυση αυξημένη σε 1,75 mg/kg/h πριν από PCI
Αναστολή GP IIb/IIIa
Αμπσιξιμάμπη 0,25 mg/kg ενδοφλέβια άπαξ και ακολούθως έγχυση 0,125 μg/kg/min (Μέγιστη δόση 10 μg/kg/min) για 12
έως 24 ώρες

Επτιφιμπατίδη 180 μg/kg ενδοφλέβια άπαξ (δεύτερη άπαξ χορήγηση μετά από 10 λεπτά για PCI) και ακολούθως έγχυση
2,0 μg/kg/min για 72 έως 96 ώρες
Τιροφιμπάνη 0,4 μg/kg/min ενδοφλέβια για 30 λεπτά και ακολούθως έγχυση 0,10 μg/kg/min για 48 έως 96 ώρες. Μια
αγωγή υψηλής δόσης (ενδοφλέβια άπαξ 25 μg/kg + 0,15 μg/kg/min έγχυση για 18 ώρες) δοκιμάζεται σε κλινικές δοκιμές

δεν μπορεί να ελεγχθεί με τοπική θεραπεία. Σε αυτή
την περίπτωση, έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές θεραπείες, ανάλογα με την κλινική εικόνα, τον τύπο του ����������������������������������������������
stent�����������������������������������������
και την ημερομηνία εμφύτευσης, ή τον τύπο χειρουργικής επέμβασης. Ωστόσο, καμία από αυτές
δεν έχει εγκριθεί επίσημα ως αποτελεσματική λύση.
Όλες βασίζονται στη σύμφωνη γνώμη των ειδικών. Η
LMWH����������������������������������������������
έχει υποστηριχθεί χωρίς απτές αποδείξεις δραστικότητας.

Συστάσεις για αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα από
το στόμα

•
•

Η ασπιρίνη συνιστάται για όλους τους ασθενείς που
παρουσιάζουν NSTE������������������������������
����������������������������������
-�����������������������������
ACS��������������������������
χωρίς αντένδειξη σε αρχική δόση φόρτισης 160 – 325 mg (μη εντερική) (Ι-Α)
και με δόση συντήρησης 75 έως 100 mg����������
������������
μακροπρόθεσμα (Ι-Α).
Για όλους τους ασθενείς συνιστάται άμεση δόση φόρτισης κλοπιδογρέλης 300 mg, που θα ακολουθείται από
75 mg κλοπιδογρέλης ημερησίως (Ι-Α). Η κλοπιδογρέλη θα πρέπει να συνεχίζεται για 12 μήνες εκτός εάν
υπάρχει υπερβολικός κίνδυνος αιμορραγίας (Ι-Α).

•
•
•

Για όλους τους ασθενείς με αντένδειξη στην ασπιρίνη
θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση κλοπιδογρέλη (Ι-Β).
Σε ασθενείς που μελετώνται για επεμβατική διαδικασία / PCI, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δόση φόρτισης
κλοπιδογρέλης 600 mg για να επιτευχθεί πιο γρήγορη
αναστολή της λειτουργίας των αιμοπεταλίων (ΙΙα-Β).
Σε ασθενείς με προ-θεραπεία με κλοπιδογρέλη που
πρέπει να υποβληθούν σε ������������������������
CABG��������������������
, η επέμβαση θα πρέπει να αναβληθεί για 5 ημέρες για τη διακοπή της κλοπιδογρέλης, εάν είναι κλινικά εφικτό (ΙΙα-Γ).

Συστάσεις για αναστολείς GP IIb/IIIa

•

•

Σε ασθενείς με μεσαίο έως υψηλό κίνδυνο, σε ασθενείς
με αύξηση των τροπονινών, κατάσπαση του ST ή σακχαρώδη διαβήτη συνιστάται επτιφιμπατίδη ή τιροφιμπάνη
για αρχική πρώιμη θεραπεία καθώς και σε συνδυασμό
με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα από το στόμα. (ΙΙα-Α).
Η επιλογή του συνδυασμού αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων και αντιπηκτικών θα πρέπει να γίνεται σε
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σχέση με τον κίνδυνο ισχαιμικών και αιμορραγικών
συμβαμάτων (Ι-Β).

•
•
•
•
•

Οι ασθενείς που έλαβαν αρχική θεραπεία με επτιφιμπατίδη ή τιροφιμπάνη πριν από αγγειογραφία θα πρέπει να παραμένουν στο ίδιο φάρμακο κατά τη διάρκεια
και μετά την PCI (IIα-Β).
Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου χωρίς προ-θεραπεία με
αναστολείς GP IIb/IIIa, οι οποίοι θα υποβληθούν σε PCI,
συνιστάται αμπσιξιμάμπη αμέσως μετά την αγγειογραφία
(Ι-Α). Η χρήση επτιφιμπατίδης ή τιροφιμπάνης σε αυτή
την περίπτωση είναι λιγότερο καθιερωμένη (ΙΙα-Β).
Οι αναστολείς GP IIb/ΙIIa πρέπει να συνδυάζονται με
αντιπηκτικά (Ι-Α).
Η μπιβαλιρουδίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική στους αναστολείς GP IIb/ΙIIa σε συνδυασμό με
UFH/LMWH (IIα-Β).
Όταν είναι γνωστή η ανατομία και προγραμματίζεται
εκτέλεση PCI εντός 24 ωρών και χρησιμοποιούνται
αναστολείς GP IIb/ΙIIa, τα πιο ασφαλή στοιχεία είναι
για αμπσιξιμάμπη (ΙΙα-Β).

Συστάσεις για διακοπή αντιαιμοπεταλιακής
θεραπείας

•
•
•

Δεν ενθαρρύνεται η προσωρινή διακοπή της διπλής
αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη) μέσα στους πρώτους 12 μήνες μετά το αρχικό
επεισόδιο (Ι-Γ).
Η προσωρινή διακοπή για μεγάλη αιμορραγία ή αιμορραγία με κίνδυνο για τη ζωή ή για χειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες μπορεί να προκύψει έστω και ελαφρά αιμορραγία με σοβαρές επιπτώσεις (π.χ. επέμβαση στον εγκέφαλο ή τη σπονδυλική στήλη) είναι υποχρεωτική (ΙΙα-Γ).
Η παρατεταμένη ή μόνιμη διακοπή της ασπιρίνης, κλοπιδογρέλης ή και των δύο δεν ενθαρρύνεται, παρά μόνο
εάν ενδείκνυται κλινικά. Θα πρέπει να μελετηθεί ο κίνδυνος υποτροπής ισχαιμικών συμβαμάτων που εξαρτάται
(μεταξύ άλλων) από τον αρχικό κίνδυνο, την εμφάνιση και
τον τύπο του εμφυτευμένου stent�����������������������
����������������������������
και το χρονικό παράθυρο μεταξύ της προτεινόμενης διακοπής και του ισχαιμικού
συμβάματος δείκτη ή/και την επαναγγείωση (Ι-Γ).

και η προτιμώμενη προσέγγιση (�����������������
PCI��������������
ή CABG�������
�����������
) εξαρτώνται από το βαθμό και τη σοβαρότητα των βλαβών
όπως ταυτοποιούνται από τη στεφανιογραφία, την κατάσταση του ασθενούς και τη συννοσηρότητα.

Συστάσεις για επεμβατική αξιολόγηση και
επαναγγείωση
(βλ. επίσης Ενότητα 9, Στρατηγικές διαχείρισης)

•
•
•
•
•
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Συνιστάται πρώιμη (<72 ώρες) στεφανιογραφία που
ακολουθείται από επαναγγείωση (PCI ή CABG) σε
ασθενείς με χαρακτηριστικά μεσαίου έως υψηλού κινδύνου (Ι-Α).
Η επεμβατική αξιολόγηση ρουτίνας των ασθενών χωρίς χαρακτηριστικά μεσαίου έως υψηλού κινδύνου δεν
συνιστάται (ΙΙΙ-Γ), αλλά συνιστάται μη επεμβατική εκτίμηση επαγομένης ισχαιμίας (Ι-Γ).
Δεν συνιστάται ���������������������������������
PCI������������������������������
μη σημαντικών βλαβών στη στεφανιογραφία (ΙΙΙ-Γ).
Μετά από αξιολόγηση του λόγου κινδύνου προς όφελος και ανάλογα με τις γνωστές συννοσηρότητες και
τη δυνητική ανάγκη για μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση βραχυ/μεσοπρόθεσμα (π.χ. προγραμματισμένη
επέμβαση ή άλλες παθήσεις) που απαιτούν προσωρινή διακοπή της διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας,
θα πρέπει να μελετηθεί ο τύπος του stent�����������
����������������
που θα εμφυτευτεί, απλή μεταλλική πρόθεση (BMS) ή πρόθεση
που εκλύει φαρμακευτική αντιμετώπιση (DES) (Ι-Γ).

6.5 Μακροχρόνια αντιμετώπιση

Η μακροχρόνια αντιμετώπιση υποδηλώνει μέτρα για
τον τρόπο ζωής και φαρμακευτική θεραπεία προκειμένου να διατηρείται υπό έλεγχο κάθε παράγοντας
κινδύνου που επηρεάζει το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα μετά από ΟΣΣ, αλλά και τη μακροχρόνια θεραπεία
που επιβάλλεται από επιπλοκές του ΟΣΣ.

Συστάσεις για θεραπεία μείωσης λιπιδίων

•

6.4 Στεφανιαία επαναγγείωση

Η επαναγγείωση για �������������������������������
NSTE���������������������������
-��������������������������
ACS�����������������������
εκτελείται για να ανακουφίσει τη στηθάγχη και τη συνεχιζόμενη μυοκαρδιακή ισχαιμία και για να εμποδίσει την εξέλιξη σε ΕΜ ή
θάνατο. Οι ενδείξεις για μυοκαρδιακή επαναγγείωση

Συνιστάται επείγουσα στεφανιογραφία σε ασθενείς με
επίμονη ή υποτροπιάζουσα στηθάγχη που σχετίζεται
με δυναμική απόκλιση του ST διαστήματος, καρδιακή
ανεπάρκεια, αρρυθμίες με κίνδυνο για τη ζωή ή αιμοδυναμική αστάθεια (Ι-Γ).

•

Οι στατίνες συνιστώνται για όλους τους ασθενείς με
NSTE-ACS (όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις), ανεξάρτητα από τα επίπεδα χοληστερόλης, με πρώιμη έναρξη
(εντός 1-4 ημερών) μετά από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, με στόχο την επίτευξη επιπέδων LDLc <100
mg/dL (<2.6 mmol/L) (I-B).
Συνιστάται εντατική θεραπεία μείωσης λιπιδίων με στό-

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος

χο επίπεδα LDLc���������������������������������
�������������������������������������
<70 mb��������������������������
����������������������������
/�������������������������
dL�����������������������
(<1.81 mmol�����������
���������������
/����������
L���������
με έναρξη εντός 10 ημερών μετά την είσοδο στο νοσοκομείο
(ΙΙα-Β).

Συστάσεις για χρήση β-αποκλειστών

•

Οι β-αποκλειστές θα πρέπει να χορηγούνται σε όλους
τους ασθενείς με μειωμένη λειτουργικότητα αριστερής
κοιλιάς (Ι-Α).

6.6 Αποκατάσταση και επιστροφή στη φυσική
δραστηριότητα

Συστάσεις για αποκατάσταση και επιστροφή στη
φυσική δραστηριότητα

•
•

Συστάσεις για χρήση αναστολέων ΜΕΑ

•
•

Οι αναστολείς ΜΕΑ ενδείκνυνται μακροπρόθεσμα σε
όλους τους ασθενείς με LVEF ≤ 40% και σε ασθενείς
με διαβήτη, υπέρταση ή χρόνια νεφροπάθεια, εκτός
εάν αντενδείκνυνται (Ι-Α).
Οι αναστολείς ΜΕΑ θα πρέπει να μελετώνται για όλους
τους άλλους ασθενείς για την πρόληψη της υποτροπής
ισχαιμικών συμβαμάτων (ΙΙα-Β). Συνιστώνται φαρμακευτικές ουσίες και δόσεις αποδεδειγμένης δραστικότητας
(ΙΙα-Γ).

Συστάσεις για χρήση αποκλειστών των
υποδοχέων αγγειοτασίνης

•

Οι αποκλειστές των υποδοχέων αγγειοτασίνης θα
πρέπει να μελετώνται σε ασθενείς που δεν μπορούν
να λάβουν αναστολείς ΜΕΑ ή/και που παρουσιάζουν
καρδιακή ανεπάρκεια ή ΕΜ με LVEF < 40% (Ι-Β).

Συστάσεις για ανταγωνιστές των υποδοχέων
αλδοστερόνης

•

Ο αποκλεισμός αλδοστερόνης θα πρέπει να μελετάται
σε ασθενείς με ΕΜ που αντιμετωπίζονται ήδη με αναστολείς ΜΕΑ και β-αποκλειστές, οι οποίοι έχουν LVEF
< 40% και διαβήτη ή καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς σημαντική νεφρική δυσλειτουργία ή υπερκαλιαιμία (Ι-Β).

•

Μετά από NSTE������������������������������������
����������������������������������������
-�����������������������������������
ACS��������������������������������
, συνιστάται η εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας (Ι-Γ).
Μετά από ����������������������������������������
NSTE������������������������������������
-�����������������������������������
ACS��������������������������������
, κάθε ασθενής θα πρέπει να υποβάλλεται σε ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κοπώσεως με καθοδήγηση ΗΚΓ (εάν είναι τεχνικά εφικτό),
ή μια ισοδύναμη αναίμακτη εξέταση για ισχαιμία, μέσα σε 4-7 εβδομάδες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. (ΙΙα-Γ).
Βάσει της καρδιαγγειακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της ικανότητας προς άσκηση,
οι ασθενείς θα πρέπει να πληροφορούνται σχετικά με
το χρόνο της συνέχισης και του συνιστώμενου επιπέδου
φυσικής δραστηριότητας, όπως ελεύθερος χρόνος, εργασία και σεξουαλικές δραστηριότητες (Ι-Γ).

7. Επιπλοκές και διαχείρισή τους
Αιμορραγικές επιπλοκές
Οι αιμορραγικές επιπλοκές έχει δειχτεί ότι έχουν ισχυρή επίδραση στον κίνδυνο θανάτου, το έμφραγμα του
μυοκαρδίου και στο εγκεφαλικό τόσο στις 30 μέρες
όσο και μακροπρόθεσμα, με τετραπλάσια έως πενταπλάσια αύξηση στον κίνδυνο θανάτου του εμφράγματος μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Η πρόληψη της αιμορραγίας έχει καταστεί σημαντικό στοιχείο της θεραπείας ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση ST.
Οι παράγοντες κινδύνου για αιμορραγία αναγράφο-

Πίνακας 5. Πολυπαραγοντικό μοντέλο πολλαπλών μεταβλητών για μείζονα αιμορραγία σε ασθενείς με ΕΜ
χωρίς ανάσπαση ST

Προσαρμοσμένο OR

95% Cl

Τιμή Ρ

Ηλικία (ανά 10 χρόνια αύξησης)

1,22

1,10-1,35

0,0002

Γυναικείο φύλο

1,36

1,07-1,73

0,0116

Ιστορικό νεφρικής ανεπάρκειας

1,53

1,13-2,08

0,0062

Ιστορικό αιμορραγίας

2,18

1,14-4,08

0,014

Μέση αρτηριακή πίεση (ανά 20 mm Hg μείωσης)

1,14

1,02-1,27

0,019

Διουρητικά

1,91

1,46-2,49

<0,0001

Μόνο LMWH

0,68

0,50-0,92

0,012

Μόνο αναστολείς GP IIb/IIIa

1,86

1,43-2,43

<0,0001

Ενδοφλέβιοι ινοτρόποι παράγοντες

1,88

1,35-2,62

0,0002

Καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς

2,01

1,38-2,91

0,0003

Μεταβλητή
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Κεφάλαιο 1: Διάγνωση και θεραπεία οξέων στεφανιαίων συνδρόμων χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος

νται στον Πίνακα 5. Πολλοί από τους παράγοντες
που οδηγούν σε αιμορραγικές επιπλοκές βοηθούν
και στην πρόβλεψη του κινδύνου ισχαιμικών συμβαμάτων (θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό).
Πολλές μελέτες προτείνουν τελευταία ότι η μετάγγιση μπορεί να να δράσει αθροιστικά στον κίνδυνο αιμορραγίας και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σχετικά περιορισμένη πολιτική.

Συστάσεις για την αντιμετώπιση θρομβοκυττα
ροπενίας

•
•

Συστάσεις για αιμορραγικές επιπλοκές

•

•
•
•
•

Η εκτίμηση του κινδύνου αιμορραγίας είναι σημαντικό
στοιχείο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο κίνδυνος αιμορραγίας αυξάνεται με υψηλότερες ή υπερβολικές δόσεις αντιθρομβωτικών φαρμάκων, τη διάρκεια της θεραπείας, τους συνδυασμούς πολλών αντιθρομβωτικών φαρμάκων, την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών αντιπηκτικών φαρμάκων, καθώς και τη μεγαλύτερη ηλικία, τη μειωμένη νεφρική λειτουργία, το
χαμηλό σωματικό βάρος, το γυναικείο φύλο, την αρχική τιμή αιμοσφαιρίνης καθώς και τις επεμβατικές πράξεις (Ι-Β).
Ο κίνδυνος αιμορραγίας θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη όταν αποφασίζεται η στρατηγική θεραπείας. Τα
φάρμακα, οι συνδυασμοί φαρμάκων και οι μη φαρμακευτικές διαδικασίες (αγγειακή πρόσβαση) που είναι
γνωστό ότι επιφέρουν μειωμένο κίνδυνο αιμορραγίας, θα πρέπει να προτιμώνται σε ασθενείς με υψηλό
κίνδυνο αιμορραγίας (Ι-Β).
Η ελάσσονα αιμορραγία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, κατά προτίμηση, χωρίς διακοπή των ενεργών θεραπειών (Ι-Γ).
Η μείζονα αιμορραγία απαιτεί διακοπή ή/και εξουδετέρωση τόσο της αντιπηκτικής όσο και της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας, εκτός εάν μπορεί να ελεγχθεί
επαρκώς η αιμορραγία με ειδική αιμοστατική παρέμβαση (Ι-Γ).
Η μετάγγιση αίματος μπορεί να έχει ιδιαίτερα ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην κλινική έκβαση και, συνεπώς, θα
πρέπει να να εξατομικεύεται μεμονωμένα, αλλά να μη
δίνεται σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με αιματοκρίτη > 25% ή επίπεδο αιμοσφαιρίνης > 8 g/L (I-Γ).

Θρομβοκυτταροπενία
Η θρομβοκυτταροπενία μπορεί να προκύψει στην πορεία της θεραπείας ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση ST������
��������
. Μπορεί να σχετίζεται με τη φαρμακευτική θεραπεία, ιδιαίτερα τη χρήση ηπαρίνης ή αναστολέων GP IIb/IIIa.
Απαιτεί ειδικά μέτρα.
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•
•

Η σημαντική θρομβοκυτταροπενία (<100,000/μL-1 ή
μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων > 50%) που
προκύπτει κατά τη διάρκεια θεραπείας με αναστολείς
GP IIb/IIIa ή/και ηπαρίνη (LMWH ή UFH) απαιτεί άμεση
διακοπή αυτών των φαρμάκων (Ι-Γ).
Η σοβαρή θρομβοκυτταροπενία (<10.000/μL-1) που
προκαλείται από αναστολείς GP IIb/IIIa απαιτεί μετάγγιση
αιμοπεταλίων με ή χωρίς συμπλήρωμα ινωδογόνου με
φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα ή κρυοΐζημα σε περίπτωση αιμορραγίας (Ι-Γ).
Η διακοπή ηπαρίνης (UFH ή LMWH) δικαιολογείται σε
περίπτωση τεκμηριωμένης ή υποπτευόμενης θρομβοκυτταροπενίας επαγόμενης από ηπαρίνη (ΗΙΤ). Σε περίπτωση θρομβωτικών επιπλοκών, μπορεί να επιτευχθεί
αντιπηκτική δράση με άμεσους αναστολείς θρομβίνης
(DTI) (Ι-Γ).
Η πρόληψη ΗΙΤ μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση αντιπηκτικών που στερούνται του κινδύνου ΗΙΤ, όπως η
Fondaparinux��������������������������������������
ή η μπιβαλιρουδίνη ή με σύντομη χορήγηση ηπαρίνης (���������������������������������
UFH������������������������������
ή ���������������������������
LMWH�����������������������
) σε περίπτωση που επιλεχτούν αυτές οι ενώσεις ως αντιπηκτικά (Ι-Β).

8. Ειδικοί πληθυσμοί και παθήσεις
Περιλαμβάνουν τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες,
τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή αναιμία στην
εισαγωγή και όλους τους ασθενείς που μπορεί να
απαιτούν ειδικές στρατηγικές αντιμετώπισης.

Συστάσεις για ηλικιωμένους

•
•
•

Οι ηλικιωμένοι (>75 ετών) παρουσιάζουν συχνά άτυπα συμπτώματα. Ο ενδελεχής έλεγχος για NSTE-ACS
θα πρέπει να αρχίζει σε χαμηλότερα επίπεδα υποψίας
από ό,τι για νεότερους (< 75 ετών) ασθενείς (Ι-Γ).
Οι αποφάσεις θεραπείας στους ηλικιωμένους θα
πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το εκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής, τις επιθυμίες του ασθενούς και
τις συννοσηρότητες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων νοσηρότητας και θνησιμότητας σε αυτόν τον ευπαθή πληθυσμό υψηλού κινδύνου (Ι-Γ).
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς θα πρέπει να μελετώνται για
πρώιμη επεμβατική στρατηγική ρουτίνας, μετά από
προσεκτική αξιολόγηση του εγγενούς αυξημένου κινδύνου για επιπλοκές που σχετίζονται με τις ιατρικές
πράξεις, ιδιαίτερα κατά την CABG (Ι-Β).

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος
Πίνακας 6. Συστάσεις για τη χρήση φαρμάκων σε περίπτωση χρόνιας νεφροπάθειας

Φάρμακο
Σιμβαστατίνη*
Ραμιπρίλη*
Λοσαρτάνη*
Κλοπιδογρέλη
Ενοξαπαρίνη*

Fondaparinux

Μπιβαλιρουδίνη
Τιροφιμπάνη

Επτιφιμπατίδη

Αμπσιξιμάμπη
Ατενολόλη

Συστάσεις σε περίπτωση χρόνιας νεφροπάθειας
Μικρή νεφρική απέκκριση. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (CrCl < 30 mL/min),
προσοχή με τις δόσεις > 10 mg
Απαιτείται προσαρμογή δόσης με CrCl < 30 mL/min (αρχική δόση 1,25 mg ημερησίως.
Η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mg ημερησίως.
Συνιστάται για τη θεραπεία υπέρτασης ή νεφρικής ανεπάρκειας στο διαβήτη τύπου 2 με μικροαλβουμινουρία 50 – 100 mg ημερησίως. Συνιστάται τακτική παρακολούθηση της ισορροπίας
ηλεκτρολυτών και κρεατινίνης ορού.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
Σε περίπτωση σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας (CrCl < 30 mL/min), αντενδείκνυται ή απαιτείται
προσαρμογή δόσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του φαρμάκου για τη συγκεκριμένη χώρα.
Αντενδείκνυται στη σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (CrCl < 30 mL/min). Ωστόσο, επειδή παρατηρήθηκε πολύ μικρότερος κίνδυνος επιπλοκών αιμορραγίας στην Oasis 5 με Fondaparinux σε
σύγκριση με την ενοξαπαρίνη, ακόμα και σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, αυτό το
φάρμακο μπορεί να είναι το αντιπηκτικό επιλογής σε αυτή την κατάσταση.
Με CrCl < 30 mL/min, θα πρέπει να μελετηθεί η μείωση του ρυθμού έγχυσης σε 1,0 mg/kg/h.
Εάν ο ασθενής υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, η έγχυση θα πρέπει να μειωθεί σε 0,25 mg/kg/h.
Δεν απαιτείται μείωση της δόσης bolus.
Απαιτείται προσαρμογή δόσης σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. 50% της δόσης μόνο με
CrCl < 30 mL/min.
Επειδή 50% της επτιφιμπατίδης απεκκρίνεται μέσω των νεφρών σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (CrCl < 50 mL/min). Η δόση έγχυσης θα πρέπει να μειωθεί σε 1 μg/kg/min σε αυτούς τους
ασθενείς. Η εφάπαξ δόση bolus παραμένει αμετάβλητη στα 180 μg/kg. Η επτιφιμπατίδη αντενδείκνυται σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/min.
Δεν υπάρχουν ειδικές συστάσεις για τη χρήση αμπσιξιμάμπης ή για προσαρμογή δόσης σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας. Απαιτείται προσεκτική εκτίμηση του κινδύνου αιμορραγίας πριν
από τη χρήση του φαρμάκου σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας.
Συνιστάται μισή δόση σε ασθενείς με CrCl μεταξύ 15 και 35 mL/min (50 mg/ημέρα). Συνιστάται ένα τέταρτο της δόσης (25 mg/ημέρα) με CrCl < 15 mL/min.

*Οι συστάσεις ενδείκνυνται όπου μπορούν να εφαρμοστούν. Θεωρείται ότι οι ίδιες συστάσεις ισχύουν για άλλα φάρμακα της ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας, αλλά αυτό πρέπει να εκτιμηθεί σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά (άλλες LMWH, άλλες στατίνες, αναστολείς ΜΕΑ, αναστολείς του
υποδοχέα αγγειοτασίνης), επειδή, μέσα στην ίδια φαρμακολογική κατηγορία, η οδός απέκκρισης μπορεί να ποικίλει. Οι συστάσεις για τη χρήση των
φαρμάκων που αναγράφονται σε αυτό τον Πίνακα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την ακριβή ετικέτα κάθε φαρμάκου στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται. Μεταξύ χωρών μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές στην ετικέτα.

Συστάσεις για γυναίκες

•

Οι γυναίκες θα πρέπει να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τους άνδρες, με ιδιαίτερη προσοχή στις συννοσηρότητες (Ι-Β).

•
•

Συστάσεις για διαβήτη

•
•

Συνιστάται στενός γλυκαιμικός έλεγχος για την επίτευξη νορμογλυκαιμίας το συντομότερο δυνατόν σε
όλους τους διαβητικούς ασθενείς με NSTE-ACS στην
οξεία φάση (Ι-Γ).
Η έγχυση ινσουλίνης μπορεί να απαιτηθεί για την επίτευξη νορμογλυκαιμίας σε ασθενείς NSTE-ACS με
υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος κατά την εισαγωγή
(ΙΙΙα-Γ).

Συνιστάται πρώιμη επεμβατική στρατηγική για διαβητικούς ασθενείς με NSTE-ACS (Ι-Α).
Οι διαβητικοί ασθενείς με ��������������������������
NSTE����������������������
-���������������������
ACS������������������
θα πρέπει να λαμβάνουν ενδοφλέβια αναστολείς GP IIb/IIIa ως μέρος
της αρχικής ιατρικής αντιμετώπισης που θα πρέπει να
συνεχίζεται μέχρι και την ολοκλήρωση της PCI (ΙΙα-Β).

Συστάσεις για ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια

•

Οι τιμές CrCl ή/και GFR θα πρέπει να υπολογίζονται για
κάθε ασθενή που νοσηλεύεται για NSTE-ACS (Ι-Β). Οι
ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και οι ασθενείς με χαμηλό
σωματικό βάρος απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα
επίπεδα κρεατινίνης ορού που πλησιάζουν τα φυσιολογικά μπορεί να συσχετίζονται με χαμηλότερα από τα
αναμενόμενα επίπεδα CrCl και GFR (Ι-Β).
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•
•
•
•
•
•

Οι ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια θεραπεία πρώτης γραμμής με κάθε
άλλο ασθενή, όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις (Ι-Β).
Οι δόσεις των αντιπηκτικών θα πρέπει να υπολογίζονται προσεκτικά. Σε ασθενείς με CrCl < 30 mL/min
ή GFR < 30 mL/min/1,73 m2, συνιστάται προσεκτική προσέγγιση στη χρήση αντιπηκτικών, αφού η τροποποίηση της δοσολογίας είναι απαραίτητη με μερικά
αντιπηκτικά, ενώ κάποια άλλα αντενδείκνυνται (Ι-Γ).
Η έγχυση UFH ρυθμιζόμενη σύμφωνα με το aPTT
συνιστάται με CrCl < 30 mL/min ή GFR < 30 mL/
min/1,73 m2 (Ι-Γ).
Οι αναστολείς �����������������������������������
GP���������������������������������
IIb�����������������������������
��������������������������������
/����������������������������
IIIa������������������������
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας. Η προσαρμογή της δόσης είναι απαραίτητη με επτιφιμπατίδη
και τιροφιμπάνη. Συνιστάται προσεκτική αξιολόγηση
του κινδύνου αιμορραγίας για αμπσιξιμάμπη (Ι-Β).
Οι ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια με CrCl < 60 mL/
min����������������������������������������������
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο περαιτέρω ισχαιμικών συμβαμάτων και θα πρέπει, συνεπώς, να υποβάλλονται σε επεμβατική εκτίμηση και επαναγγείωση
όταν αυτή είναι εφικτή. (ΙΙα-Β).
Συνιστάται η λήψη των κατάλληλων μέτρων για να μειωθεί ο κίνδυνος νεφροπάθειας προκαλούμενης από
σκιαστικά. (Ι-Β).

Συστάσεις για αναιμία

•
•
•

Η χαμηλή αιμοσφαιρίνη κατά την εισαγωγή είναι ανεξάρτητος δείκτης του κινδύνου ισχαιμικών και αιμορραγικών συμβαμάτων σε 30 ημέρες. Θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη στην εκτίμηση του αρχικού κινδύνου (Ι-Β).
Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη
διάρκεια της αρχικής αντιμετώπισης για να αποφευχθεί
η επιδείνωση της αναιμίας με αιμορραγία (Ι-Β).
Σε καλώς ανεκτή αναιμία κατά την εισαγωγή σε ασθενείς με NSTE��������������������������������������
������������������������������������������
-�������������������������������������
ACS����������������������������������
δεν θα πρέπει να οδηγεί σε συστηματική μετάγγιση αίματος, η οποία θα πρέπει να μελετάται μόνο σε περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας (Ι-Γ).

9. Στρατηγικές αντιμετώπισης
Μια στρατηγική σε βήματα θα πρέπει να εφαρμόζεται στους περισσότερους ασθενείς που νοσηλεύονται με υποψία NSTE-ACS (Εικόνα 2). Πρέπει να
εκτιμηθεί, ωστόσο, ότι συγκεκριμένα ευρήματα σε
κάποιους ασθενείς μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από την προτεινόμενη στρατηγική. Για κάθε ασθενή, ο γιατρός πρέπει να λαμβάνει ξεχωριστή απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του
ασθενούς (συννοσηρότητες, ηλικία, κ.λπ.), την κλινική του κατάσταση, τα ευρήματα κατά την αρχική εκτίμηση στην πρώτη επαφή και τις διαθέσιμες
φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές διαθέσιμες
επιλογές.

Πίνακας 7. Κύρια θεραπευτικά μέτρα
Οξυγόνο

Χορήγηση (4 έως 8 L/λεπτό) εάν ο κορεσμός οξυγόνου είναι < 90%

Νιτρώδη

Υπογλώσσια ή ενδοφλέβια (προσοχή εάν η συστολική πίεση < 90 mm Hg)

Ασπιρίνη

Αρχική δόση 160-325 mg μη εντερικού τύπου και ακολούθως 75-100 mg/ημέρα (η
ενδοφλέβια χορήγηση είναι αποδεκτή)

Κλοπιδογρέλη

Δόση φόρτισης 300 mg (ή 600 mg για ταχεία έναρξη δράσης) και ακολούθως 75
mg ημερησίως

Αντιπηκτική θεραπεία

Η επιλογή μεταξύ διαφόρων επιλογών εξαρτάται από τη στρατηγική:
UFH ενδοφλέβια άπαξ 60-70 IU/kg (μέγ. 5000 IU) και ακολούθως έγχυση
12-15 IU/kg/h (μέγ. 1000 IU/h) τιτλοποιημένο σε aPTT 1,5-2,5 φορές του μάρτυρα
Fondaparinux 2,5 mg/ημερησίως υποδόρια
Ενοξαπαρίνη 1 mg/kg δύο φορές ημερησίως υποδόρια
Δαλτεπαρίνη 120 IU/kg δύο φορές ημερησίως υποδόρια
Ναδροπαρίνη 86 IU/kg δύο φορές ημερησίως υποδόρια
Μπιβαλιρουδίνη 0,1 mg/kg άπαξ και ακολούθως 0,25 mg/kg/h

Μορφίνη

3-5 mg ενδοφλέβια ή υποδόρια, ανάλογα με τη σοβαρότητα του πόνου

β-αποκλειστής από το στόμα

Ιδιαίτερα, εάν με ταχυκαρδία ή υπέρταση χωρίς σημεία καρδιακής ανεπάρκειας

Ατροπίνη

0,5-1 mg ενδοφλέβια, εάν υπάρχει βραδυκαρδία ή παρασυμπαθητικοτονία
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Πρώτο βήμα: αρχική στρατηγική
Ο πόνος στο στήθος ή δυσφορία θα είναι το σύμπτωμα που θα οδηγήσει τον ασθενή να αναζητήσει ιατρική φροντίδα ή νοσηλεία. Ένας ασθενής με πιθανό
NSTE-ACS πρέπει να αξιολογηθεί σε νοσοκομείο ή
να εξεταστεί αμέσως από κατάλληλο γιατρό. Εξειδικευμένες μονάδες θωρακικού άλγους παρέχουν την
καλύτερη και ταχύτερη φροντίδα.
Το αρχικό βήμα είναι να δοθεί στον ασθενή χωρίς καθυστέρηση μια διάγνωση, στην οποία θα βασιστεί η
στρατηγική θεραπείας. Τα κριτήρια είναι:

•
•
•

Χαρακτήρες του πόνου στο στήθος και μια φυσική εξέταση προσανατολισμένη γύρω από το σύμπτωμα,
Εκτίμηση της πιθανότητας ΣΝ (π.χ. ηλικία, παράγοντες
κινδύνου, προηγούμενο ΕΜ, CABG, PCI),
ΗΚΓ (απόκλιση ST ή άλλες ανωμαλίες ΗΚΓ).

Με βάση αυτά τα ευρήματα, τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα σε 10 λεπτά από την πρώτη ιατρική επαφή, μπορεί να τεθεί στον ασθενή μια από τις
3 κύριες διαγνώσεις εργασίας:

•
•
•

NSTE-ACS,
ΟΣΣ δεν είναι (καθόλου) πιθανό.

Μετά από την τοποθέτηση του ασθενούς στην κατηγορία NSTE-ACS, θα ξεκινήσει η χορήγηση ενδοφλέβιων και διά του στόματος θεραπειών σύμφωνα με
τον Πίνακα 7.
Η περαιτέρω διαχείριση θα βασιστεί σε πρόσθετες
πληροφορίες/δεδομένα:

•
•

Απόκριση στην αντιστηθαγχική θεραπεία,
Βαθμολογίας (σκορ) κινδύνου,
Εκτίμηση αιμορραγικού κινδύνου.

Η εκτίμηση κινδύνου είναι ένα σημαντικό στοιχείο της
διεργασίας λήψης απόφασης και υπόκειται σε συνεχή επανεκτίμηση. Περιλαμβάνει την εκτίμηση τόσο
του ισχαιμικού όσο και του αιμορραγικού κινδύνου.
Οι παράγοντες κινδύνου για αιμορραγία και ισχαιμικά συμβάματα αλληλεπικαλύπτονται σε σημαντικό
βαθμό, με αποτέλεσμα οι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο ισχαιμικών συμβαμάτων να διατρέχουν και υψηλό
κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών. Επομένως, η επιλογή του φαρμακευτικού παράγοντα (διπλή ή τριπλή
αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία, αντιπηκτικά) είναι κρίσιμη, όπως και η δοσολογία των φαρμάκων. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτείται επεμβατική στρατηγική, η επιλογή της αγγειακής προσπέλασης είναι πολύ σημαντική, επειδή η κερκιδική προσπέλαση έχει
δείξει ότι μειώνει τον κίνδυνο αιμορραγίας σε σύγκριση με τη μηριαία προσπέλαση. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη νεφρική δυσλειτουργία, που είναι ιδιαίτερα συχνή σε ηλικιωμένους και σε διαβητικούς ασθενείς.

STEMI που απαιτεί άμεση επαναιμάτωση,

Δεύτερο βήμα: διαγνωστική επαλήθευση και
εκτίμηση κινδύνου

•

•
•
•

Κλινικές βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας, ιδιαίτερα τροπονίνες (κατά την εμφάνιση και μετά από 6 έως 12 ώρες)
και άλλους δείκτες σύμφωνα με τη διάγνωση εργασίας
(π.χ. D διμερή, BNP, NT-proBNP),
Επανάληψη κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή κατά
προτίμηση συνεχή παρακολούθηση του ST διαστήματος (όταν κάτι τέτοιο είναι διαθέσιμο).,
Ηχωκαρδιογράφημα, μαγνητική, αξονική ή πυρηνική
απεικόνιση για διαφορικές διαγνώσεις (π.χ. διαχωρισμός αορτής, πνευμονική εμβολή),

Σε αυτό το βήμα πρέπει να ληφθεί η απόφαση, αν οι
ασθενείς θα υποβληθούν σε καρδιακό καθετηριασμό.
Σε αυτό το βήμα πρέπει να επιβεβαιωθούν ή να αποκλειστούν άλλες διαγνώσεις, όπως οξεία αναιμία,
πνευμονική εμβολή, ανεύρυσμα της αορτής.

Τρίτο βήμα: επεμβατική θεραπεία
Ο καρδιακός καθετηριασμός συστήνεται για την πρόληψη πρώιμων επιπλοκών ή/και για τη βελτίωση της
μακροπρόθεσμης έκβασης. Αντίστοιχα, η ανάγκη και
ο χρόνος της επεμβατικής στρατηγικής πρέπει να
προσαρμοστεί ανάλογα με τον κίνδυνο, σε τρεις κατηγορίες:

•
•
•

Συντηρητική
Επείγουσα επεμβατική ή
Πρώιμη επεμβατική

Συντηρητική στρατηγική: Συνιστάται σε ασθενείς
που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

•
•

Χωρίς υποτροπή του πόνου στο στήθος
Χωρίς σημεία καρδιακής ανεπάρκειας
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•
•

Χωρίς ανωμαλίες στο αρχικό ΗΚΓ ή σε δεύτερο ΗΚΓ
(6 έως 12 ώρες μετά)
Χωρίς αύξηση των τροπονινών (κατά την άφιξη και μετά από 6 - 12 ώρες).

Η χαμηλός κίνδυνος, όπως εκτιμάται από μια βαθμολογία (σκορ), μπορεί να στρέψει τη διεργασία λήψης αποφάσεων σε μια συντηρητική στρατηγική. Η περαιτέρω
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών είναι παρόμοια με
την εκτίμηση της σταθερής ΣΝ. Πριν από την έξοδο από
το νοσοκομείο, είναι χρήσιμο ένα τεστ κοπώσεως για
προκλητή ισχαιμία, για περαιτέρω λήψη αποφάσεων.
Οι ασθενείς που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να υποβληθούν σε καρδιακό καθετηριασμό.
Επείγουσα επεμβατική στρατηγική: Θα πρέπει
να εκτελείται εντός 2 ωρών για ασθενείς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διεργασίας ανάπτυξης
μείζονος μυοκαρδιακής νέκρωσης που δεν ανιχνεύει
το ΗΚΓ (π.χ. απόφραξη της περισπωμένης αρτηρίας)
ή εκτιμάται ότι είναι υψηλού κινδύνου για ταχεία εξέλιξη σε αγγειακή απόφραξη. Αυτοί οι ασθενείς χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:

•
•
•
•

Επίμονη στηθάγχη (π.χ. εξελισσόμενο ΕΜ χωρίς ανωμαλίες ST)
Υποτροπιάζουσα στηθάγχη παρά την έντονη αντιστηθαγχική θεραπεία που σχετίζεται με κατάσπαση ST (≥
2 mm) ή βαθιά αρνητικά επάρματα Τ.
Κλινικά συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ή αιμοδυναμικής αστάθειας («καταπληξία»)
Αρρυθμίες επικίνδυνες για τη ζωή (κοιλιακή μαρμαρυγή ή κοιλιακή ταχυκαρδία).

Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή του Πίνακα 7, θα πρέπει να προστεθεί και ένας αναστολέας �����������������������������������
GP���������������������������������
��������������������������������
IIb�����������������������������
/����������������������������
IIIa������������������������
(τιροφιβάνη, επτιφιμπατίδη) σε συμπτωματικούς ασθενείς για γεφύρωση του χρόνου καθετηριασμού.
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Πρώιμη επεμβατική θεραπεία: Θα πρέπει να
εκτελείται εντός 72 ωρών σε ασθενείς μεσαίου έως
υψηλού κινδύνου.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά υποδεικνύουν ασθενείς που θα πρέπει να υποβληθούν σε πρώιμη αγγειογραφία ρουτίνας:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αυξημένα επίπεδα τροπονίνης
Δυναμικές αλλαγές επαρμάτων ST�����������������
�������������������
ή ��������������
T�������������
(συμπτωματικές ή σιωπηλές) (≥ 0,5 mm)
Σακχαρώδης διαβήτης
Μειωμένη νεφρική λειτουργία (GFR < 60 mL/min/
1.73 m2)
Μειωμένο LVEF < 40%
Προηγούμενο ΕΜ
Πρώιμη στηθάγχη μετά από ΕΜ
PCI εντός 6 μηνών
Προηγούμενη CABG
Μεσαίος έως υψηλός κίνδυνος σύμφωνα με μια βαθμολογία (σκορ) (Πίνακας 3).

Θα πρέπει να προστεθεί ένας αναστολέας GP
IIb��������������������������������������������
/�������������������������������������������
IIIa���������������������������������������
(τιροφιβάνη, επτιφιμπατίδη) στην τυπική θεραπεία πριν από τον καθετηριασμό σε περίπτωση αυξημένων τροπονινών, δυναμικών
αλλαγών ST/T ή διαβήτη, εφόσον δεν υπάρχει
εμφανής υπερβολικός κίνδυνος αιμορραγίας.
Η απόφαση σχετικά με το χρόνο του καθετηριασμού
πρέπει να επαναξιολογείται συνεχώς και να τροποποιείται ανάλογα με την κλινική εξέλιξη και την εμφάνιση νέων κλινικών ευρημάτων.

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος
Εικόνα 2. Αλγόριθμος λήψης απόφασης για τη διαχείριση ασθενών με NSTE-ACS

1. Πρώτη επαφή

2. Διάγνωση / εκτίμηση κινδύνου

3. Επεμβατική θεραπεία
Επείγουσα

• Επίμονη ή υποτροπιάζουσα στηθάγχη με ή χωρίς αλλαγές ST (≥ 2 mm) ή βαθιά αρνητικά επάρματα Τ. με αντοχή στην αντιστηθαγχική θεραπεία.
• Κλινικά συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ή αιμοδυναμικής αστάθειας
• Επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες (VF, VT)

Πρώιμη

• Αυξημένα επίπεδα τροπονίνης
• Δυναμικές αλλαγές επαρμάτων ST ή T (συμπτωματικές
ή σιωπηλές)
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Νεφρική δυσλειτουργία (GFR < 60 mL/min/1.73 m2)
• Μειωμένη λειτουργικότητα αριστερής κοιλίας (EF < 40%)
• Πρώιμη στηθάγχη μετά από ΕΜ
• Προηγούμενο ΕΜ
• PCI εντός 6 μηνών
• Προηγούμενη CABG
• Μεσαίος έως υψηλός κίνδυνος σύμφωνα με τη βαθμολογία κινδύνου GRACE.

Άλλη διάγνωση
Επαλήθευση
Αρχική εκτίμηση
• Χαρακτήρας του πόνου στο
στήθος
• Φυσική εξέταση καθοδηγούμενη από τα συμπτώματα
• Εκτίμηση της πιθανότητας ΣΝ
• ΗΚΓ (ανάσπαση ST ή άλλες
ανωμαλίες)

ΟΣΣ
πιθανό

STEMI

• Απόκριση στην αντιστηθαγχική θεραπεία,
• Κλινικές βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας,
όπως τροπονίνες (κατά την εμφάνιση
και μετά από 6 έως 12 ώρες), ενδεχομένως ειδικούς δείκτες (π.χ. D διμερή,
ΒNP/ NT-proBNP),
• Επανάληψη ή συνεχή παρακολούθηση ST
• Εκτίμηση βαθμολογίας (σκορ) κινδύνου,
• Εκτίμηση αιμορραγικού κινδύνου.
• Διαφορική διάγνωση: Ηχωκαρδιογράφημα, μαγνητική, αξονική ή πυρηνική απεικόνιση

(<72 ώρες)

Όχι/Προγραμματισμένη

• Χωρίς υποτροπή του πόνου στο στήθος
• Χωρίς σημεία καρδιακής ανεπάρκειας
• Χωρίς ανωμαλίες στο αρχικό ΗΚΓ ή σε δεύτερο ΗΚΓ (6
έως 12 ώρες μετά)
• Χωρίς αύξηση των τροπονινών (κατά την άφιξη και μετά από 6-12 ώρες)
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Κεφάλαιο 2
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς που εμφανίζουν
ανάσπαση του ST διαστήματος*
2008
Ομάδα Εργασίας αντιμετώπισης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με ανάσπαση
του ST διαστήματος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
Πρόεδρος:

Frans Van de Werf

Τμήμα Καρδιολογίας
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λουβαίν
Herestraat 49
B-3000 Leuven, Βέλγιο
E-mail: frans.vandewerf@uzleuven.be
Μέλη Ομάδας Κρούσης:

1. Jeroen Bax, Ολλανδία
2. Amadeo Betriu, Ισπανία
3. Carina Blomstrom-Lundqvist, Σουηδία
4. Filippo Crea, Ιταλία
5. Volkmar Falk, Γερμανία
6. Γεράσιμος Φιλιππάτος, Ελλάδα
7. Keith Fox, Ηνωμένο Βασίλειο
8. Kurt Huber, Αυστρία
9. Adnan Kastrati, Γερμανία
10. Annika Rosengren, Σουηδία

Εισαγωγή
Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να οριστεί
με βάση διάφορα κλινικά, ηλεκτροκαρδιογραφικά, βιοχημικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά. Οι
παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ασθενείς
που εμφανίζουν συμπτώματα ισχαιμίας και εμμένουσα ανάσπαση του ST διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, δηλαδή έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση ST διαστήματος (STEMI). Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ασθενών εμφανίζει μια τυπική αύξηση των βιοδεικτών νέκρωσης του μυοκαρδίου και
σε δεύτερη φάση, έμφραγμα του μυοκαρδίου με κύματα Q. Διαφορετική Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας έχει διατυπώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τους ασθενείς που εμφανίζουν
συμπτώματα ισχαιμίας χωρίς παράλληλα να παρουσιάζουν ανάσπαση του ST.
Σε σύγκριση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
2003, οι πλέον σημαντικές αλλαγές αφορούν την
επιλογή της πιο κατάλληλης επαναιμάτωσης, τη διενέργεια αγγειογραφίας μετά τη θρομβολυτική θερα-

11. P. Gabriel Steg, Γαλλία
12. Marco Tubaro, Ιταλία
13. Freek Verheugt, Ολλανδία
14. Franz Weidinger, Αυστρία
15. Michael Weis, Γερμανία

Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Catherine Després, Sophia Antipolis, Γαλλία

πεία καθώς και τη χρήση παράλληλης αντιθρομβωτικής αγωγής. Όπως συμβαίνει και σε άλλες κατευθυντήριες οδηγίες, η ισχύς της σύστασης και το επίπεδο των ενδείξεων ταξινομούνται με βάση προκαθορισμένες κλίμακες (βλέπε Πίνακες 1 και 2).
Με έναν κατά τι αυθαίρετο τρόπο, η θεραπευτική
αντιμετώπιση ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου με
ανάσπαση ST διαστήματος (STEMI) μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις φάσεις:
1. πρώτη επαφή με το γιατρό και άμεση αντιμετώπιση /
επιλογή
2. προνοσοκομειακή ή έγκαιρη νοσοκομειακή φροντίδα (έναρξη θεραπείας επαναιμάτωσης το συντομότερο δυνατόν)
3. μετέπειτα νοσοκομειακή θεραπεία κατά την οποία αντιμετωπίζονται οι επιπλοκές που συνήθως ανακύπτουν.
4. έναρξη εφαρμογής μέτρων δευτερογενούς πρόληψης
πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο.

*Προσαρμοσμένο από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του
Μυοκαρδίου σε Ασθενείς που εμφανίζουν εμμένουσα ανάσπαση του ST (European Heart Journal 2008; 29: 2909-2945)
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Οι βασικές αυτές κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται
στους πίνακες που συμπεριλαμβάνονται στο πλήρες
έγγραφο. Μεταξύ αυτών των βασικών κατευθυντήριων οδηγιών δεν διατυπώνονται συστάσεις για σπάνιες επιπλοκές.
Πίνακας 1. Κατηγορίες Συστάσεων της ΕΚΕ
Συστάσεις

Ορισμός
Στοιχεία και/ή γενική συμφωνία ότι μία δεδομένη θεραπεία ή αγωγή είναι προς όφελος του
ασθενούς, χρήσιμη και αποτελεσματική

Κατηγορία Ι

Πίνακας 2. Επίπεδο Ενδείξεων
Επίπεδο
Στοιχείων Α
Επίπεδο
στοιχείων B
Επίπεδο
Στοιχείων Γ

Στοιχεία που προέρχονται από πολλές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ή μετααναλύσεις
Στοιχεία που προέρχονται από μία και μόνον τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη ή από
μεγάλες μη τυχαιοποιημένες μελέτες
Συμφωνία απόψεων των ειδικών και /ή
μικρές μελέτες, αναδρομικές μελέτες, αρχεία

Συγκρουόμενα στοιχεία και/ή διαφορά απόψεων σχετικά με τη χρησιμότητα/ αποτελεσματικότητα της δεδομένης θεραπείας ή αγωγής.

1. Πρώτη επαφή με τον γιατρό και
άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση

Κατηγορία ΙΙα

Το βάρος των ενδείξεων/της γνώμης κλίνει
υπέρ της χρησιμότητας/αποτελεσματικότητας

Κατηγορία ΙΙβ

Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα βασίζονται σε μικρότερο βαθμό σε ενδείξεις/γνώμη

Η βέλτιστη θεραπεία του εμφράγματος του μυοκαρδίου με ανάσπαση ST διαστήματος (STEMI) θα πρέπει να βασίζεται στην εφαρμογή ενός ιατρικού συστήματος άμεσης αντιμετώπισης (EMS) που εποπτεύει ένα δίκτυο μεταξύ νοσοκομείων που διαθέτουν διάφορα επίπεδα τεχνολογίας και που συνδέονται με έναν αποτελεσματικό σύστημα μεταφοράς με
ασθενοφόρα (ή με ελικόπτερο).

Κατηγορία ΙΙ

Στοιχεία ή γενική συμφωνία για τη μη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της μεθόδου, και
Κατηγορία ΙΙΙ
για το ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
αποδειχθεί βλαβερή.

Εικόνα 1. Προνοσοκομειακή θεραπευτική αντιμετώπιση.
Συμπτώματα συμβατά με έμφραγμα μυοκαρδίου
με ανάσπαση ST διαστήματος (STEMI)

EMS

Γενικός Ιατρός / Καρδιολόγος

Ιδία απόφαση

Νοσοκομειακό

Ιδία μεταφορά

Ιδία μεταφορά

Προνοσοκομειακή
διάγνωση, επιλογή
και θεραπεία

Νοσοκομείο που λειτουργεί
σε 24ωρη βάση
για στεφανιογραφίες (PCI)

Μεταφορά

Νοσοκομείο που δεν
λειτουργεί σε 24ωρη βάση
για στεφανιογραφίες

*Νοσοκομείο με δυνατότητα αγγειοπλαστικής = Νοσοκομείο με διαθέσιμο αιμοδυναμικό εργαστήριο καθημερινά όλο το 24ωρο, EMS =Ιατρικό Σύστημα Αμεσης Αντιμετώπισης, STEMI = Έμφραγμα
του Μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST Διαστήματος
PCI: Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση, Έντονες γραμμές = προτιμώμενη πορεία ασθενούς. Διακεκομμένες γραμμές = προς αποφυγή.
Για την επιλογή της στρατηγικής επαναιμάτωσης βλέπε Εικόνα 2
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Πίνακας 3. Αρχική διάγνωση και έγκαιρη
διαστρωμάτωση κινδύνου

• Ιστορικό θωρακικού άλγους / δυσφορίας.
• Ανάσπαση ST ή (υποψία) νέου αριστερού σκελικού απο•
•

κλεισμού. Συχνά απαιτούνται επαναλαμβανόμενα καρδιογραφήματα.
Αυξημένοι δείκτες νέκρωσης του μυοκαρδίου (CK-MB,
τροπονίνες). Δεν θα πρέπει κανείς να αναμένει τα αποτελέσματα πριν ξεκινήσει θεραπεία επαναιμάτωσης.
Δισδιάστατο ηχωκαρδιογράφημα για να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο μείζονος οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου
ή άλλα αίτια θωρακικού πόνου/ δυσφορίας.

CK-MB = creatine kinase MB form

Πίνακας 4. Ανακούφιση του άλγους, της δύσπνοιας
και του άγχους
Συστάσεις

• Ενδοφλέβια οπιοειδή (4 έως 8 mg μορ•
•

Κατη- Επίγορία πεδο

φίνης) με επιπλέον δόσεις των 2 mg με
μεσοδιαστήματα 5 έως 15 λεπτών
O2 (2-4 L/min) σε περίπτωση δύσπνοιας ή άλλων συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας
Αγχολυτικά - στην περίπτωση ασθενών
που εμφανίζουν ιδιαίτερο άγχος

Ι

C

Ι

C

ΙIa

C

2. Προνοσοκομειακή ή πρώιμη
νοσοκομειακή περίθαλψη
Αποκατάσταση της στεφανιαίας ροής και
επαναιμάτωση του μυοκαρδιακού ιστού.
Σε ασθενείς που εμφανίζουν τα κλινικά συμπτώματα εμφράγματος του μυοκαρδίου με ανάσπαση του
ST διαστήματος εντός 12 ωρών μετά από την εκδήλωση των αρχικών συμπτωμάτων και που παρουσιάζουν ανάσπαση ST ή νέο αποκλεισμό αριστερού
σκέλους, θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν μηχανική (αγγειοπλαστική) ή φαρμακευτική επαναιμάτωση.
Η πρωτογενής αγγειοπλαστική (έκπτυξη μπαλονιού)
θα πρέπει να εκτελείται σε όλες τις περιπτώσεις εντός
2 ωρών μετά από την πρώτη επαφή με τον ιατρό
(FMC). Σε ασθενείς που εμφανίζονται έγκαιρα με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο κινδύνου για το μυοκάρδιο, η καθυστέρηση θα πρέπει να είναι μικρότερη (< 90 λεπτά).

a = Κατηγορία σύστασης
b = Επίπεδο στοιχείων

Εικόνα 2. Στρατηγικές επαναιμάτωσης

Χρονικά
περιθώρια

2 ώρες

Νοσοκομείο
με δυνατότητα για PCI†
Πρωτογενής PCI

Ασθενοφόρο

Νοσοκομείο
χωρίς δυνατότητα για PCI

Στεφανιογραφία < 2 ώρες
αδύνατη*
Στεφανιογραφία < 2 ώρες
αδύνατη#

12 ώρες

Αγγειοπλαστική
διάσωσης

24 ώρες

Αγγειογραφία§

Προ-, Ενδονοσοκο
μειακή θρομβόλυση

Απέτυχε

Επέτυχε

Πρώτη Επαφή με τον Ιατρό (FMC)
*: Ο χρόνος FMC μέχρι την έκπτυξη του μπαλονιού θα
πρέπει να είναι βραχύτερος των 90 λεπτών σε ασθενείς
που εμφανίζονται νωρίς (< 2 ώρες μετά από την έναρξη
των συμπτωμάτων) και έχουν σημαντικό όγκο βιώσιμου
μυοκαρδίου και χαμηλό κίνδυνο αιμορραγίας.

#: Αν δεν είναι δυνατή η μεταφορά σε αιμοδυναμικό

εργαστήριο σε λιγότερο από 2 ώρες από την πρώτη επαφή με τον ιατρό (FMC), θα πρέπει να ξεκινήσει θρομβολυτική θεραπεία το συντομότερο δυνατόν.

§: Όχι νωρίτερα από 3 ώρες

μετά από την έναρξη της θρομβόλυσης.

†: 24ωρη υπηρεσία
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Πίνακας 5. Στρατηγικές επαναιμάτωσης
Συστάσεις

• Η θεραπεία επαναιμάτωσης συνιστάται σε όλους τους ασθενείς που εμφανίζουν ιστορικό θωρακικού

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

άλγους/δυσφορίας για διάστημα κάτω των 12 ωρών καθώς και ανάσπαση του ST ή (υποψία) νέου
αριστερού σκελικού αποκλεισμού

Ι

A

κτροκαρδιογραφικών ενδείξεων συνεχιζόμενης ισχαιμίας ακόμη και αν σύμφωνα με τον ασθενή, τα
συμπτώματα εμφανίστηκαν περισσότερο από 12 ώρες πριν

ΙIa

C

• Το ενδεχόμενο επαναιμάτωσης με αγγειοπλαστική θα μπορούσε να εξεταστεί στην περίπτωση σταθε-

ΙIB

C

• Αγγειοπλαστική μιας ολικά αποφραγμένης αρτηρίας σε διάστημα > 24 ωρών σε σταθερούς ασθενείς

III

B

I

A

I

B

I

B

I
III
I

B
B
C

IIa
IIb
IIc

A
B
C

oo Ηπαρίνη
oo Bivalirudin
oo Fondaparinux

I
IIa
III

C
B
B

oo Αναρρόφηση θρόμβου

IIb

B

IIa

A

I

A

I

B

IIa

A

I

B

I
IIa

B
B

• Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπείας επαναιμάτωσης σε περίπτωση κλινικών και / ή ηλε-

ρών ασθενών που εμφανίζονται σε διάστημα > 12 έως 24 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων
που δεν παρουσιάζουν σημεία ισχαιμίας

Πρωτογενής αγγειοπλαστική

• Προτιμώμενη θεραπεία όταν εφαρμόζεται από μία εξειδικευμένη ομάδα το συντομότερο δυνατόν μετά
από την πρώτη επαφή με τον ιατρό

• Το χρονικό διάστημα από την πρώτη επαφή με τον ιατρό μέχρι την έκπτυξη του μπαλονιού θα πρέπει να

είναι <2 ώρες σε κάθε περίπτωση και < 90 λεπτά στην περίπτωση ασθενών που προσέρχονται έγκαιρα
(π.χ. < 2 ωρών) με μεγάλο έμφραγμα και χαμηλό κίνδυνο αιμορραγίας

• Ενδείκνυται για ασθενείς που βρίσκονται σε καταπληξία και για όσους έχουν αντενδείξεις για θρομβόλυση, ανεξάρτητα από τη χρονική καθυστέρηση

• Αντιαιμοπεταλιακή παράλληλη αγωγή*
oo
oo
oo
oo

Ασπιρίνη
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και εκλεκτικοί αναστολείς COX-2
Δόση φόρτισης κλοπιδογρέλης
Ανταγωνιστές GPIIb/IIIa
Abciximab
Tirofiban
Eptifibatide

•
•
•

• Θεραπεία αντιθρομβίνης*
• Βοηθητικά μέσα

Αγγειοπλαστική διάσωσης

• Μετά από αποτυχημένη θρομβόλυση σε ασθενείς με μεγάλα εμφράγματα, εντός διαστήματος 12 ωρών
από την εμφάνιση

Θρομβολυτική αγωγή*

• Όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις (βλέπε Πίνακα 9) και αν δεν μπορεί να γίνει πρωτογενής αγγειοπλαστική εντός του συνιστώμενου χρονικού διαστήματος (βλέπε πιο πάνω καθώς και Εικόνα 2)

• Θα πρέπει να χορηγείται ένας παράγοντας με εκλεκτική δράση στην ινική
• Έναρξη θρομβολυτικής αγωγής πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο
• Αντιαιμοπεταλιακή παράλληλη αγωγή*:

–– αν δεν χορηγείται ήδη ασπιρίνη διά της στοματικής οδού (διαλυτή ή μασώμενη /μη εντεροδιαλυτή)

ή ενδοφλέβια δόση ασπιρίνης plus
–– στοματικώς χορηγούμενη δόση φόρτισης κλοπιδογρέλης για ηλικίες ίσες ή κάτω των 75 ετών
–– αν η ηλικία του ασθενούς είναι άνω των 75 ετών, ξεκινάμε με δόση συντήρησης
a = Κατηγορία σύστασης
b = Επίπεδο ενδείξεων
* = για δόσεις βλέπε Πίνακες 6, 7 και 8
COX = κυκλοοξυγονάση, ΜΣΑΦ = μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, PCI =διαδερμική επέμβαση στη στεφανιαία
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Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος
Πίνακας 5. Θεραπείες επαναιμάτωσης (συνέχεια)
Συστάσεις

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Θρομβολυτική αγωγή* (συνέχεια)

• Παράλληλη θεραπεία με αντιθρομβίνη*:
oo Με αλτεπλάση, ρετεπλάση και τενεκτεπλάση:
• ενδοφλέβια χορήγηση ενοξαπαρίνης και μετά από παρέλευση 15 λεπτών η πρώτη υποδόρια δόση. Αν

I

A

•

I

A

•
•

IIa
IIb

B
B

•

IIa

C

η ηλικία του ασθενούς είναι άνω των 75 ετών, δεν γίνεται ενδοφλέβια bolus χορήγηση και η έναρξη γίνεται με μειωμένη πρώτη υποδόρια δόση
αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενοξαπαρίνη: ενδοφλέβια bolus χορήγηση ηπαρίνης ανάλογα με το βάρος
του ασθενούς και κατόπιν ενδοφλέβια έγχυση ανάλογα με το βάρος με ένα πρώτο έλεγχο του aPTT μετά από παρέλευση 3 ωρών
oo Με στρεπτοκινάση:
μια ενδοφλέβια bolus χορήγηση fondaparinux και κατόπιν μία υποδόρια δόση 24 ώρες αργότερα ή
ενδοφλέβια χορήγηση ενοξαπαρίνης και μετά από παρέλευση 15 λεπτών, χορήγηση της πρώτης υποδόριας δόσης. Αν η ηλικία του ασθενούς είναι άνω των 75 ετών, δεν γίνεται ενδοφλέβια bolus χορήγηση και η έναρξη γίνεται με μειωμένη υποδόρια δόση
ή μία ενδοφλέβια δόση ηπαρίνης ανάλογα με το σωματικό βάρος και κατόπιν έγχυση αναλόγως του
σωματικού βάρους

a = Κατηγορία σύστασης
b = Επίπεδο ενδείξεων
* = για δόσεις βλέπε Πίνακες 6, 7 και 8
aPTT = ενεργοποιημένος χρόνος μερικής προθρομβίνης,

Πίνακας 6. Δόσεις ινωδολυτικών φαρμάκων
Αρχική θεραπεία

Ειδικές αντενδείξεις

• Στρεπτοκινάση (SK)
• Αλτεπλάση (t-PA)

1,5 εκατομμύριο μονάδες εντός 30-60 λεπτών ενδοφλεβίως

Προηγούμενη χορήγηση SK ή ανιστρεπλάσης

• Ρετεπλάση (r-PA)
• Τενεκτεπλάση

10 U + 10 U σε bolus ενδοφλέβια χορήγηση και με μεσοδιάστημα 30
λεπτών

(TNK-tPA)

15 mg bolus ενδοφλέβια χορήγηση
0.75 mg/kg εντός 30 λεπτών και κατόπιν 0.5 mg/kg εντός 60 λεπτών ενδοφλεβίως
Η συνολική δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 100 mg

εφ’ άπαξ bolus ενδοφλέβια χορήγηση.
30 mg αν < 60 kg
35 mg αν 60 με < 70 κιλά
40 mg αν 70 με < 80 κιλά
45 mg αν 80 με < 90 κιλά
50 mg αν ≥ 90 κιλά

Πίνακας 7. Δόσεις αντιαιμοπεταλιακής παράλληλης αγωγής
Με πρωτογενή αγγειoπλαστική

• Ασπιρίνη
• Κλοπιδογρέλη
• Αναστολείς GPIIb/IIIa

Ασπιρίνη 150-325 mg από το στόμα ή ενδοφλέβια δόση 250-500 mg αν δεν είναι δυνατή η κατάποση
Δόση φόρτισης τουλάχιστον 300 mg από το στόμα, και κατά προτίμηση 600 mg
Abciximad: ενδοφλέβια bolus 0.25 mg/kg και κατόπιν έγχυση 0.125 μg/kg ανά λεπτό (το πολύ
10 μg/min για 12 ώρες)

Με ινωδολυτική θεραπεία

• Ασπιρίνη
• Κλοπιδογρέλη

Δόση 150-325 mg ασπιρίνης από το στόμα ή ενδοφλέβια χορήγηση 250 mg αν δεν είναι δυνατή η κατάποση
Δόση φόρτισης 300 mg αν η ηλικία είναι κάτω ή ίση των 75 ετών και 75 mg αν η ηλικία είναι άνω των 75

Χωρίς θεραπεία επαναιμάτωσης

• Ασπιρίνη
• Κλοπιδογρέλη

Στοματικώς χορηγούμενη ασπιρίνη σε δοσολογία 150-325 mg
Στοματικώς χορηγούμενη δόση 75 mg

75

Κεφάλαιο 2: Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς που εμφανίζουν ανάσπαση του ST διαστήματος
Πίνακας 8. Δόσεις παράλληλης αντιθρομβινικής αγωγής
Με πρωτογενή αγγειoπλαστική
Ενδοφλέβια bolus χορήγηση στη συνήθη δόση έναρξης των 100 U/kg βάρους (60 U/kg αν
χρησιμοποιούνται ανταγωνιστές GPIIb/IIIa) αν η διαδικασία λαμβάνει χώρα υπό την καθοδήΗπαρίνη
γηση του ενεργοποιημένου χρόνου πήξης (ACT), χορηγείται ηπαρίνη σε δοσολογία ικανή να
διατηρήσει ένα ACT 250-350 s (200-250 s αν χρησιμοποιούνται ανταγωνιστές GPIIb/IIIa).
Η έγχυση θα πρέπει να διακόπτεται με το πέρας της διαδικασίας
Μπιβαλιρουδίνη
Ενδοφλέβια bolus 0.75 mg/kg και κατόπιν συνεχής έγχυση 1.75 mg/kg/h χωρίς τιτλοποίηση
σύμφωνα με το ACT που συνήθως τερματίζεται στο τέλος της διαδικασίας
Με θρομβολυτική θεραπεία
Σε ασθενείς κάτω των 75 ετών και με επίπεδα κρεατινίνης ≤ 2.5 mg/mL ή 221 μmol/L (άνδρες)
ή ≤ 2 mg/mL ή 177 μmol/L (γυναίκες): ενδοφλέβιος bolus 30 mg και μετά από παρέλευση 15
λεπτών, μια υποδόρια δόση 1 mg/kg κάθε 12 ώρες μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο και για
ένα μέγιστο διάστημα 8 ημερών. Οι δύο πρώτες υποδόριες δόσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 mg.
Ενοξαπαρίνη
Σε ασθενείς άνω των 75 ετών δεν προβλέπεται χορήγηση ενδοφλέβιας bolus δόσης. Ξεκινάμε με μία πρώτη υποδόρια δόση 0.75 mg/kg με μεγίστη ποσότητα τα 75 mg γιά τις δύο πρώτες υποδόριες δόσεις. Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/min, ανεξάρτητα από την
ηλικία, οι υποδόριες δόσεις επαναλαμβάνονται κάθε 24 ώρες
Ενδοφλέβια bolus 60 U/kg με μέγιστο 4000 U και κατόπιν ενδοφλέβια έγχυση 12 U/kg με
Ηπαρίνη
ανώτατη δόση 1000 U/h για 24-48 ώρες. aPTT στόχος: 50-70 s που θα πρέπει να ελέγχεται
την 3η, 6η, 12η και 24η ώρα
2.5 mg ενδοφλεβίως και κατόπιν υποδόρια δόση 2.5 mg άπαξ ημερησίως και μέχρι οκτώ μέFondaparinux
ρες ή μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο αν η κρεατινίνη είναι ≤ 3 mg/mL ή 265 μmol/L
Χωρίς θεραπεία επαναιμάτωσης
Fondaparinux
Ομοίως όπως με θρομβολυτική θεραπεία
Ενοξαπαρίνη
Ομοίως όπως με θρομβολυτική θεραπεία
Ηπαρίνη
Ομοίως όπως με θρομβολυτική θεραπεία

•
•

•

•
•
•
•
•

Πίνακας 9. Αντενδείξεις θρομβόλυσης
Απόλυτες αντενδείξεις

• Aιμορραγικό εγκεφαλικό ή εγκεφαλικό αγνώστου αιτιολογίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
• Ισχαιμικό επεισόδιο κατά τους προηγούμενους 6 μήνες
• Τραυματισμός ή νεοπλασίες του κεντρικού νευρικού
συστήματος
• Πρόσφατος μείζων τραυματισμός / χειρουργική επέμ•
•
•
•
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βαση / τραυματισμός στο κεφάλι (τις προηγούμενες 3
εβδομάδες)
Αιμορραγία πεπτικού κατά τον προηγούμενο μήνα
Γνωστή αιμορραγική διάθεση
Διαχωρισμός της αορτής
Μη συμπιέσιμες παρακεντήσεις (π.χ. βιοψία στο ήπαρ
ή στην οσφυϊκή χώρα)

Σχετικές αντενδείξεις

• Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο κατά τους προηγούμενους 6 μήνες
• Από στόματος χορηγούμενη αντιπηκτική αγωγή
• Εγκυμοσύνη ή εντός μίας εβδομάδας μετά τον τοκετό
• Ανθιστάμενη στη θεραπεία υπέρταση
•
•
•
•

(συστολική πίεση > 180 mmHg και/ή διαστολική πίεση > 110 mmHg)
Ηπατική νόσος σε προχωρημένο στάδιο
Λοιμώδης ενδοκαρδίτις
Ενεργό πεπτικό έλκος
Παρατεταμένη ανάνηψη

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος
Πίνακας 10. Αντιθρομβωτική θεραπεία δίχως
θεραπεία επαναιμάτωσης
Συστάσεις

πλών επιπλοκών (ανεπάρκεια αντλίας και καταπληξία, αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας).

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Συγχορηγούμενη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή*

• Αν δεν χορηγείται ήδη ασπιρίνη από το στό-

I

•

I

• Ενδοφλέβια

• Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης

A

μα (διαλυτή ή μασώμενη / μη εντεροδιαλυτή) ή ενδοφλέβια δόση ασπιρίνης αν δεν είναι δυνατή η κατάποση.
Δόση κλοπιδογρέλης από το στόμα

Φυσιολογική πίεση αίματος, φυσιολογική
καρδιακή συχνότητα και συχνότητα αναπνοών, καλή περιφερική κυκλοφορία

B

Υπερδυναμική
κατάσταση

Ταχυκαρδία, έντονοι καρδιακοί τόνοι, καλή
περιφερική κυκλοφορία

I

B

Υπόταση
Βραδυκαρδία

I

B

«Θερμή υπόταση», βραδυκαρδία, φλεβοδιάταση, φυσιολογική πίεση στις σφαγίτιδες, μειωμένη αιμάτωση ιστών. Συνήθως σε κατώτερο έμφραγμα αλλά θα μπορούσε να προκληθεί από οπιούχα. Απαντά
στην ατροπίνη ή βηματοδότηση

fondaparinux:
ενδοφλέβια bolus ενοξηπαρίνη και μετά από
παρέλευση 15 λεπτών χορήγηση της πρώτης υποδόριας δόσης. Αν η ηλικία του ασθενούς είναι άνω των 75 ετών δεν χορηγείται bolus iv και ξεκινάμε με μειωμένη υποδόρια δόση ή

ξιάς κοιλίας

• Μειωμένος όIIb

a = Κατηγορία σύστασης, b =Επίπεδο ενδείξεων, * = για δοσολογία
βλέπε πίνακες 7 και 8

Πίνακας 11. Αγγειογραφία κατά την παραμονή στο νοσοκομείο μετά από θρομβολυτική αγωγή και σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει θεραπεία επαναιμάτωσης
Κατη- Επίγορίαa πεδοb

IIa

B

I

B

βαιη επιτυχία: άμεση

• Υποτροπιάζουσα ισχαιμία, επανέμφραξη μετά
επιτυχούς θρομβόλυσης εντός
3-24 ωρών μετά από την έναρξη της θρομβολυτικής αγωγής*

Υψηλή πίεση στις σφαγίτιδες, κακή αιμάτωση ιστών ή καταπληξία, βραδυκαρδία,
υπόταση
Αγγειοσυστολή, χαμηλή πίεση σφαγίτιδων, κακή αιμάτωση ιστών. Απαντά στη
χορήγηση υγρών

Ανεπάρκεια της Ταχυκαρδία, ταχύπνοια, τρίζοντες στις βάαντλίας
σεις
Πνευμονική
συμφόρηση

•

• Πνευμονικό
οίδημα

Καρδιογενής
καταπληξία

Ταχυκαρδία, ταχύπνοια, τρίζοντες σε άνω
του 50% των πνευμονικών πεδίων
Κλινικά σημεία κακής άρδευσης (ολιγουρία, σύγχυση διαύγεια), υπόταση, μικρός
σφυγμός, ταχυκαρδία, πνευμονικό οίδημα

Πίνακας 13. Θεραπεία της ανεπάρκειας της αντλίας
και της καρδιογενούς καταπληξίας
Συστάσεις

από την αρχική επιτυχή θρομβόλυση: άμεση

• Ενδείξεις

γκος αίματος

C

δοφλέβια έγχυση αναλόγως του βάρους
και και έλεγχος aPTT μετά από παρέλευση
3 ωρών

• Ενδείξεις αποτυχημένης θρομβόλυσης ή αβέ-

•

• Έμφραγμα δε-

• Ενδοφλέβια δόση ηπαρίνης και κατόπιν εν-

Συστάσεις

Πίνακας 12. Αιμοδυναμική κατάσταση
Φυσιολογική

Συγχορηγούμενη αντιπρομβινική αγωγή*
bolus fondaparinux και μετά από παρέλευση 24 ωρών μία υποδόρια δόση.

a. Ανεπάρκεια αντλίας και καταπληξία

IIa

A

• Σε ασταθείς ασθενείς που δεν υπεβλήθη-

I

C

• Σε σταθεροποιημένους ασθενείς που δεν

IIb

C

σαν σε επαναιμάτωση: άμεση

υπεβλήθησαν σε επαναιμάτωση: πριν από
την έξοδο από το νοσοκομείο

a = Κατηγορία σύστασης, b =Επίπεδο ενδείξεων, * =Για να αποφευχθεί
η πρόωρη στεφανιογραφία κατά τη διάρκεια της προθρομβωτικής περιόδου μετά από την ινωδόλυση από τη μία και για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επαναπόφραξης από την άλλη, συνιστάται ένα χρονικό διάστημα
3-24 ωρών μετά από την επιτυχή ινωδόλυση.

3. Σε μετέπειτα φάση, κατά τη
νοσηλεία
Πιο κάτω παρατίθενται συστάσεις για προφυλακτικές
θεραπείες ρουτίνας και για την αντιμετώπιση πολλα-

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Θεραπεία ήπιας καρδιακής ανεπάρκειας
(Killip class II)

•O
• Διουρητικά αγκύλης δηλαδή φουροσεμίδη:
2

I

C

I

C

20-40 mg ενδοφλέβια σε επαναλαμβανόμενη χορήγηση σε διαστήματα 1-4 ωρών,
αν κρίνεται αναγκαίο

• Νιτρώδη αν δεν υπάρχει υπόταση
• Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειο-

I

C

I

A

I

B

τασίνης - αΜΕΑ όταν δεν υπάρχει υπόταση,
μειωμένος όγκος αίματος ή νεφρική ανεπάρκεια

• Αποκλειστές

υποδοχέων αγγειοτασίνης
ΑΤ-Ι (βαλσαρτάνη) αν δεν γίνεται καλά ανεκτός ο αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου
αγγειοτασίνης
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Κεφάλαιο 2: Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς που εμφανίζουν ανάσπαση του ST διαστήματος
Πίνακας 13. Θεραπεία της ανεπάρκειας της αντλίας
και της καρδιογενούς καταπληξίας (συνέχεια)

Πίνακας 14. Αντιμετώπιση αρρυθμιών και διαταραχών
αγωγής κατά την οξεία φάση (συνέχεια)

Συστάσεις

Συστάσεις

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Αιμοδυναμικά ασταθής εμμένουσα
μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία
ανθιστάμενη στην ηλεκτρική καρδιοανάταξη

Θεραπεία σοβαρής καρδιακής
ανεπάρκειας
(Killip κατηγορία III)

• O2
• Αναπνευστική υποστήριξη σύμφωνα με

I

C

I

C

• Φουροσεμίδη: βλέπε πιο πάνω
• Νιτρώδη αν δεν καταγράφεται υπόταση
• Ινότροπα φάρμακα: ντοπαμίνη

I

C

I

C

IIb
IIa

C
B

IIb

B

I

C

• Τερματισμός με διαφλέβια βηματοδότηση σε

IIa

A

IIa

C

I

C

I

C

I

C

• Ενδοφλεβίως β-αποκλειστές ή μη διυδροπυ-

I

C

• Ενδοφλέβια χορήγηση αμιωδαρόνης για να

I

C

• Ενδοφλέβια χορήγηση δακτυλίτιδας αν υπάρ-

IIb

C

I

C

I

C

Ενδοφλέβια χορήγηση ατροπίνης

I

C

Προσωρινή βηματοδότηση αν δεν υπάρξει
απάντηση στην ατροπίνη

I

C

περίπτωση αντίστασης στην καρδιομετατροπή ή σε συχνή υποτροπή παρά τη χορήγηση
αντιαρρυθμικής αγωγής

τα αέρια του αίματος

και/ή ντομπουταμίνη

• Αιμοδυναμική αξιολόγηση με καθετήρα
πνευμονικής αρτηρίας

• Έγκαιρη επαναιμάτωση

επαναλαμβανόμενες συμπτωματικές ριπές
μη εμμένουσας μονόμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας

• Ενδοφλέβια χορήγηση αμιωδαρόνης, σοτατόλης* ή άλλου β-αποκλειστή*

Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία

• Αν το βασικό QT είναι φυσιολογικό
-- ενδοφλέβια χορήγηση σοταλόλης* ή άλλου β-αποκλειστή, αμιωδαρόνης ή λιδοκαΐνης

Αντιμετώπιση καταπληξίας (Killip class
IV)

• O2
• Μηχανική αναπνευστική υποστήριξη ανά-

I

C

I

C

• Αιμοδυναμική αξιολόγηση με καθετήρα

IIb

C

• Αν το βασικό QT είναι παρατεταμένο
-- διόρθωση ηλεκτρολυτών, ενδεχόμενο χο

λογα με τα αέρια του αίματος
πνευμονικής αρτηρίας

• Ινότροπα φάρμακα: ντοπαμίνη
και ντομπουταμίνη

• Ενδοαορτικός ασκός
• Συσκευές υποβοήθησης αριστερής
• Έγκαιρη επαναιμάτωση

IIb
IIa

B
C

I

C

IIa

C

I

B

a =Κατηγορία σύστασης, b = Επίπεδο ενδείξεων, ΜΕΑ = μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτασίνης, ΑΤ-Ι = αποκλειστής υποδοχέα αγγειοτασίνης

b. Αρρυθμίες και διαταραχές αγωγής
Πίνακας 14. Αντιμετώπιση αρρυθμιών και
διαταραχών αγωγής κατά την οξεία φάση
Συστάσεις

--

ριδινικοί ανταγωνιστές ασβεστίου (π.χ. διλτιαζέμη, βεραπαμίλη)#. Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας, βρογχόσπασμου (μόνον για β-αποκλειστές), ή κοιλιακοκολπικού αποκλεισμού
επιβραδυνθεί μία ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση και να βελτιωθεί η λειτουργία της αριστεράς κοιλίας
χει σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας και/ή καρδιακή ανεπάρκεια

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

• Ηλεκτρική

καρδιομετατροπή σε περίπτωση σοβαρής αιμοδυναμικής επιβάρυνσης ή
ισχαιμίας ανθιστάμενης στη θεραπεία, ή όταν
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκής έλεγχος με
φάρμακα

I

C

Αντιπηκτικά για κολπική μαρμαρυγή

IIa

B

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία σε συνδυασμό
με υπόταση

IIa

C

Αιμοδυναμικά ασταθής εμμένουσα μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία ανθιστάμενη
στην ηλεκτρική καρδιοανάταξη

• Ενδοφλέβια χορήγηση αμιωδαρόνης
• Ενδοφλέβια χορήγηση Λιδοκαΐνης ή σοταλόλης*
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ρήγησης μαγνησίου, Υπερκέραση με βηματοδότη, ισοπροτερενόλη ή λιδοκαΐνη
το ενδεχόμενο κατεπείγουσας αγγειογραφίας θα πρέπει να εξεταστεί

Ελεγχος συχνότητας κολπικής μαρμαρυγής

Αιμοδυναμικά ασταθής κοιλιακή ταχυκαρδία και κοιλιακή μαρμαρυγή

• Ηλεκτρική καρδιοανάταξη

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

•

•
•

Ενδοφλέβια χορήγηση θεραπευτικής δόσης
ηπαρίνης ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος
Πίνακας 14. Αντιμετώπιση αρρυθμιών και διαταραχών
αγωγής κατά την οξεία φάση (συνέχεια)
Συστάσεις

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού
(Mobitz 2) ή κολποκοιλιακός αποκλεισμός
3ου βαθμού με βραδυκαρδία που προκαλεί υπόταση ή καρδιακή ανεπάρκεια

• Ενδοφλέβια χορήγηση ατροπίνης
• Προσωρινή βηματοδότηση αν η χρήση της

I

C

I

C

a = Κατηγορία σύστασης
b =Επίπεδο ενδείξεων
Οι συνιστώμενες δόσεις αντιαρρυθμικών ουσιών παρατίθενται στον πίνακα 15.
* =ενδοφλέβια σοτανόλη ή άλλοι β-ανταγωνιστές δεν θα πρέπει να χορηγούνται αν το κλάσμα εξώθησης είναι χαμηλό.
# = Αυτοί οι ανταγωνιστές ασβεστίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
προσεκτικά ή να αποφεύγονται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
λόγω της αρνητικής ινότροπης δράσης τους.
AV = κολποκοιλιακή; DC = συνεχές ρεύμα; i.v. = ενδοφλέβιος; LMWH
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους; LV= αριστεράς κοιλίας; VT =κοιλιακή ταχυκαρδία

ατροπίνης αποβεί ανεπιτυχής

Πίνακας 15. Ενδοφλέβιες δόσεις συνιστώμενων αντιαρρυθμικών / αντιβραδυκαρδικών φαρμάκων
Φάρμακο

Βolus

Δόση συντήρησης

Αμιωδαρόνη

150 mg σε διάστημα 10 λεπτών. Συμπληρωματικές δόσεις των
150 mg σε bolus χορήγηση σε διάστημα 10-30 λεπτών στις περιπτώσεις υποτροπιάζουσας αρρυθμίας, αλλά θα πρέπει να περιοριστούν στις 6-8 συμπληρωματικές δόσεις σε οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα 24 ωρών

1 mg/min για 6 ώρες και κατόπιν
0.5 mg/min μπορεί να είναι αναγκαίο μετά από την αρχική δόση
bolus

Esmolol

500 μg/kg για διάστημα 1 λεπτού και κατόπιν 50 μg/kg/min σε 60 to 200 μg/kg/min
διάστημα 4 λεπτών

Μετοπρολόλη

2.5-5 mg σε διάστημα 2 λεπτών και μέχρι 3 δόσεις

Ατενολόλη

5-10 mg (1 mg/min)

Προπανολόλη

0.15 mg/kg

Διγοξίνη

0.25 mg κάθε 2 ώρες και μέχρι 1.5 mg

Λιδοκαΐνη

0.5-0.75 mg/kg

Σοταλόλη

20 -120 mg σε διάστημα 10 λεπτών (0.5-1.5 mg/kg). Μπορεί
να επαναληφθεί μετά από το πολύ 6 ώρες (το πολύ 640 mg/24
h)

Βεραπαμίλη

0.075-0.15 mg/kg σε διάστημα 2 λεπτών

Διλτιαζέμη

0.25 mg/kg σε διάστημα 2 λεπτών

Ατροπίνη

Ταχεία bolus χορήγηση τουλάχιστον 0.5 mg, που επαναλαμβάνεται μέχρι τη συνολική δόση των 1..5-2.0 mg (0.04 mg/kg)

Ισοπροτερενόλη

0.05-0.1 μg/kg/min, μέχρι 2 μg/kg/min. Δοσολογία προσαρμοσμένη στην καρδιακή συχνότητα.

c. Προφυλακτικές θεραπείες ρουτίνας κατά την οξεία φάση
Πίνακας 16. Προφυλακτική αγωγή ρουτίνας κατά την οξεία φάση
Συστάσεις

• Ασπιρίνη: δόση συντήρησης 75-100 mg
• Κλοπιδογρέλη: δόση συντήρησης 75 mg
• Μη εκλεκτικοί και εκλεκτικοί και COX-2 ανα-

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

A

I

A

III

C

IIb

A

I

A

IIa

A

I

A

στολείς

• Ενδοφλέβιος β-αποκλειστής
• Διά της στοματικής οδού χορηγούμενος
β-αποκλειστής

• Αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου: χορήγηση διά στόματος την πρώτη μέρα
-- για όλους τους ασθενείς όπου δεν υφίστανται αντενδείξεις
-- για ασθενείς υψηλού κινδύνου

Συστάσεις

• Nιτρώδη
• Ανταγωνιστές ασβεστίου
• Μαγνήσιο
• Λιδοκαΐνη
• Έγχυση γλυκόζης - ινσουλίνης - καλίου

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

IIb

A

III

B

III

A

III

B

III

B

a = Κατηγορία σύστασης
b = Επίπεδο ενδείξεων
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Κεφάλαιο 2: Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς που εμφανίζουν ανάσπαση του ST διαστήματος
Πίνακας 17. Δοσολογία αναστολέων συστήματος ρενίνης - αγγειοτασίνης - αλδοστερόνης
Φάρμακο
GISSI-3 λισινοπρίλη
ISIS-4 καπτοπρίλη

Δόση έναρξης
5 mg αρχικά
6.25 mg αρχικά, 12.5 mg σε 2 ώρες, 25 mg κατά τη
10η-12η ώρα
6.25 mg αρχικά, 12.5 mg 2 ώρες αργότερα αν γίνεCHINESE καπτοπρίλη
ται ανεκτή
SMILE ζοφενοπρίλη
7.5 mg αρχικά. Η δόση επαναλαμβάνεται μετά από παρέλευση 12 ωρών και διπλασιάζεται συχνά αν γίνεται
ανεκτή
AIRE ραμιπρίλη
2.5 mg δύο φορές την ημέρα και αυξάνουμε στα 5 mg
δύο φορές την ημέρα αν γίνεται ανεκτή
SAVE καπτοπρίλη
Δοκιμή 6.25 mg, και αυξάνουμε αν γίνεται ανεκτή 25 mg
τρεις φορές την ημέρα
TRACE τραντολαπρίλη Δοκιμή 0.5 mg
VALIANT βαλσαρτάνη 20 mg αρχικά με αυξημένη τιτλοποίηση 4 βήματα
OPTIMAAL λοσαρτάνη 12.5 mg
EPHESUS επλερενόνη 25 mg άρχικά

Δόση στόχος
έως 10 mg καθημερινά
έως 50 mg δύο φορές ημερησίως
έως 12.5 mg τρεις φορές ημερησίως
έως 30 mg δύο φορές την ημέρα

έως 5 mg δύο φορές την ημέρα
έως 50 mg τρεις φορές την ημέρα
έως 4 mg ημερησίως
έως 160 mg δύο φορές ημερησίως
έως 50 mg ημερησίως
έως 50 mg ημερησίως

b.i.d. =δύο φορές ημερησίως, t.i.d. = τρεις φορές ημερησίως

4. Δευτερογενής πρόληψη
Υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις που βασίζονται σε ενδείξεις και που μπορούν να βελτιώσουν την πρόγνωση μετά από το έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος (STEMI). Μολονότι η μακροχρόνια θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης ομά-

δας ασθενών θα είναι στην ευθύνη του γενικού ιατρού,
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εφαρμοστούν οι
παρεμβάσεις αυτές αν ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της
παραμονής στο νοσοκομείο. Επιπροσθέτως θα πρέπει
πριν από την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο
να του προταθούν και να του εξηγηθούν οι αλλαγές
που θα πρέπει να κάνει στον τρόπο ζωής του.

Πίνακας 18. Μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST
διαστήματος (STEMI)
Συστάσεις
Αντιαιμοπεταλιακά / αντιπηκτικά
Διά βίου χορήγηση ασπιρίνης (75 έως 100 mg ημερησίως) σε όλους τους ασθενείς που δεν εμφανίζουν
αλλεργία
Κλοπιδογρέλη (75 mg ημερησίως) για 12 μήνες σε όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα από την οξεία θεραπευτική αγωγή
Κλοπιδογρέλη (75 mg ημερησίως) σε όλους τους ασθενείς που εμφανίζουν αντενδείξεις για την ασπιρίνη
Στοματικώς χορηγούμενα αντιπηκτικά με στόχο INR 2-3 σε ασθενείς που δεν έχουν ανοχή στην ασπιρίνη
και την κλοπιδογρέλη
Από στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά στο συνιστώμενο Διεθνές κανονιστικό Πηλίκο (INR) όταν υπάρχει
κλινική ένδειξη (π.χ. κολπική μαρμαρυγή, θρόμβος στην αριστερά κοιλία, μηχανική βαλβίδα)
Στοματικώς χορηγούμενα αντιπηκτικά (με στόχο INR 2-3) παράλληλα με τη χαμηλή δόση ασπιρίνης (75100 mg) σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο θρομβοεμβολικών συμβαμάτων
Από στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά παράλληλα με την ασπιρίνη και την κλοπιδογρέλη (πρόσφατη τοποθέτηση stent και παράλληλα ένδειξη για από στόματος χορηγούμενη αντιπηκτική αγωγή)*
Από στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά παράλληλα με κλοπιδογρέλη ή ασπιρίνη (πρόσφατη τοποθέτηση
stent, ενδείξεις για από στόματος χορήγηση αντιπηκτικών και αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας)*
β-αποκλειστές
Από στόματος χορηγούμενοι β-αποκλειστές σε όλους τους ασθενείς που έχουν ανοχή σε αυτά τα φάρμακα και που
δεν παρουσιάζουν αντενδείξεις, ανεξάρτητα από την πίεση του αίματος ή τη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας.

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

•

I

A

•

IIa

C

•
•

I

B

IIa

B

•

I

A

•

IIa

B

•

IIb

C

•

IIb

C

•

I

A
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Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος
Πίνακας 18. Μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST
διαστήματος (STEMI) (συνέχεια)
Συστάσεις
Αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (αMEA) και αποκλειστής υποδοχέα
αγγειοτασίνης (AT-1)
Το ενδεχόμενο χορήγησης αΜΕΑ θα πρέπει να εξεταστεί στην περίπτωση όλων των ασθενών που δεν
παρουσιάζουν αντενδείξεις, ανεξάρτητα από την πίεση του αίματος ή τη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας.
Αναστολέας υποδοχέα αγγειοτασίνης (AT-1) σε όλους τους ασθενείς που δεν παρουσιάζουν αντενδείξεις και που δεν έχουν ανοχή στους αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης, ανεξάρτητα από
την πίεση του αίματος ή τη λειτουργία της αριστεράς κοιλίας
Στατίνες
Στατίνες θα πρέπει να χορηγούνται σε όλους τους ασθενείς όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, ανεξάρτητα από τα επίπεδα χοληστερόλης. Η χορήγηση θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν για
να επιτευχθούν επίπεδα χοληστερόλης LDL < 100 mg/dL (2.5 mmol/L) (βλέπε επίσης Πίνακα 19)
Προστατευτικός εμβολιασμός κατά της γρίπης
Σε όλους τους ασθενείς

•
•
•
•

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

IIa

A

IIa

C

I

A

I

B

a = κατηγορία σύστασης
b = Επίπεδο ενδείξεων
* = Αν απαιτείται μακροχρόνια από στόματος λήψη αντιπηκτικών, η χρήση ενός γυμνού μεταλλικού stent αντί για ενδοστεφανιαία πρόθεση επικαλυμμένη με φάρμακο, θα συνεπάγεται βραχύτερο διάστημα τριπλής θεραπείας για τον ασθενή και κατά συνέπεια χαμηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας.
INR =Διεθνές Κανονικοποιημένο Πηλίκο; LDL =λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας

Πίνακας 19. Μακροχρόνια θεραπευτική αντιμετώπιση ειδικών παραγόντων κινδύνου στεφανιαίας νόσου και
δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας
Συστάσεις
Διακοπή του καπνίσματος
Αξιολόγηση της κατάστασης σε ότι αφορά το κάπνισμα. Σε κάθε επίσκεψη θα πρέπει να συνιστάται η διακοπή του και η αποφυγή του παθητικού καπνίσματος
Θεραπευτική αγωγή με βουπροπιόνη και νικοτίνη για ασθενείς που συνεχίζουν να καπνίζουν και κατά
το διάστημα παρακολούθησης
Αντικαταθλιπτικά
Φυσική δραστηριότητα
Ελεγχόμενη ήπιας έντασης αεροβική άσκηση τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα
Προγράμματα αποκατάστασης υπό ιατρική παρακολούθηση για ασθενείς υψηλού κινδύνου
Αντιμετώπιση διαβήτη
Αλλαγές τρόπου ζωής και φαρμοκοθεραπεία για να επιτευχθεί HbA1C < 6.5%
Εντατική τροποποίηση άλλων επιβαρυντικών παραγόντων (Υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία)
Συντονισμός με ειδικό διαβητολόγο
Δίαιτα και απώλεια βάρους
Η απώλεια βάρους συνιστάται όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος είναι ≥ 30 kg/m2 και όταν η περιφέρεια
της μέσης είναι > 102/88 cm (άνδρες/ γυναίκες)
Δίαιτα που θα βασίζεται σε χαμηλή πρόσληψη αλατιού και κορεσμένων λιπαρών. Συχνή κατανάλωση
φρούτων, λαχανικών και ψαριού
Αύξηση της κατανάλωσης ωμέγα -3 λιπαρών οξέων (λιπαρά ψάρια)
Διατροφικό συμπλήρωμα με 1 g ιχθυέλαιο σε ασθενείς που καταναλώνουν περιορισμένες ποσότητες
λιπαρών ψαριών
Δεν συνιστάται η αποφυγή ήπιας κατανάλωσης οινοπνεύματος

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

•

I

B

•

I

B

•

IIa

C

•
•

I
I

B
B

•
•
•

I
I
I

B
B
C

•

I

B

•

I

B

•
•

IIb

B

IIa

B

•

I

B

a = Κατηγορία σύστασης, b =Επίπεδο στοιχείων BMI =, Δείκτης Μάζας σώματος
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Κεφάλαιο 2: Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς που εμφανίζουν ανάσπαση του ST διαστήματος
Πίνακας 19. Μακροχρόνια θεραπευτική αντιμετώπιση ειδικών παραγόντων κινδύνου στεφανιαίας νόσου και
δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας (συνέχεια)
Συστάσεις
Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
Αλλαγές στον τρόπο ζωής και φαρμακοθεραπεία για την επίτευξη αρτηριακής πίεσης < 130/80 mmHg
Αντιμετώπιση λιπιδίων
Στατίνες σε όλους τους ασθενείς όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, ανεξάρτητα από τα επίπεδα χοληστερόλης. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν για να επιτευχθούν επίπεδα λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας LDLc < 100 mg/dL (2.5 mmol/L)
Το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης LDL χοληστερόλης λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας για να επιτευχθεί επίπεδο < 80 mg/dL (2.0 mmol/L) θα πρέπει να εξεταστεί σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
Θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη αλλαγής του τρόπου ζωής αν τα τριγλυκερίδια είναι > 150 mg/dL (1.7
mmol/L) και/ ή η LDL χοληστερόλη είναι < 40 mg/dL (1.0 mmol/L)
Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης φιμπρατών και διατροφικών συμπληρωμάτων με
ωμέγα -3 σε ασθενείς που δεν ανέχονται τις στατίνες, ειδικά αν τα τριγλυκερίδια είναι > 150 mg/dL
(1.7 mmol/L) και/ή η LDL χοληστερόλη είναι < 40 mg/dL (1.0 mmol/L)
Αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας ή της δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας
Χορήγηση β-αποκλειστών από το στόμα σε όλους τους ασθενείς που δεν έχουν αντενδείξεις
Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης σε όλους τους ασθενείς που δεν έχουν αντενδείξεις
ΑΤ-Ι αποκλειστές (βαλσαρτάνη) σε όλους τους ασθενείς χωρίς αντενδείξεις και με ανοχή στους αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης
Ανταγωνιστές αλδοστερόνης αν το κλάσμα εξώθησης είναι ≤ 40% και υπάρχουν ενδείξεις καρδιακής
ανεπάρκειας ή διαβήτη και αν τα επίπεδα κρεατινίνης είναι < 2.5 mg/dL στους άνδρες και < 2.0 mg/
dL στις γυναίκες και τα επίπεδα καλίου είναι < 5.0 mmol/L
Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) σε ασθενείς με κλάσμα εξώθησης < 35% και εύρος
QRS ≥ 120 ms που παραμένουν σε λειτουργική κλάση ΝΥΗΑ III-IV παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική
αγωγή εφόσον αποκλειστεί η περίπτωση του απόπληκτου μυοκαρδίου (stunning)
Πρόληψη αιφνίδιου θανάτου
Εμφυτεύσιμος καρδιακός απινιδωτής (ICD) αν το κλάσμα εξώθησης είναι ≤ 30-40% και η κλάση
NYHA είναι ≥ II ή III τουλάχιστον 40 μέρες μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST
διαστήματος
Εμφυτεύσιμος καρδιακός απινιδωτής αν το κλάσμα εξώθησης είναι ≤ 30-35% και η κλάση ΝΥΗΑ είναι
I, τουλάχιστον 40 μέρες μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος

•

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

A

I

A

•

IIa

A

•

I

B

IIa

B

I
I

A
A

I

B

I

B

I

A

I

A

IIa

B

•

•
•
•
•
•
•
•
•

a =κατηγορία σύστασης, b =Επίπεδο ενδείξεων
ACT = ενεργοποιημένος χρόνος πήξης, CRT = θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού, HDL = λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας, ICD =εμφυτεύσιμος καρδιακός απινιδωτής, LDL = λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας, NYHA =Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης, STEMI = έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος, TG = τριγλυκερίδια
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2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Catherine Despres, Sophia Antipolis, Γαλλία
4. Karine Piellard, Sophia Antipolis, Γαλλία

1. Εισαγωγή
Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες στοχεύουν στην
παρουσίαση των συστάσεων που βασίζονται σε
όλα τα γνωστά δεδομένα για να βοηθηθούν οι ιατροί στην επιλογή της καλύτερης δυνατής θεραπείας

Κατηγορία Ι
Κατηγορία ΙΙ
Κατηγορία ΙΙα
Κατηγορία ΙΙβ

Κατηγορία ΙΙΙ

Τεκμηριωμένα στοιχεία ή/και γενική συμφωνία
ότι μια δεδομένη θεραπεία ή διαδικασία είναι
ωφέλιμη, χρήσιμη και αποτελεσματική
Αντικρουόμενα στοιχεία ή/και διάσταση απόψεων για τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της
θεραπείας ή μεθόδου
Το βάρος των στοιχείων/απόψεων υποστηρίζει
τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα
Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα δεν υποστηρίζεται επαρκώς από τα υπάρχοντα στοιχεία/απόψεις
Στοιχεία ή γενική συμφωνία ότι η θεραπεία ή η
μέθοδος δεν είναι χρήσιμη ή αποτελεσματική και
ενδέχεται να είναι επιβλαβής σε ορισμένες περιπτώσεις

για κάθε ξεχωριστό ασθενή. Το βάρος των ενδείξεων υπέρ ή κατά συγκεκριμένων διαδικασιών ή θεραπειών σταθμίζεται, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατηγορίες συστάσεων και τα επίπεδα δεδομένων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο, η τελική επιλογή σχετικά με τη θεραπεία του κάθε ασθενούς εξατομικεύεται από τον θεράποντα γιατρό του.
Επίπεδο
δεδομένων Α

Δεδομένα που προέρχονται από πολλαπλές
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ή μετααναλύσεις

Επίπεδο
δεδομένων Β

Δεδομένα που προέρχονται από μια
τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ή μεγάλες μη
τυχαιοποιημένες μελέτες

Επίπεδο
δεδομένων Γ

Ομοφωνία ειδικών ή/και μικρές μελέτες,
αναδρομικές μελέτες, βάσεις δεδομένων

Συστάσεις των κατευθυντήριων οδηγιών της ESC στη διεύθυνση
www.escardio.org

*Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC για την αντιμετώπιση της σταθερής στηθάγχης, Περίληψη (European Heart Journal 2006,
27(11): 1341-1381) και πλήρες κείμενο (www.escardio.org)
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2. Διάγνωση και εκτίμηση
Η σταθερή στηθάγχη είναι ένα κλινικό σύνδρομο που
χαρακτηρίζεται από άλγος στο στήθος, τη γνάθο, τον
ώμο, την πλάτη ή τους βραχίονες, εκλύεται συνήθως
κατά την προσπάθεια ή τη συναισθηματική ένταση και
ανακουφίζεται με ανάπαυση ή νιτρογλυκερίνη. Πιο σπάνια, το άλγος μπορεί να εντοπίζεται στην περιοχή του
επιγάστριου. Ο όρος στηθάγχη χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χαρακτηρισμό άλγους που οφείλεται σε
ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Η διάγνωση και εκτίμηση της στηθάγχης περιλαμβάνει κλινική εκτίμηση, εργαστηριακό έλεγχο και ειδικές
καρδιολογικές εξετάσεις. Η διερεύνηση του ασθενούς με στηθάγχη συνοψίζεται ως εξής:

Εικόνα 1. Αλγόριθμος για την αρχική εκτίμηση των ασθενών με κλινικά
συμπτώματα στηθάγχης
Αλγόριθμος
αντιμετώπισης ΟΣΣ

Υποψία πνευμονικής
νόσου

Κλινική εκτίμηση

Ιστορικό και φυσική
εξέταση ΗΚΓ
Εργαστηριακές εξετάσεις

Ακτινογραφία
θώρακος

Ασταθές σύνδρομο

Εκτίμηση Ισχαιμίας

Καθησυχασμός.
Παραπομπή για έλεγχο ή/και αντιμετώπιση
άλλων διαγνώσεων, αν
κριθεί απαραίτητο

Δοκιμασία κόπωσης ή σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με φαρμακευτική
δοκιμασία ή όχι

Νέα εκτίμηση της πιθανότητας η ισχαιμία
να αποτελεί αιτία των συμπτωμάτων

Υποψία καρδιακής ανεπάρκειας, προηγούμενο ΕΜ,
παθολογικό ΗΚΓ ή κλινική
εξέταση, υπέρταση ή ΣΔ

Ηχωκαρδιογραφία
(ή MRI) για εκτίμηση οργανικών ή λειτουργικών
ανωμαλιών

Χωρίς ενδείξεις για
καρδιακό αίτιο των
συμπτωμάτων

Αξιολόγηση της πρόγνωσης βάσει της κλινικής εκτίμησης και των μη επεμβατικών εξετάσεων
Εάν είναι σίγουρη η διάγνωση ΣΝ, αλλά
δεν έχει διενεργηθεί ακόμα η εκτίμηση
της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας,
τότε εκτιμήστε τη σε αυτό το στάδιο

Χαμηλός κίνδυνος
Ετήσια καρδιαγγειακή
θνητότητα <1%

Μέτριος κίνδυνος
Ετήσια καρδιαγγειακή
θνητότητα 1-2%

Υψηλός κίνδυνος
Ετήσια καρδιαγγειακή
θνητότητα > 2%

Φαρμακευτική
θεραπεία

Φαρμακευτική θεραπεία ±

Φαρμακευτική θεραπεία και

Ανάλογα με τη βαρύτητα
των συμπτωμάτων και την
κλινική κρίση

για πιο πλήρη διαστρωμάτωση κινδύνου και εκτίμηση της ανάγκης επαναγγείωσης

Στεφανιογραφία

Στεφανιογραφία εάν
δεν έχει ήδη εκτελεστεί
Εκτίμηση της απόκρισης στη φαρμακευτική θεραπεία

Στεφανιογραφία

ΟΧΙ

Η στεφανιαία ανατομία υψηλού κινδύνου που ωφελείται από την επαναγγείωση;

ΝΑΙ
Εάν ο συμπτωματικός έλεγχος δεν είναι ικανοποιητικός,
μελετήστε την καταλληλότητα για επαναγγείωση (PCI ή CABG)
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1.

Επιβεβαίωση της παρουσίας ισχαιμίας σε ασθενείς με υποψία σταθερής στηθάγχης.

2.

Εξακρίβωση ή αποκλεισμός άλλων παθήσεων ή
προδιαθεσικών παραγόντων.

3.

Διαστρωμάτωση κινδύνου.

4.

Προγραμματισμός θεραπευτικών επιλογών.

5.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Πίνακας 1. Ταξινόμηση της σοβαρότητας στηθάγχης
σύμφωνα με την Καναδική Καρδιαγγειακή Εταιρεία
Κατηγορία
Κατηγορία Ι

Κατηγορία ΙΙ

Ένας αλγόριθμος για την αρχική αξιολόγηση των
ασθενών που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα
στηθάγχης παρατίθεται στην Εικόνα 1. Οι προτεινόμενες εξετάσεις συνοψίζονται στον Πίνακα 2.
2.1. Συμπτώματα και σημεία

Κατηγορία ΙΙI

Κατηγορία ΙV

Επίπεδο συμπτωμάτων
«Η συνήθης δραστηριότητα δεν προκαλεί στηθάγχη».
Η στηθάγχη εμφανίζεται μόνο με επίπονη ή ταχεία ή παρατεταμένη προσπάθεια.
«Ήπιος περιορισμός της συνήθους δραστηριότητας».
Στηθάγχη κατά το περπάτημα ή τη γρήγορη ανάβαση κλίμακας, το περπάτημα σε ανηφόρα ή μετά τα γεύματα, όταν έχει κρύο καιρό, υπό συναισθηματική φόρτιση, ή μόνο κατά τις πρώτες
ώρες μετά το ξύπνημα.
«Σημαντικός περιορισμός της συνήθους φυσικής δραστηριότητας». Στηθάγχη με περπάτημα
ενός ή δύο τετραγώνων* σε επίπεδο ή ανάβαση
κλίμακας ενός πατώματος με κανονική ταχύτητα
υπό κανονικές συνθήκες.
«Αδυναμία διενέργειας οποιασδήποτε φυσικής
δραστηριότητας χωρίς την εμφάνιση στηθάγχης» ή «στηθάγχη ηρεμίας».

*Ισοδύναμο με 100-200 μέτρα

Το ιστορικό είναι σημαντικό στη διάγνωση της σταθερής στηθάγχης. Τα χαρακτηριστικά του άλγους που σχετίζεται με ισχαιμία του μυοκαρδίου (στηθάγχη) αφορούν
τέσσερις κατηγορίες: τη θέση, το χαρακτήρα, τη διάρκεια και τη σχέση με την προσπάθεια και άλλους παράγοντες που ενισχύουν ή μειώνουν τα συμπτώματα.
Είναι σημαντικό να διακρίνονται οι ασθενείς με ασταθή στηθάγχη, η οποία μπορεί να εμφανίζεται ως:
(i)

Στηθάγχη ηρεμίας.

(ii) Ταχέως αυξανόμενη ή επιδεινούμενη ���������
(crescendo) στηθάγχη, δηλ. προηγουμένως σταθερή
στηθάγχη με ταχεία προοδευτική αύξηση της βαρύτητας των επεισοδίων.
(iii) Πρωτοεμφανιζόμενη στηθάγχη, δηλ. πρόσφατη
έναρξη (εντός 2 μηνών) σοβαρής στηθάγχης με
σημαντικό περιορισμό της συνήθους δραστηριότητας.
Για ασθενείς με σταθερή στηθάγχη είναι επίσης χρήσιμο
να ταξινομηθεί η σοβαρότητα των συμπτωμάτων χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης όπως την Ταξινόμηση της Καναδικής Καρδιαγγειακής Εταιρείας (Πίνακας 1), τον ειδικό δείκτη δραστηριότητας (Duke Specific
Activity Index) ή το ερωτηματολόγιο στηθάγχης Seattle.
Τα χαρακτηριστικά του ιστορικού που είναι σημαντικά
στη διαστρωμάτωση κινδύνου περιλαμβάνουν το κάπνισμα, τη μεγάλη ηλικία, το προηγούμενο ΕΜ, τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, τα χαρακτηριστικά των επεισοδίων (πρόσφατης έναρξης ή επιδεινού-

μενα) και τη σοβαρότητα της στηθάγχης, ιδιαίτερα εάν
αυτή δεν αποκρίνεται στη θεραπεία. Τα χαρακτηριστικά της στηθάγχης, η συχνότητα των επεισοδίων και οι
αλλοιώσεις στο ΗΚΓ ηρεμίας είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες επιβίωσης και της κλινικής πορείας χωρίς ΕΜ, ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος μετά την
εκτίμηση.
Η φυσική εξέταση του ασθενούς με υποψία στηθάγχης θα πρέπει να εστιάζεται στην ταυτοποίηση ή τον
αποκλεισμό άλλων αιτιολογικών ή συνυπαρχουσών
παθήσεων ή των παραγόντων που επιδεινώνουν τα
συμπτώματα και τη διαστρωμάτωση κινδύνου. Τα βασικά σημεία που θα πρέπει να αναζητηθούν είναι:

•
•
•
•
•
•

Σημεία βαλβιδικής καρδιοπάθειας ή υπερτροφικής
αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας.
Υπέρταση.
Ενδείξεις μη στεφανιαίας αγγειακής νόσου.
Σημαντικές συννοσηρότητες, ιδιαίτερα από το αναπνευστικό.
Σημεία καρδιακής ανεπάρκειας.
Εκτίμηση του δείκτη μάζας σώματος και της περιφέρειας μέσης για να ταυτοποιηθεί η παρουσία μεταβολικού
συνδρόμου.

2.2. Εργαστηριακές εξετάσεις

Η γλυκόζη νηστείας και το προφίλ των λιπιδίων, συμπεριλαμβανομένης της ολικής χοληστερόλη (TC), της HDL
χοληστερόλης και της LDL χοληστερόλης και των τρι85
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γλυκεριδίων, θα πρέπει να μετρώνται σε όλους τους
ασθενείς με σταθερή στηθάγχη για να υπολογίζεται ο
καρδιαγγειακός κίνδυνος του ασθενούς και να επιβεβαιώνεται η ανάγκη για έναρξη θεραπείας. Τα αυξημένα επίπεδα TC�����������������������������������������
�������������������������������������������
, LDL������������������������������������
���������������������������������������
και γλυκόζης είναι επίσης ενδεικτικά της πρόγνωσης. Το προφίλ των λιπιδίων και η γλυκαιμική κατάσταση θα πρέπει να επανεκτιμώνται περιοδικά
για να προσδιορίζεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και για την ανίχνευση πιθανής εμφάνισης διαβήτη.
Επίσης, ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς μια εξέταση
γενικής αίματος και κρεατινίνης ορού.
Επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις, όπως δοκιμασία ανοχής γλυκόζης, υποκλάσματα χοληστερόλης
(ApoA, ApoB), ομοκυστεΐνη, λιποπρωτεΐνη a, Lpa),
NT������������������������������������������������
-�����������������������������������������������
BNP��������������������������������������������
, διαταραχές αιμόστασης και οι δείκτες φλεγμονής όπως hs CRP, μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο
σε επιλεγμένους ασθενείς.
Η μέτρηση των δεικτών μυοκαρδιακής βλάβης, όπως
οι τροπονίνες, θα πρέπει να γίνεται, εάν η αξιολόγηση
του ασθενούς υποδεικνύει πιθανότητα ασταθούς ή οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Η θυρεοειδική λειτουργία
θα πρέπει να εξετάζεται, εάν υπάρχει κλινική υποψία δυσλειτουργίας.
2.3 Ακτινογραφία θώρακος

Η ακτινογραφία θώρακος (������������������������
CXR���������������������
) θα πρέπει να ζητείται μόνο σε ασθενείς με υποψία καρδιακής ανεπάρκειας, βαλβιδοπάθειας ή πνευμονοπάθειας. Η παρουσία καρδιομεγαλίας, πνευμονικής συμφόρησης,
κολπικής διόγκωσης και καρδιακών επασβεστώσεων έχουν σχετιστεί με την πρόγνωση.
2.4 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ηρεμίας

Όλοι οι ασθενείς με υποψία στηθάγχης, βάσει συμπτωμάτων θα πρέπει να υποβάλλονται σε ΗΚΓ 12
απαγωγών σε ηρεμία, παρόλο που δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχει φυσιολογικό ΗΚΓ ηρεμίας ακόμα και σε ασθενείς με σοβαρή στηθάγχη. Το φυσιολογικό ΗΚΓ δεν αποκλείει τη διάγνωση ισχαιμίας.
Οι ανωμαλίες του ΗΚΓ ηρεμίας, η κατάσπαση ST, τα
επάρματα Q, ο αριστερός πρόσθιος ημιαποκλεισμός
και ο αποκλεισμός αριστερού σκέλους (���������
LBBB�����
) συσχετίζονται με δυσμενή πρόγνωση στη σταθερή στηθάγχη.

Διάγνωση ΣΝ
Η κατάσπαση ST κατά την άσκηση χαρακτηρίζει μια
εξέταση θετική. Η αναφερόμενη ευαισθησία και ειδικότητα της εξέτασης για την ανίχνευση σημαντικής
στεφανιαίας νόσου είναι 68% και 77% αντίστοιχα. Η
δοκιμασία κοπώσεως δεν έχει διαγνωστική αξία εάν
υπάρχει LBBB����������������������������������
��������������������������������������
, βηματοδοτούμενος ρυθμός και σύνδρομο Wolff Parkinson White (WPW). Επιπλέον, τα
αποτελέσματα είναι λιγότερο αξιόπιστα σε ασθενείς
με μη φυσιολογικό ΗΚΓ ηρεμίας λόγω υπερτροφίας
της αριστερής κοιλίας, ηλεκτρολυτικών διαταραχών,
ανωμαλιών ενδοκοιλιακής αγωγής και χρήσης δακτυλίτιδας. Για ασθενείς με μη φυσιολογικό ΗΚΓ ηρεμίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια εναλλακτική λειτουργική δοκιμασία για διαγνωστικούς και προγνωστικούς λόγους. Η δοκιμασία κοπώσεως έχει επίσης χαμηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα στις γυναίκες.

Διαστρωμάτωση κινδύνου
Η δοκιμασία κοπώσεως έχει αξιολογηθεί ως μέθοδος διαστρωμάτωσης κινδύνου σε συμπτωματικούς ασθενείς με γνωστή ή ύποπτη στεφανιαία
νόσο. Οι προγνωστικοί δείκτες περιλαμβάνουν την
ικανότητα προς άσκηση και την επαγόμενη από την
άσκηση ισχαιμία (κλινικά και ηλεκτροκαρδιογραφικά). Η μέγιστη ικανότητα άσκησης είναι ένας σταθερός προγνωστικός δείκτης και μπορεί να μετρηθεί
με τη μέγιστη διάρκεια άσκησης, το μέγιστο επίπεδο ΜΕΤ που επιτεύχθηκε, το μέγιστο έργο που επιτεύχθηκε σε Watt, το μέγιστο καρδιακό ρυθμό και το
διπλό γινόμενο (συχνότητα-πίεση). Η συγκεκριμένη
μεταβλητή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της
ικανότητας πρός άσκηση είναι λιγότερο σημαντική
από το να συμπεριληφθεί αυτός ο δείκτης στη συνολική εκτίμηση.
Η κλινική αξία της δοκιμασίας κοπώσεως βελτιώνεται
σημαντικά με ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών, όπως ο
συνδυασμός της καρδιακής συχνότητας στο μέγιστο της
άσκησης, την κατάσπαση του ST διαστήματος, την παρουσία ή απουσία στηθάγχης κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, το μέγιστο έργο και την κλίση του ST διαστήματος. Ο
συνδυασμός της άσκησης και των κλινικών παραμέτρων,
με ή χωρίς τη χρήση ειδικών βαθμολογιών, όπως η βαθμολογία Duke Treadmill Score (DTS), έχει φανεί ότι είναι
μια αποτελεσματική μέθοδος για τη διάκριση μεταξύ των
ομάδων υψηλού και χαμηλού κινδύνου.

2.5 Δοκιμασία κοπώσεως
2.6 Δοκιμασία κοπώσεως σε συνδυασμό με απεικόνιση

Στην πλειοψηφία των ασθενών η δοκιμασία κοπώσεως είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και για τη διαστρωμάτωση κινδύνου.
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Οι πιο καλά τεκμηριωμένες τεχνικές απεικόνισης στην
κόπωση είναι το ηχωκαρδιογράφημα και το σπινθηρο-
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γράφημα αιμάτωσης. Και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό είτε με δοκιμασία κοπώσεως ή με φαρμακευτική δοκιμασία, ενώ έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες που αξιολόγησαν τόσο τον προγνωστικό όσο και τον διαγνωστικό τους ρόλο.
Οι προαναφερόμενες δοκιμασίες προτιμώνται συχνά σε ασθενείς με ιστορικό διαδερμικής στεφανιαίας επέμβασης (PCI) ή αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
(CABG), λόγω της υπεροχής τους στον εντοπισμό της
ισχαιμίας. Νέα απεικονιστική δοκιμασία κατά την κόπωση αποτελεί και η μαγνητική τομογραφία κόπωσης.
Τα πλεονεκτήματα της απεικόνισης στην κόπωση σε
σχέση με το συμβατική δοκιμασία κοπώσεως περιλαμβάνουν:
(i) Ανώτερη διαγνωστική και προγνωστική επίδοση.
(ii) Ικανότητα ποσοτικοποίησης και εντοπισμού των
ισχαιμικών περιοχών.
(iii) Ικανότητα παροχής διαγνωστικών πληροφοριών όταν υπάρχουν ανωμαλίες του ΗΚΓ ηρεμίας
ή αδυναμία επιτέλεσης άσκησης εκ μέρους του
ασθενούς.

Ηχωκαρδιογράφημα κοπώσεως
Η ηχωκαρδιογραφία κοπώσεως είναι πιο ευαίσθητη και
ειδική από τη δοκιμασία κοπώσεως για την ανίχνευση
στεφανιαίας νόσου. Οι τεχνολογικές πρόοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση σκιαγραφικών μέσων για την καλύτερη απεικόνιση των ενδοκαρδιακών ορίων, τη χρήση
ενέσιμων ουσιών για την απεικόνιση της μυοκαρδιακής
αιμάτωσης και την ανίχνευση ισχαιμίας με χρήση ιστικού Doppler��������������������������������������
���������������������������������������������
και απεικόνισης του ρυθμού παραμόρφωσης του μυοκαρδίου (strain rate).
Το ηχωκαρδιογράφημα κόπωσης μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τη διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών. Ο κίνδυνος μελλοντικών συμβαμάτων επηρεάζεται από τα εξής:

•
•

αριθμός μυοκαρδιακών τμημάτων με διαταραχές κινητικότητας κατά την ηρεμία
Αριθμός μυοκαρδιακών τμημάτων με διαταραχές κινητικότητας κατά το ηχωκαρδιογράφημα κόπωσης.

Δοκιμασία κοπώσεως με σπινθηρογράφημα
μυοκαρδιακής αιμάτωσης
Η τομογραφία μονοφωτονιακής εκπομπής (SPECT)

μπορεί να εκτελεστεί σε συνδυασμό με μία δοκιμασία κοπώσεως ή φαρμακευτική κόπωση για την ανίχνευση περιοχών πρόσληψης των ραδιονουκλιδίων που αντικατοπτρίζουν την περιφερειακή ροή αίματος στο μυοκάρδιο κατά την κόπωση. Οι καταγραφές μπορούν στη συνέχεια να συγκριθούν με εικόνες ηρεμίας. Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως ως ανιχνευτές είναι το θάλιο-201 και
το τεχνήτιο 99 m.
Η απεικόνιση της αιμάτωσης με SPECT είναι μια πιο
ευαίσθητη και ειδική μέθοδος για την παρουσία στεφανιαίας νόσου από τη δοκιμασία κοπώσεως και πιο
ευαίσθητη, αλλά λιγότερο ειδική από το ηχωκαρδιογράφημα κοπώσεως. Ο προγνωστικός της ρόλος
έχει αξιολογηθεί εκτενώς. Τα χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν:

•
•
•

Έντονη εκτεταμένη ισχαιμία.
Παροδική ισχαιμική διάταση.
Πρόσληψη του ανιχνευτή από το πνευμονικό παρέγχυμα.

Φαρμακευτική δοκιμασία κοπώσεως με τεχνικές
απεικόνισης
Η διενέργεια άσκησης προτιμάται όπου είναι δυνατόν
επειδή επιτρέπει πιο φυσιολογική αναπαραγωγή της
ισχαιμίας και εκτίμησης των συμπτωμάτων. Όταν δεν είναι δυνατή η άσκηση, μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί σε
φαρμακευτική κόπωση με δύο τρόπους:
(i) Συμπαθομιμητικά φάρμακα βραχείας δράσης
όπως η δοβουταμίνη.
(ii) Αγγειοδιασταλτικά των στεφανιαίων (π.χ. αδενοσίνη και διπυριδαμόλη).
Γενικά, το ηχωκαρδιογράφημα κόπωσης και το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης, είτε πραγματοποιούνται
με άσκηση, είτε διενεργούνται φαρμακευτικά, έχουν
παρόμοιες ενδείξεις. Η τελική επιλογή της μεθόδου
που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον κατά τόπους εξοπλισμό και εμπειρία.
Η απεικόνιση κατά την κόπωση παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση ασθενών με χαμηλή προκλινική
πιθανότητα νόσησης πριν από την εξέταση, ιδιαίτερα
στις γυναίκες, όταν η δοκιμασία κοπώσεως είναι μη διαγνωστική, για την ανίχνευση των περιοχών που θα
ωφεληθούν από μελλοντική επαναιμάτωση και για την
εκτίμηση της ισχαιμίας μετά την επαναιμάτωση.
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Κεφάλαιο 3: Σταθερή στηθάγχη

Δοκιμασία κοπώσεως με μαγνητική τομογραφία
καρδιάς (CMR)
Η δοκιμασία κοπώσεως με CMR�����������������
��������������������
και έγχυση δοβοταμίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση
τοιχωματικών διαταραχών κινητικότητας που προκαλούνται από την ισχαιμία, ή διαταραχών αιμάτωσης,
αλλά δεν χρησιμοποιείται ευρέως για αυτό το σκοπό.
2.7. Ηχωκαρδιογράφημα ηρεμίας

Το ηχωκαρδιογράφημα ηρεμίας είναι χρήσιμο για την
ανίχνευση ή αποκλεισμό παθήσεων όπως η βαλβιδική καρδιοπάθεια ή η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
ως αίτιο των συμπτωμάτων και για την εκτίμηση της
λειτουργίας της αριστερής κοιλίας.
Για καθαρά διαγνωστικούς σκοπούς, το ηχωκαρδιογράφημα είναι χρήσιμο σε ασθενείς με κλινικά ανιχνευμένα φυσήματα, με ιστορικό και ΗΚΓφικές μεταβολές υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας ή προηγούμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου και με συμπτώματα ή σημεία καρδιακής ανεπάρκειας. Ωστόσο, το
ηχωκαρδιογράφημα κατέχει και προγνωστικό ρόλο.
Στη σταθερή στηθάγχη, ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας επιβίωσης είναι η λειτουργία της
αριστερής κοιλίας, με τη θνητότητα να αυξάνεται με
την επιδείνωση αυτής. Η υπερτροφία της αριστερής
κοιλίας αποτελεί επίσης σημαντικό προγνωστικό εύρημα. Το ηχωκαρδιογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την εκτίμηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς στους οποίους δεν έχει
διενεργηθεί εκτίμηση αυτής με άλλη μέθοδο.
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διάγνωση οργανικών καρδιακών ανωμαλιών και την εκτίμηση της κοιλιακής
λειτουργίας, αλλά η χρήση της για αυτούς τους σκοπούς είναι σπάνια.

Αξονική τομογραφία (CT)
Η CT εκπομπής ηλεκτρονίων και η CT πολλαπλών
τομών αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ανίχνευσης της εναπόθεσης ασβεστίου στα στεφανιαία
αγγεία και ποσοτικοποίησης του βαθμού στεφανιαίας επασβέστωσης.. Με τη χρήση ενδοφλέβιων σκιαγραφικών παραγόντων είναι δυνατή και η διενέργεια CT στεφανιογραφίας. Η αρνητική προγνωστική
αξία της CT στεφανιογραφίας είναι υψηλή. Μέχρι να
καταστούν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα που να
υποστηρίζουν την ευρύτερη εφαρμογή της, η CT�����
�������
στεφανιογραφία μπορεί να χρησιμοποιείται σε ασθε88

νείς με χαμηλή προκλινική πιθανότητα νόσησης και
με προηγηθείσα μη διαγνωστική λειτουργική δοκιμασία (δοκιμασία κοπώσεως ή απεικονιστική δοκιμασία κατά την κόπωση).

Μαγνητική αρτηριογραφία (MR)
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία του μαγνητικού συντονισμού επιτρέπουν τη μη επεμβατική στεφανιαία αρτηριογραφία με τη χρήση σκιαγραφικού μέσου αλλά
η μέθοδος αυτή αποτελεί περισσότερο ένα ερευνητικό εργαλείο, παρά μια μέθοδο καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Αναίμακτη διαστρωμάτωση κινδύνου
Σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες, εάν
ένα άτομο με στηθάγχη υπολογιστεί, με τη χρήση
ενός καλά επικυρωμένου μοντέλου πρόβλεψης κινδύνου, ότι έχει ετήσια καρδιαγγειακή θνητότητα >
2%, το άτομο αυτό θεωρείται υψηλού κινδύνου, ενώ
αν η θνητότητα είναι < 1% χαμηλού και 1-2% μετρίου κινδύνου.

Στεφανιαία αρτηριογραφία
Οι μη επεμβατικές μέθοδοι μπορούν να υπολογίσουν
την πιθανότητα ύπαρξης αποφρακτικής στεφανιαίας
νόσου με μια σχετική βεβαιότητα και σε συνδυασμό
με την κατάλληλη διαστρωμάτωση κινδύνου μπορούν
να εντοπίσουν τους ασθενείς που χρήζουν διενέργειας στεφανιαίας αρτηριογραφίας. Ωστόσο, η στεφανιαία αρτηριογραφία αποτελεί βασική εξέταση στο πλαίσιο διερεύνησης ασθενών με σταθερή στηθάγχη, καθώς παρέχει αξιόπιστες ανατομικές πληροφορίες για
την παρουσία ή απουσία στένωσης του στεφανιαίου
αυλού, την καταλληλότητα εφαρμογής των θεραπευτικών επιλογών (φαρμακευτική θεραπεία ή μυοκαρδιακή επαναιμάτωση) και καθορίζει την πρόγνωση.
Η νόσος δύο ή τριών αγγείων έχουν χειρότερη πρόγνωση από ό,τι η νόσος ενός αγγείου. Ανατομικά
ως υψηλού κινδύνου θεωρείται η νόσος στελέχους
ή πολλαπλών αγγείων συμπεριλαμβανομένου του
προσθίου κατιόντα κλάδου της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας στο εγγύς τμήμα αυτού (LAD).
Όταν χρησιμοποιούνται καταλλήλως, οι αναίμακτες
εξετάσεις έχουν προγνωστική αξία για συμβάματα.
Όταν το εκτιμώμενο ετήσιο ποσοστό θνητότητας είναι μικρότερο ή ίσο με 1%, η χρήση της στεφανιαίας αρτηριογραφίας για την ανίχνευση ασθενών των
οποίων η πρόγνωση μπορεί να βελτιωθεί είναι πιθανόν να μην είναι ενδεδειγμένη, αντίθετα είναι κατάλ-
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ληλη για ασθενείς των οποίων ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από 2% ετησίως.
Η απόφαση σχετικά με την ανάγκη διενέργειας αρτηριογραφίας στην ομάδα μετρίου κινδύνου, ατόμων
δηλαδή με ετήσια καρδιαγγειακή θνητότητα 1-2%,
θα πρέπει να βασίζεται σε διάφορους παράγοντες,
όπως τα συμπτώματα του ασθενούς, η λειτουργική
κατάσταση, ο τρόπος ζωής, το επάγγελμα, οι συννοσηρότητες και η απόκριση στην αρχική θεραπεία.
Η στεφανιαία αγγειογραφία ενδείκνυται επίσης στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

•
•
•
•

Σοβαρές κοιλιακές αρρυθμίες ή μετά από καρδιακή
ανακοπή (χωρίς αναγνωρίσιμο εξωκαρδιακό αίτιο αυτής).
Πρώιμη υποτροπή μέτριων ή σοβαρών συμπτωμάτων
μετά την επαναιμάτωση.
Υψηλό κίνδυνο επαναστένωσης μετά από PCI, εάν η PCI
έχει διενεργηθεί σε ένα προγνωστικά σημαντικό σημείο.
Συμπτώματα που μπορούν ενδεχομένως να βελτιωθούν με την επαναιμάτωση.

ζητούν ιατρική βοήθεια, εάν τα συμπτώματα στηθάγχης επιμείνουν για >10-20 λεπτά μετά την ανάπαυση ή/και εάν δεν ανακουφιστούν από το υπογλώσσιο
νιτρώδες.

•
•
•
•
•
•

3. Θεραπεία
3.1. Στόχοι της θεραπείας

1.

Βελτίωση της πρόγνωσης με την πρόληψη του
εμφράγματος του μυοκαρδίου και του θανάτου.

2.

Βελτίωση ή εξάλειψη των συμπτωμάτων.

3.2. Γενική αντιμετώπιση συμπεριλαμβανομένων μη
φαρμακευτικών ζητημάτων

•
•
•
•

Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους θα πρέπει να ενημερωθούν για τη φύση της νόσου, τις παραμέτρους που
αφορούν τη διάγνωση και τις πιθανές θεραπείες.
Θα πρέπει να δίδονται συμβουλές για την αντιμετώπιση οξέων προσβολών, δηλ. σύντομη διακοπή της
δραστηριότητας που προκάλεσε τη στηθάγχη και χρήση υπογλώσσιου νιτρώδους για την οξεία ανακούφιση
των συμπτωμάτων.
Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τις πιθανές παρενέργειες των νιτρωδών και τη σωστή προληπτική χρήση αυτών.
Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται, να ανα-

•
•

Η συνέχιση του καπνίσματος θα πρέπει να αποθαρρύνεται έντονα.
Οι ασθενείς θα πρέπει να υιοθετούν «μεσογειακή» διατροφή, με λαχανικά, φρούτα, ψάρια και πουλερικά ως
κύρια στοιχεία αυτής. Θα πρέπει να συσταθεί διαιτολόγιο μείωσης βάρους, εάν ο ασθενής είναι υπέρβαρος.
Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να είναι ωφέλιμη, αλλά η υπερβολική κατανάλωση είναι επιβλαβής.
Τα ιχθυέλαια πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα (���������
n��������
-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα) συνιστώνται τουλάχιστον μια
φορά την εβδομάδα.
Η φυσική δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια των περιορισμών του κάθε ασθενούς θα πρέπει να ενθαρρύνεται.
Οι συννοσηρότητες όπως ο διαβήτης και η υπέρταση
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Ασθενείς με
διαβήτη ή/και νεφροπάθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με στόχο αρτηριακής πίεσης <130/80 mm Hg.
Η πολυπαραγοντική θεραπεία σε διαβητικούς ασθενείς
μπορεί να μειώσει αξιοσημείωτα τις καρδιαγγειακές και
μη επιπλοκές.
Η αναιμία ή ο υπερθυρεοειδισμός, εάν υπάρχουν, θα
πρέπει να διορθώνονται.
Η σεξουαλική επαφή μπορεί να προκαλέσει στηθάγχη. Η χορήγηση νιτρογλυκερίνης πριν από τη σεξουαλική επαφή μπορεί να είναι ωφέλιμη. Οι αναστολείς
φωσφοδιεστεράσης, όπως η σιλδεναφίλη, η ταδαφίλη
ή η βαρδεναφίλη, μπορούν να συνταγογραφηθούν με
ασφάλεια σε άνδρες με στεφανιαία νόσο, αλλά δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που λαμβάνουν νιτρώδη μακράς δράσης.

3.3. Φαρμακευτική θεραπεία για βελτίωση της πρόγνωσης

Αντιθρομβωτικά φάρμακα
Η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία για την πρόληψη της
στεφανιαίας θρόμβωσης ενδείκνυται λόγω του ευνοϊκού λόγου μεταξύ του οφέλους και του κινδύνου σε
ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο. Η χαμηλή δόση ασπιρίνης (75-150 mg������������������������
��������������������������
) είναι το φάρμακο εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις. Η θειενοπυριδίνη κλοπιδογρέλη μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική
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Πίνακας 2. Σύνοψη συστάσεων για μη επεμβατικές εξετάσεις ρουτίνας στο πλαίσιο της εκτίμησης της σταθερής
στηθάγχης

Εξέταση
Εργαστηριακές εξετάσεις
Γενική αίματος, κρεατινίνη
Γλυκόζη νηστείας
Λιπίδια ορού
hs CRP, ομοκυστεΐνη, lp(a), apoA, apoB
ΗΚΓ
Αρχική εκτίμηση
Κατά τη διάρκεια επεισοδίου στηθάγχης
ΗΚΓ περιοδικά σε επόμενες επισκέψεις
24ωρη παρακολούθηση ΗΚΓ
Υποψία αρρυθμίας
Υποψία αγγειοσυσπαστικής στηθάγχης
Υποψία στηθάγχης με φυσιολογική δοκιμασία κοπώσεως
Ακτινογραφία θώρακος
Υποψία καρδιακής ανεπάρκειας ή παθολογική καρδιακή ακρόαση
Υποψία σημαντικής πνευμονοπάθειας
Ηχωκαρδιογράφημα
Υποψία καρδιακής ανεπάρκειας, μη φυσιολογική ακρόαση, μη φυσιολογικό ΗΚΓ, Επάρματα Q, BBB, αξιοσημείωτες αλλοιώσεις του ST
Προηγούμενο ΕΜ
Υπέρταση ή Σακχαρώδης διαβήτης
Ασθενής μεσαίου ή χαμηλού κινδύνου στον οποίο δεν πρόκειται να
γίνει εκτίμηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας με άλλη μέθοδο
Δοκιμασία κοπώσεως
Πρώτης εκλογής για την αρχική εκτίμηση, εκτός εάν δεν μπορεί να
ασκηθεί ο ασθενής/δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ΗΚΓ
Ασθενείς με γνωστή ΣΝ και σημαντική επιδείνωση των συμπτωμάτων
Περιοδική εξέταση για να ελέγχεται αν η στηθάγχη είναι υπό έλεγχο
Δοκιμασία απεικόνισης μετά από κόπωση
(ηχωκαρδιογράφημα ή ραδιονουκλεοτίδια)
Αρχική εκτίμηση σε ασθενείς με μη ερμηνεύσιμο ΗΚΓ
Ασθενείς με μη διαγνωστική δοκιμασία κοπώσεως (αλλά επαρκή
ανοχή στην άσκηση)
Για εκτίμηση της στηθάγχης μετά την επαναιμάτωση
Για ταυτοποίηση της ισχαιμούσας περιοχής στο πλαίσιο σχεδιασμού
επέμβασης επαναιμάτωσης
Εκτίμηση της λειτουργικής σοβαρότητας των ενδιάμεσης βαρύτητας
βλαβών από τη στεφανιογραφία
Φαρμακευτική δοκιμασία απεικόνισης μετά από κόπωση
Ασθενείς που δεν μπορούν να ασκηθούν
Ασθενείς με μη διαγνωστική δοκιμασία κοπώσεως λόγω κακής ανοχής στην άσκηση
Για εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου
Όπου ο υπάρχον εξοπλισμός επιτρέπει τη διενέργεια φαρμακευτικού
και όχι της απλής δοκιμασίας κοπώσεως
Μη επεμβατική CT στεφανιογραφία
Ασθενείς με μικρή προκλινική πιθανότητα νόσησης μη διαγνωστική
ή θετική δοκιμασία κοπώσεως
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Για διάγνωση
Κατηγορία Επίπεδο
δεδομέδεδομένων
νων

Για πρόγνωση
Κατηγορία
Επίπεδο
δεδομέενδείξεων
νων

Ι
Ι
Ι
ΙΙβ

Γ
Β
Β
Β

Ι
Ι
Ι
ΙΙβ

Β
Β
Β
Β

Ι
Ι
ΙΙβ

Γ
Β
Γ

Ι

Β

ΙΙβ

Γ

Ι
ΙΙα
ΙΙα

Β
Γ
Γ

Ι
Ι

Β
Β

Ι

Β

Ι

Β

Ι

Β

Ι

Γ

Ι
Ι

Β
Β/Γ

ΙΙα

Γ

Ι

Β

Ι

Β

ΙΙβ

Γ

Ι
ΙΙβ

Β
Γ

Ι

Β

Ι

Β

Ι

Β

Ι

Β

ΙΙα

Β

ΙΙα

Β

ΙΙα

Β

ΙΙα

Γ

Ι

Β

Ι

Β

Ι

Β

Ι

Β

ΙΙα

Β

ΙΙα

Β

ΙΙα

Β

ΙΙβ

Γ
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επιλογή σε ασθενείς με αλλεργία στην ασπιρίνη ή επιπρόσθετη μετά από τοποθέτηση stent ή μετά από οξύ
στεφανιαίο σύνδρομο. Για ασθενείς με ιστορικό αιμορραγίας από το γαστρεντερικό, η ασπιρίνη σε συνδυασμό με έναν αναστολέα της αντλίας πρωτονίων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της κλοπιδογρέλης.
Τα αντιπηκτικά φάρμακα (βαρφαρίνη ή αναστολείς
θρομβίνης), που συνδυάζονται με ασπιρίνη σε ορισμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως μετά από
έμφραγμα του μυοκαρδίου, δεν ενδείκνυνται στο γενικό πληθυσμό σταθερής στηθάγχης, αν δεν συνυπάρχει ξεχωριστή ένδειξη όπως για παράδειγμα κολπική μαρμαρυγή.

Υπολιπιδαιμικά φάρμακα
Η θεραπεία με στατίνες μειώνει το κίνδυνο αθηροσκληρωτικών καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά
30% περίπου σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη. Οι
αναλύσεις υποομάδων των κλινικών μελετών δείχνουν ωφέλιμα αποτελέσματα σε διαβητικούς ασθενείς με αγγειακή νόσο και στους ηλικιωμένους (>70
ετών). Παρόμοια σχετικά οφέλη έχουν παρατηρηθεί
σε ασθενείς με διαφορετικά επίπεδα χοληστερόλης
ορού από τη θεραπεία με στατίνες, ακόμα και τα επίπεδα αυτά ήταν εντός φυσιολογικών επιπέδων. Συνεπώς, οι συστάσεις σχετικά με τη θεραπεία με στατίνες εξαρτώνται από το βαθμό καρδιαγγειακού κινδύνου και από τα επίπεδα χοληστερόλης.
Η θεραπεία με στατίνες θα πρέπει να συστήνεται πάντα σε ασθενείς με χρόνια σταθερή στεφανιαία νόσο
και σταθερή στηθάγχη.
Η θεραπεία θα πρέπει να στοχεύει στις δόσεις στατίνης που έχει τεκμηριωθεί ότι μειώνουν τη νοσηρότητα/θνητότητα στις κλινικές μελέτες. Οι καθημερινές
δόσεις στατίνης με τεκμηριωμένο όφελος ως προς
τη θνητότητα είναι η σιμβαστατίνη 40 mg, η πραβαστατίνη 40 mg και η ατορβαστατίνη 10 mg. Εάν η δόση αυτή δεν είναι επαρκής για την επίτευξη του στόχου ολικής χοληστερόλης και LDL που αναφέρονται
παραπάνω, μπορεί αυτή να αυξηθεί όσο είναι ανεκτό
από τον ασθενή ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.
Πρόσφατα, η θεραπεία ατορβαστατίνης σε υψηλές δόσεις (80 �����������������������������������������
mg���������������������������������������
ημερησίως) μείωσε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε σύγκριση με τα 10 mg, αλλά
η θεραπεία αυτή θα πρέπει να δίδεται μόνο σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου.
Άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα, π.χ. φιμπράτες, νιασίνη παρατεταμένης απελευθέρωσης και οι συνδυ-

ασμοί τους με στατίνες και άλλα υπολιπιδαιμικά μπορεί να είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επιπέδων
λιπιδίων σε ασθενείς με σοβαρή δυσλιπιδαιμία, ιδιαίτερα σε εκείνους με χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης
HDL και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων. Η συμπληρωματική υπολιπιδαιμική θεραπεία (εκτός της χορήγησης στατίνης) εξετάζεται για ασθενείς με σοβαρή δυσλιπιδαιμία, οι οποίοι παραμένουν στην ομάδα
υψηλού κινδύνου (εκτιμώμενη καρδιαγγειακή θνητότητα > 2% ετησίως) μετά από τη χορήγηση κλασικής
θεραπείας.

Αναστολείς ΜΕΑ
Οι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) έχουν καθιερωθεί για τη θεραπεία της
υπέρτασης, της καρδιακής ανεπάρκειας και της δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Η ραμιπρίλη και
η περινδοπρίλη έχει φανεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας σε
ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες μεγάλης κλίμακας. Μια τρίτη μελέτη, στην οποία
χρησιμοποιήθηκε ο αναστολέας ΜΕΑ τρανδαλοπρίλη, δεν έδειξε σημαντική μείωση στην καρδιαγγειακή
θνητότητα και στο έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Οι αναστολείς ΜΕΑ ενδείκνυνται για τη θεραπεία
ασθενών με σταθερή στηθάγχη και συνυπάρχουσα
υπέρταση, διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια, ασυμπτωματική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και μετά
από ΕΜ. Σε ασθενείς με στηθάγχη που δεν έχουν ένδειξη για θεραπεία με αναστολέα ΜΕΑ, το αναμενόμενο όφελος της θεραπείας (πιθανή μείωση απόλυτου κινδύνου) θα πρέπει να σταθμίζεται με το κόστος
και τους κινδύνους για παρενέργειες. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το είδος της ουσίας και η
δόση αυτής που έχει αποδειχθεί σε κλινικές μελέτες
ότι έχει κλινικό όφελος.

β-αποκλειστές
Υπάρχουν δεδομένα για το προγνωστικό όφελος
από τη χρήση β αποκλειστή σε ασθενείς με στηθάγχη που έχουν υποστεί προηγουμένως ΕΜ ή πάσχουν
από καρδιακή ανεπάρκεια, γεγονός που σημαίνει ότι
οι β-αποκλειστές αποτελούν θεραπεία πρώτης γραμμής στη στηθάγχη όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις.
3.4 Φαρμακευτική θεραπεία συμπτωμάτων και
ισχαιμίας

Τα συμπτώματα στηθάγχης και τα σημεία ισχαιμίας (όπως
και της σιωπηλούς ισχαιμίας) μπορούν να μειωθούν με
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φάρμακα που μειώνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου
σε οξυγόνο ή/και αυξάνουν τη ροή αίματος στην ισχαιμική περιοχή. Τα αντιστηθαγχικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι β αποκλειστές, οι ανταγωνιστές ασβεστίου και τα οργανικά νιτρώδη (Πίνακας 3),
ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν φάρμακα που
διανοίγουν τους διαύλους καλίου. Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στην αγορά αναστολείς του φλεβοκόμβου, ενώ
και μεταβολικοί παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Γενικές συστάσεις για τη φαρμακευτική θεραπεία:

•
•

Η αντιστηθαγχική φαρμακευτική θεραπεία θα πρέπει
να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς
και θα πρέπει να παρακολουθείται εξατομικευμένα.
Χορηγείται θεραπεία νιτρωδών βραχείας δράσης αν
γίνεται ανεκτή σε όλους τους ασθενείς για άμεση ανακούφιση από το οξέα συμπτώματα.

•
•
•
•
•

Οι διάφορες κατηγορίες φαρμάκων μπορεί να έχουν
επιπρόσθετες αντιστηθαγχικές επιδράσεις σε κλινικές
μελέτες.
Η δοσολογία ενός φαρμάκου θα πρέπει να βελτιστοποιείται πριν από την προσθήκη νέου.
Συνιστάται η εναλλαγή φαρμακευτικών συνδυασμών
πριν επιχειρηθεί τριπλή φαρμακευτική αγωγή.
Η κακή συμμόρφωση θα διερευνάται όταν είναι ανεπιτυχής η φαρμακευτική θεραπεία.
Ασθενείς με συμπτώματα που δεν ελέγχονται καλά με
διπλή θεραπεία θα πρέπει να αξιολογούνται για την
προοπτική της επαναιμάτωσης, εάν δεν έχουν ήδη αξιολογηθεί.

Πίνακας 3. Φαρμακευτικοί παράγοντες για τη μείωση των συμπτωμάτων και της ισχαιμίας
(οι συστάσεις σχετίζονται με μονοθεραπεία για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την ισχαιμία)
Φάρμακα

Δράση

Σχόλια

Συστάσεις

Νιτρώδη βραχεί- Φλεβοδιαστολή
ας δράσης
↓ διαστολικής πλήρωσης - ↓ μειωμένη
Νιτρώδη μακράς ενδοκαρδιακή πίεση,
δράσης
↑ υπενδοκαρδιακή αιμάτωση.

- Υπογλώσσια χορήγηση.
- Περιστασιακή προφύλαξη.

ΙΓ

- Μορφές από το στόμα ή διαδερμικές.
- Προσοχή ώστε να διατηρείται μια περίοδος ελεύθερη
θεραπείας με νιτρώδη.

ΙΓ

β-αποκλειστές

↓ ζήτηση οξυγόνου με ↓ καρδιακής συχνότητας
↓ συσταλτικότητα
↓ αρτηριακή πίεση.

- Λιγότερες παρενέργειες με εκλεκτικούς αποκλειστές
του υποδοχέα Β1.
- Τιτλοποίηση δόσης σύμφωνα με τα συμπτώματα και
την καρδιακή συχνότητα.
- Μειώνουν αποδεδειγμένα τη συχνότητα συμπτωμάτων και μειώνουν την ανοχή στην κόπωση.
- Μπορεί να επιδεινώσουν την αγγειοσυσπαστική στηθάγχη.

ΙΑ

- Ετερογενής κατηγορία.
- Συστηματική και στεφανιαία αγγειοδιαστολή
με αναστολή της εισροής ασβεστίου μέσω
διαύλων τύπου L.
- Η βεραπαμίλη και η διλτιαζέμη μειώνουν
επίσης τη μυοκαρδιακή συσταλτικότητα.
- Καρδιακή συχνότητα και κολποκοιλιακή
αγωγιμότητα
- Οι CCB διυδροπυριδίνης (π.χ. νιφεδιπίνη, αμλοδιπίνη και φελπδιπίνη) είναι πιο αγγειοεκλεκτικά.

- Μειώνουν αποδεδειγμένα τη συχνότητα συμπτωμάτων και βελτιώνουν την ανοχή στην κόπωση.
- Η αποτελεσματικότητα είναι συγκρίσιμη με αυτή των
β-αποκλειστών.
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην αγγειοσυσπαστική
στηθάγχη.

Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου

ΙΑ

Παράγοντες διά- - Ενεργοποιούν τους διαύλους καλίου.
νοιξης διαύλων - Έχουν επίσης αγγειοδιασταλτικές δράσεις
καλίου
παρόμοιες με τα νιτρώδη.

- Η νικορανδίλη έχει φανεί ότι μειώνει τον κίνδυνο.
- Μείωση ΕΜ και νοσηλειών για στηθάγχη σε μια μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη, επιπρόσθετα σε άλλες θεραπείες.
- Δεν είναι διαθέσιμοι σε όλες τις χώρες.

Αναστολέας
φλεβοκόμβου

- Η ιβαμπραδίνη έχει φανεί σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη ότι είναι αποτελεσματική όπως και οι
β-αποκλειστές στη μείωση των συμπτωμάτων

ΙΙαΒ

- Περιορισμένα αιμοδυναμικά αποτελέσματα.
-Η τριμεταζιδίνη δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

ΙΙβΒ

- Μειώνει την καρδιακή συχνότητα μέσω
άμεσης αναστολής του διαύλου If του φλεβοκόμβου.

Μεταβολικοί πα- - Αύξηση της χρησιμοποίησης γλυκόζης σε
ράγοντες
σχέση με τα λιπαρά οξέα.
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Η ακόλουθη στρατηγική (βλ. αλγόριθμο στην Εικόνα
2) συνιστάται για την αντιστηθαγχική φαρμακευτική
θεραπεία σε ασθενείς που θεωρούνται κατάλληλοι
για φαρμακευτική αντιμετώπιση μετά από την αρχική
εκτίμηση και τη διαστρωμάτωση κινδύνου.
3.5. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG)

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι διενέργειας CABG: η
βελτίωση της πρόγνωσης και των συμπτωμάτων. Το
προγνωστικό όφελος της CABG οφείλεται κυρίως
στη μείωση της καρδιακής θνητότητας, ενώ λιγότερα δεδομένα δείχνουν μείωση του εμφράγματος του
μυοκαρδίου. Το προγνωστικό όφελος της CABG σε
σύγκριση με τη φαρμακευτική θεραπεία έχει αποδειχθεί σε ασθενείς με μεσαίο έως υψηλό κίνδυνο θανάτου. Οι ειδικές ομάδες ως προς την ανατομία που
έχουν καλύτερη πρόγνωση με την επέμβαση από ό,τι
με τη φαρμακευτική θεραπεία είναι:
1.

Σημαντική στένωση του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας.

2.

Σημαντική εγγύς στένωση των τριών κύριων
στεφανιαίων αρτηριών.

3.

Σημαντική στένωση των δύο κύριων στεφανιαίων αρτηριών, που περιλαμβάνει στένωση υψηλού βαθμού της εγγύς αριστερής πρόσθιας κατιούσας στεφανιαίας αρτηρίας.

4.

Νόσος τριών αγγείων με επηρεασμένη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας.

Η ���������������������������������������������
CABG�����������������������������������������
έχει δειχτεί επίσης ότι μειώνει αποτελεσματικά τα συμπτώματα στηθάγχης και ισχαιμίας σε
ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
Η συνολική χειρουργική θνητότητα για CABG είναι
μεταξύ 1-4%, ενώ υπάρχουν και μοντέλα διαστρωμάτωσης κινδύνου για την εκτίμηση χειρουργικού
κινδύνου.
Ο κίνδυνος της χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει
να σταθμίζεται έναντι των ωφελειών ως προς την
ποιότητα ζωής και το δυνητικό προγνωστικό όφελος
στις παραπάνω ανατομικές υποομάδες. Η χρήση μοσχεύματος της έσω μαστικής αρτηρίας στον LAD βελτιώνει την επιβίωση και μειώνει την πιθανότητα όψιμου εμφράγματος του μυοκαρδίου, υποτροπιάζουσας στηθάγχης και την ανάγκη για περαιτέρω καρδια-

Εικόνα 2.
Αλγόριθμος για τη φαρμακευτική θεραπεία της σταθερής στηθάγχης
Άμεση
βραχυπρόθεσμη
ανακούφιση

Θεραπεία
με στόχο τη
βελτίωση της
πρόγνωσης

Επίπεδο δεδομένων
Πρόγνωση
Συμπτώματα
Β

Σταθερή στηθάγχη για τη φαρμακευτική θεραπεία

Υπογλώσσιο ή από του στόματος νιτρώδες
βραχείας δράσης, το βράδυ

Α

Ασπιρίνη 75-150 mg od
Αντένδειξη
(π.χ. αλλεργία στην ασπιρίνη)

Στατίνη
± Τιτλοποίηση δόσης ↑ για επίτευξη στόχου χοληστερόλης
Δυσανεξία ή
αντένδειξη

Β

Κλοπιδογρέλη 75 mg od

Α

Εναλλαγή στατινών, και εζετιμίβης με χαμηλότερη δόση από στατίνη, ή αντικατάσταση με εναλλακτικό υπολιπιδαιμικό φάρμακο

Β/Γ

Αναστολέας ΜΕΑ σε αποδεδειγμένη ΚΑΝ

Α/Β

β-αποκλειστής μετά από ΕΜ
β-αποκλειστής χωρίς προηγούμενο ΕΜ

Α

A

B

A

Δυσανεξία (π.χ. κόπωση) ή αντένδειξη*
Συμπτώματα δεν ελέγχονται μετά από
βελτιστοποίηση δόσης
Θεραπεία με
στόχο την
ανακούφιση
συμπτωμάτων

Ανταγωνιστής ασβεστίου ή νιτρώδες
μακράς δράσης ή παρ. διάνοιξης διαύλων
Κ ή αναστολέας If

Προσθήκη ανταγωνιστή ασβεστίου ή νιτρώδους
μακράς δράσης
Συμπτώματα δεν ελέγχονται μετά από
βελτιστοποίηση δόσης

Διερεύνηση καταλληλότητας για επαναγγείωση

Δυσανεξία

Άλλη υποκατηγορία ανταγωνιστή ασβεστίου ή νιτρώδες
μακράς δράσης

A/Β

Συμπτώματα δεν ελέγχονται μετά από
βελτιστοποίηση δόσης
Συνδυασμός νιτρώδους και ανταγωνιστή
ασβεστίου ή παρ. διάνοιξης διαύλων³ Κ

Β/Γ

Συμπτώματα δεν ελέγχονται με 2 φάρμακα μετά από βελτιστοποίηση δόσης

Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου για επαναγγείωση θα πρέπει να ταυτοποιούνται και να παραπέμπονται αναλόγως.
* Οι σχετικές αντενδείξεις του β-αποκλεισμού περιλαμβάνουν το άσθμα, τη συμπτωματική περιφερική αγγειακή νόσο και τον αποκλεισμό πρώτου βαθμού.
** Αποφεύγετε τις μορφές διυδροπυριδίνης βραχείας δράσης όταν δεν συγχορηγείται β-αποκλειστής.
Τα προγνωστικά δεδομένα αναφέρονται σε ενδείξεις μείωσης του καρδιαγγειακού θανάτου ή του θανάτου από ΕΜ. Η βελτίωση των συμπτωμάτων αφορά τη μείωση της ανάγκης για επαναγγείωση
και τις νοσηλείες για πόνο στο στήθος.
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κές παρεμβάσεις. Η χρήση άλλων αρτηριακών μοσχευμάτων βελτιώνει επίσης τα ποσοστά διατήρησης
της βατότητας της αρτηρίας μακροπρόθεσμα.
3.6 Διαδερμική στεφανιαία επέμβαση (PCI)

Σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη και κατάλληλη στεφανιαία ανατομία, η χρήση �����������������������
stent������������������
, απλών ή φαρμακοεκλυτικών και η κατάλληλη επικουρική θεραπεία επιτρέπει στο γιατρό να εκτελέσει PCI������������������
���������������������
ενός ή πολλών αγγείων με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας και αποδεκτό
κίνδυνο. Ο κίνδυνος θανάτου που συσχετίζεται με αγγειοπλαστική ρουτίνας είναι 0,3% έως 1% περίπου.
Η PCI μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική της CABG για
την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε όλες σχεδόν τις
περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η PCI
συγκριτικά με τη φαρμακευτική θεραπεία δεν παρέχει
όφελος επιβίωσης στη σταθερή στηθάγχη, αλλά η PCI
είναι αποτελεσματική πιο συχνά από ό,τι η φαρμακευτική θεραπεία στη μείωση των συμβαμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής (στηθάγχη, δύσπνοια και ανάγκη
νέας νοσηλείας ή περιορισμός της ικανότητας άσκησης).
Οι εξελίξεις στην επεμβατική τεχνολογία έχουν βελτιώσει τα ποσοστά τόσο της αρχικής όσο και της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της διαδερμικής επαναγγείωσης και
αναλύονται στις κατευθυντήριες οδηγίες για την PCI.
3.7 PCI έναντι χειρουργικής επέμβασης

Δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες δείχνουν ότι,
εκτός του πληθυσμού υψηλού κινδύνου, που έχει προγνωστικό όφελος από την επέμβαση, η ������������
PCI���������
ή η χειρουργική επέμβαση μπορεί να θεωρηθούν αποτελεσματικές επιλογές για τη θεραπεία των συμπτωμάτων.
Σε μη διαβητικούς ασθενείς με νόσο 1-2 αγγείων χωρίς
σοβαρού βαθμού στένωση του εγγύς LAD στους οποίους
η αγγειοπλαστική ενός ή περισσότερων βλαβών έχει μεγάλη πιθανότητα αρχικής επιτυχίας, γεγονός που καθιστά
την PCI����������������������������������������������
�������������������������������������������������
την προτιμώμενη μέθοδο, λόγω λιγότερο επεμβατικής φύσης και χαμηλότερο περιεπεμβατικού κινδύνου καθώς και λόγω της απουσίας οφέλους της CABG���������
�������������
σε υποομάδες χαμηλότερου κινδύνου. Οι εκάστοτε περιστάσεις και
οι προτιμήσεις κάθε ασθενούς πρέπει να αξιολογούνται κατά τον προγραμματισμό της θεραπευτικής στρατηγικής.
3.8 Ειδικά υποσύνολα ασθενών και βλαβών

Οι ασθενείς με σοβαρά επηρεασμένη λειτουργία της
αριστερής κοιλίας ή/και υψηλό χειρουργικό κίνδυνο,
οι ασθενείς με νόσο στελέχους, οι ασθενείς με διαβήτη και νόσο πολλαπλών αγγείων και οι ασθενείς με
προηγούμενη χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανι94

αίας παράκαμψης απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην
επιλογή της μεθόδου επαναγγείωσης:

•
•
•

•

Οι ασθενείς στους οποίους ο χειρουργικός κίνδυνος είναι
απαγορευτικά υψηλός μπορεί να ωφεληθούν από επαναγγείωση με PCI��������������������������������������
�����������������������������������������
, ιδιαίτερα όταν ανιχνεύεται υπολειπόμενη βιωσιμότητα στο δυσλειτουργικό μυοκάρδιο που αιματώνεται από τα αγγεία-στόχος.
Η PCI�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
σε νόσο στελέχους είναι εφικτή και έχουν επιτευχθεί καλά αποτελέσματα σε βάσεις δεδομένων που συγκρίνουν τα επικαλυμμένα stent και τα γυμνά μεταλλικά
stent���������������������������������������������
. Ωστόσο, η αορτοστεφανιαία παράκαμψη θα πρέπει να παραμένει η προτιμώμενη μέθοδος μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα κι άλλων μελετών.
Οι αναλύσεις υποομάδων τυχαιοποιημένων μελετών
έχουν δείξει μειωμένη θνητότητα με αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε σύγκριση με την PCI σε διαβητικούς
ασθενείς με πολυαγγειακή νόσο. Υπάρχουν μελέτες που
βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση αυτού του σημαντικού θέματος, αλλά προς το παρόν, η PCI θα πρέπει
να χρησιμοποιείται με επιφύλαξη σε διαβητικούς ασθενείς με πολυαγγειακή νόσο μέχρι να καταστούν διαθέσιμα τα αποτελέσματα αυτών των μελετών.
Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που
να συγκρίνουν τις μεθόδους θεραπείας σε ασθενείς με
προηγούμενη αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Η επαναληπτική επέμβαση μπορεί να εκτελεστεί για ανακούφιση των
συμπτωμάτων όταν είναι κατάλληλη η ανατομία. Ωστόσο,
ο χειρουργικός κίνδυνος είναι υψηλός. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η PCI παρέχει μια χρήσιμη εναλλακτική επιλογή.

3.9 Επαναγγείωση έναντι φαρμακευτικής θεραπείας

Εκτός από τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου που είναι
γνωστό ότι ωφελείται προγνωστικά από την επαναγγείωση, μπορεί να επιλεγεί αρχικά η φαρμακευτική προσέγγιση για τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Η επαναγγείωση
μπορεί να συνιστάται σε ασθενείς με κατάλληλη ανατομία, οι οποίοι δεν αποκρίνονται επαρκώς στη φαρμακευτική θεραπεία ή για μεμονωμένους ασθενείς, οι οποίοι,
ανεξαρτήτως ηλικίας, επιθυμούν να παραμείνουν σωματικά δραστήριοι (εκτελώντας τακτική σωματική άσκηση).
Η επαρκής απόκριση στη θεραπεία πρέπει να αξιολογείται σε συνεννόηση με τον ασθενή. Η βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία δευτερογενούς πρόληψης, όπως η
χρήση αντιαιμοπεταλιακών, οι στατίνες, οι β αποκλειστές, οι αναστολές ΜΕΑ θα πρέπει να συνεχίζονται μετά από την επαναγγείωση, ανεξάρτητα από την ανάγκη
για αντιστηθαγχική θεραπεία. Οι συστάσεις για επαναγγείωση συνοψίζονται στον Πίνακα 4.

Ενότητα IV: Στεφανιαία νόσος

Η επιλογή της μεθόδου επαναγγείωσης θα πρέπει να
βασίζεται στα εξής:

6.

Τοπική νοσοκομειακή εμπειρία σε καρδιοχειρουργική και επεμβατική επαναγγείωση.

1.

Κίνδυνος περιεγχειρητικής νοσηρότητας και
θνητότητας.

7.

Προτίμηση του ασθενούς.

2.

Πιθανότητα επιτυχίας, που συμπεριλαμβάνει παράγοντες όπως η τεχνική καταλληλότητα των βλαβών
για αγγειοπλαστική ή χειρουργική παράκαμψη.

3.

Κίνδυνος επαναστένωσης ή απόφραξης του μοσχεύματος.

4.

Πληρότητα της επαναγγείωσης.

5.

Ύπαρξη διαβήτη.

4. Ειδικά διαγνωστικά θέματα:
στηθάγχη με «φυσιολογικές»
στεφανιαίες αρτηρίες
Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, ιδιαίτερα οι γυναίκες, που υποβάλλονται σε στεφανιαία αρτηριογραφία εξαιτίας συμπτωμάτων στηθάγχης δεν πάσχουν
από σημαντική στεφανιαία νόσο. Σε αυτούς τους
ασθενείς, τα χαρακτηριστικά της στηθάγχης μπορεί
να υποδηλώνουν μια από τις 3 ακόλουθες καταστάσεις:

Πίνακας 4. Σύνοψη συστάσεων για επαναγγείωση στη σταθερή στηθάγχη
Οι συστάσεις για επαναγγείωση για ανακούφιση των συμπτωμάτων λαμβάνουν υπόψη την ένταση των συμπτωμάτων και θα πρέπει να ερμηνεύονται με αυτό
τον τρόπο αντί ως οδηγία για εκτέλεση επαναγγείωσης αναλόγως της συμπτωματολογίας.

Για πρόγνωση
Ένδειξη

Κατηγορία
ένδειξης

Για διάγνωση

Επίπεδο δε- Κατηγορία Επίπεδο δεδομένων
ένδειξης
δομένων

Μελέτες

PCI (με την προϋπόθεση κατάλληλης ανατομίας για PCI, κατάλληλης διαστρωμάτωσης κινδύνου και συζήτησης με τον ασθενή)
Στηθάγχη Κατηγορίας Ι έως IV CCS παρά τη φαρμακευτική
θεραπεία με νόσο ενός αγγείου

Ι

Α

Στηθάγχη Κατηγορίας Ι έως IV CCS παρά τη φαρμακευτική
θεραπεία σε πολυαγγειακή νόσο (μη διαβητικός)

Ι

Α

Σταθερή στηθάγχη με ελάχιστα συμπτώματα υπό φαρμακευτική αγωγή και νόσο ενός, δύο ή τριών αγγείων με αντικειμενική επιβεβαίωση μεγάλης ισχαιμίας (Κατηγορία Ι CCS)

ΙΙβ

ACME, MASS
RITA 2, VAACME
ACIP

Γ

CABG (με την προϋπόθεση κατάλληλης ανατομίας για επέμβαση, κατάλληλης διαστρωμάτωσης κινδύνου και συζήτησης με
τον ασθενή)
Στηθάγχη και νόσο στελέχους

Ι

Α

Ι

Α

Στηθάγχη και νόσος τριών αγγείων με προκαλούμενη μεγάλη ισχαιμία

Ι

Α

Ι

Α

Στηθάγχη και νόσος τριών αγγείων με επηρεασμένη λειτουργία της αριστερής κοιλίας

Ι

Α

Ι

Α

Στηθάγχη με νόσο δύο ή τριών αγγείων που περιλαμβάνει
σοβαρή νόσο του εγγύς LAD

Ι

Α

Ι

Α

Στηθάγχη Κατηγορίας Ι έως IV CCS με πολυαγγειακή νόσο
(διαβητικός)

ΙΙα

Β

Ι

Β

Στηθάγχη Κατηγορίας Ι έως IV CCS με πολυαγγειακή νόσο
(μη διαβητικός)

Ι

Α

Στηθάγχη Κατηγορίας Ι έως IV CCS παρά τη φαρμακευτική
θεραπεία και νόσος ενός αγγείου που περιλαμβάνει
σοβαρή νόσο του εγγύς LAD

Ι

Β

Στηθάγχη Κατηγορίας Ι έως IV CCS παρά τη φαρμακευτική
θεραπεία και νόσος ενός αγγείου που δεν περιλαμβάνει
σοβαρή νόσο του εγγύς LAD

ΙΙβ

Β

Στηθάγχη με ελάχιστα συμπτώματα (Κατηγορία Ι CCS) με
φαρμακευτική αγωγή και νόσο ενός, δύο ή τριών αγγείων
αλλά αντικειμενικές ενδείξεις μεγάλης ισχαιμίας

ΙΙβ

Γ

CASS,
European
Coronary
Surgery
Study, Μελέτη
VA�����������
, Yusef����
���������
μετα-ανάλυση
BARI, GABI,
ERACI-I, SoS,
ARTs, Yusef
et. al, Hoffman et. al.
MASS

ACIP

*Πρόγνωση = σχετίζεται με τα αποτελέσματα στη θνητότητα, την καρδιακή και καρδιαγγειακή θνητότητα ή τη θνητότητα που σχετίζεται με το έμφραγμα του μυοκαρδίου.
**Συμπτώματα = σχετίζεται με αλλαγές στην κατηγορία στηθάγχης, τη διάρκεια άσκησης, το χρόνο μέχρι τη στηθάγχη σε δοκιμασία κόπωσης της επαναλαμβανόμενης νοσηλείας για στηθάγχη ή άλλες παραμέτρους λειτουργικής ικανότητας ή ποιότητας ζωής.
CCS – Καναδική Καρδιαγγειακή Εταιρεία
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(i) μη καρδιακό προκάρδιο άλγος,
(ii) άτυπη στηθάγχη, που περιλαμβάνει αγγειοσυσπαστική στηθάγχη,
(iii) καρδιακό Σύνδρομο Χ.
Είναι σημαντικό να διαφοροποιηθεί το Σύνδρομο Χ και
η αγγειοσυσπαστική στηθάγχη από το μη καρδιακό προκάρδιο άλγος. Ο ενδαγγειακός υπέρηχος (IVUS) ή η εκτίμηση της στεφανιαίας εφεδρείας ροής ή της κλασματικής εφεδρείας ροής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την ανίχνευση αποφρακτικών βλαβών που δεν έχουν
εντοπιστεί αρχικά, εάν η αγγειογραφική εμφάνιση υποδηλώνει μη αποφρακτική βλάβη και οι απεικονιστικές
τεχνικές κατά την κόπωση επιβεβαιώνουν εκτεταμένη
περιοχή ισχαιμίας. Ενδοστεφανιαία ακετυλοχολίνη ή εργονοβίνη μπορεί να χορηγηθεί κατά τη στεφανιαία αγγειογραφία, εάν η αγγειογραφία είναι οπτικά φυσιολογική, για την εκτίμηση αγγειοσπασμού ή στεφανιαίας εφεδρείας ροής που εξαρτάται από το ενδοθήλιο.
4.1 Σύνδρομο Χ

Η κλασική περιγραφή του «Συνδρόμου Χ» απαιτεί
την παρουσία της παρακάτω τριάδας:
1.

Τυπική στηθάγχη επαγόμενη από άσκηση (με ή
χωρίς στηθάγχη ηρεμίας ή δύσπνοια).

2.

Θετική δοκιμασία κοπώσεως ή άλλη μέθοδος
απεικόνισης κατά την κόπωση.

3.

Φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες.

Θα πρέπει να εκτελεστεί ηχωκαρδιογράφημα ηρεμί-
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ας για να εκτιμηθεί η παρουσία υπερτροφίας αριστερής κοιλίας ή/και διαστολικής δυσλειτουργίας. Παρόλο που η πρόγνωση σε σχέση με την επιβίωση των
ασθενών με Σύνδρομο Χ φαίνεται να είναι ευνοϊκή,
η νοσηρότητα είναι υψηλή. Η θεραπεία του Συνδρόμου Χ θα πρέπει να εστιάζει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία που συσχετίζονται με ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και συμβάλλουν στα συμπτώματα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως.
4.2 Αγγειοσυσπαστική στηθάγχη/Στηθάγχη
Prinzmetal

Χαρακτηρίζεται από τυπικά εντοπισμένο πόνο. Συνήθως εμφανίζεται σε ηρεμία, αλλά δεν προκύπτει,
ή προκύπτει μόνο περιστασιακά, σε προσπάθεια και
ανακουφίζεται μέσα σε λίγα λεπτά με νιτρώδη. Ο πόνος συσχετίζεται κλασικά με ανάσπαση του �������
ST ����
διαστήματος.
Η αγγειοσυσπαστική στηθάγχη μπορεί να συνυπάρχει με τυπική στηθάγχη προσπάθειας λόγω των σταθερών στεφανιαίων βλαβών. Ο αγγειόσπασμος
μπορεί να προκληθεί από το κάπνισμα, τις διαταραχές ηλεκτρολυτών (κάλιο, μαγνήσιο), τη χρήση κοκαΐνης, τη διέγερση από κρυολόγημα, τις αυτοάνοσες
νόσους, τον υπεραερισμό ή την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η πρόγνωση της αγγειοσυσπαστικής στηθάγχης εξαρτάται από την έκταση της συνυπάρχουσας στεφανιαίας νόσου. Η παρακολούθηση του ST
διαστήματος με 24ωρες καταγραφές μπορεί να είναι
χρήσιμη. Η θεραπεία της αγγειοσυσπαστικής στηθάγχης συνίσταται στην απομάκρυνση των προδιαθεσικών παραγόντων και στη χρήση αποκλειστών διαύλων ασβεστίου ή νιτρωδών.

Ενότητα IV: Στεφανιαία Νόσος

Κεφάλαιο 4
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της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
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1. Εισαγωγή
Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν στόχο να παρουσιάσουν όλα τα σχετικά στοιχεία για ένα συγκεκριμένο θέμα, ώστε να βοηθήσουν τους γιατρούς να σταθμίσουν τα
οφέλη και τους κινδύνους μιας συγκεκριμένης διαγνωστικής ή θεραπευτικής πράξης. Θα πρέπει να είναι χρήσιμες στην καθημερινή κλινική λήψη αποφάσεων. Για να
επιτραπεί στους γιατρούς να εκτιμήσουν τα απαραίτητα
στοιχεία που απαιτούνται, ώστε να βοηθηθούν στη λήψη
αποφάσεων, η ESC�����������������������������������
��������������������������������������
έχει αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες τσέπης. Αυτές οι περιεκτικές κατευθυντήριες οδηγίες PCI τσέπης έχουν στόχο να βοηθήσουν τους κλινικούς
γιατρούς στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πότε πρέπει
να εκτελείται PCI.

ση συμφερόντων. Αυτά τα έντυπα αποκάλυψης διατηρούνται στο αρχείο του European Heart House, όπου
στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της ESC. Η CPG είναι
επίσης υπεύθυνη για την προσυπογραφή αυτών των
Εγγράφων ή δηλώσεων Κατευθυντήριων οδηγιών δηλώσεων συμφωνίας εμπειρογνωμόνων.

Η Επιτροπή για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (CPG) της
ESC����������������������������������������������
εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση των νέων Κατευθυντήριων οδηγιών και δεδομένων συμφωνίας εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκαν από
τις Ομάδες Δράσης, τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και
τις ανάλογες επιτροπές συμφωνίας. Από τους επιλεγμένους εμπειρογνώμονες σε αυτές τις επιτροπές συγγραφής ζητείται να παράσχουν δηλώσεις αποκάλυψης
όλων των σχέσεων που μπορεί να έχουν, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν πραγματική ή δυνητική σύγκρου-

Κατηγορία Ι

Η Ομάδα Εργασίας έχει ταξινομήσει και ιεραρχήσει τη
χρησιμότητα ή την αποτελεσματικότητα των συνιστώμενων πράξεων ή/και θεραπειών και τα επίπεδα ενδείξεών τους, όπως υποδεικνύεται στους παρακάτω Πίνακες:
Πίνακας 1-1. Κατηγορίες συστάσεων
Ενδείξεις ή/και γενική συμφωνία ότι μια δεδομένη θεραπεία ή πράξη είναι ωφέλιμη,
χρήσιμη και αποτελεσματική.
Αντικρουόμενες ενδείξεις ή/και διχογνωμία
Κατηγορία ΙΙ για τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της
θεραπείας ή πράξης.
Το βάρος των ενδείξεων/απόψεων ευνοεί
Κατηγορία ΙΙa
τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα.
Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα είναι λιΚατηγορία ΙΙb γότερο εδραιωμένη σύμφωνα με τα στοιχεία/απόψεις.

*Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Διαδερμικές Στεφανιαίες Επεμβάσεις (PCI) που δημοσιεύτηκαν στην ��������������������
European Heart Journal (2005) και είναι επίσης διαθέσιμες στη διεύθυνση www.escardio.org
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Κεφάλαιο 4: Διαδερμικές στεφανιαίες επεμβάσεις (PCI)
Πίνακας 1-2. Επίπεδα ενδείξεων
Δεδομένα που προέρχονται από πολλαπλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιΑ
μές ή μετα-αναλύσεις.
Δεδομένα που προέρχονται από μια
Επίπεδο ενδείξεων
τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ή μεγάΒ
λες μη τυχαιοποιημένες μελέτες.
Ομοφωνία εμπειρογνωμόνων ή/και
Επίπεδο ενδείξεων
μικρές μελέτες, ανασκοπικών μελεC
τών, μητρώων.
Επίπεδο ενδείξεων

2. Ενδείξεις για PCI
α. Ενδείξεις για PCI σε σταθερή στεφανιαία νόσο (ΣΝ)

- Γενικές ενδείξεις για PCI σε σταθερή ΣΝ
Η �������������������������������������������������
PCI����������������������������������������������
έναντι της συντηρητικής θεραπείας ή της επέμβασης παράκαμψης των στεφανιαίων αρτηριών
(CABG):
Η PCI παρέχει πιο πρώιμη και πιο ολοκληρωμένη
ανακούφιση της στηθάγχης από τη συντηρητική θεραπεία και συσχετίζεται με καλύτερη ανοχή στην
άσκηση ή/και λιγότερη ισχαιμία κατά τη διάρκεια του
τεστ κοπώσεως.
Όμως, σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα ή με ήπια συμπτώματα, το σενάριο είναι διαφορετικό και δεν είναι
πιθανή η βελτίωση με PCI.
Βάσει των μελετών που περιλαμβάνουν οκταετή παρακολούθηση, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στη
θνησιμότητα μεταξύ της PCI και της επέμβασης CABG.
Η χρήση stent������������������������������������
�����������������������������������������
παίζει βασικό ρόλο: στις πρώτες μελέτες χωρίς stent, υπάρχει μια τάση που ευνοεί την
επέμβαση CABG έναντι της PCI στα 3 έτη, η οποία
δεν παρουσιάζεται πλέον στις πιο πρόσφατες μελέτες με stent�������������������������������������
������������������������������������������
. Η τάση υπέρ της επέμβασης ���������
CABG�����
εξαφανίστηκε παρά τη μείωση στη θνησιμότητα στο σκέλος της επέμβασης ����������������������������
CABG������������������������
από 5,2% σε μελέτες χωρίς stent σε 3,5% στις πιο πρόσφατες μελέτες με
stent���������������������������������������������
. Η τοποθέτηση stent�������������������������
������������������������������
μείωσε στο μισό τον κίνδυνο για επαναγγείωση.
Τόσο η PCI όσο και η επέμβαση CABG παρείχαν καλή
ανακούφιση των συμπτωμάτων.

- Ενδείξεις για PCI σε ειδικά υποσύνολα
σταθερών ασθενών
Χρόνια ολική απόφραξη (ΧΟΑ): Εξακολουθεί να
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αντιπροσωπεύει το ανατομικό υποσύνολο που συσχετίζεται με τα χαμηλότερα ποσοστά τεχνικής επιτυχίας με PCI. Όταν είναι δυνατόν να διαπεραστεί η
απόφραξη με έναν οδηγό σύρμα, επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα με την εμφύτευση stent.
PCI ως εναλλακτική στην επέμβαση CABG σε
ασθενείς με υψηλό κίνδυνο ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων: Οι ασθενείς με σοβαρά επηρεασμένη
λειτουργικότητα αριστερής κοιλίας φαίνεται να ωφελούνται από την επαναγγείωση με PCI, ειδικά όταν
υπάρχουν στοιχεία υπολειπόμενης βιωσιμότητας στο
δυσλειτουργικό μυοκάρδιο.
Στεφανιαία νόσος πολλαπλών αγγείων ή/και σακχαρώδης διαβήτης και πολλά χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου: Η επέμβαση CABG συσχετίστηκε με
καλύτερη επιβίωση από ό,τι η ��������������������
PCI�����������������
μετά από προσαρμογή τού προφίλ κινδύνου του ασθενούς. Η παρουσία μιας απροστάτευτης στένωσης στελέχους ταυτοποιεί ένα ανατομικό υποσύνολο που εξακολουθεί να
απαιτεί επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης για
επαναγγείωση. Η τοποθέτηση stent����������������
���������������������
για απροστάτευτη νόσο LM στελέχους θα πρέπει να μελετάται μόνο
εάν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές επιλογές επαναγγείωσης.

- Εκλεκτική ή μη εκλεκτική τοποθέτηση stent σε
σταθερή ΣΝ;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα stent είναι ένα πολύτιμο
εργαλείο στους διαχωρισμούς με επαπειλούμενη απόφραξη του αγγείου ή σε ατελή διάνοιξη της βλάβης μετά από αγγειοπλαστική με μπαλόνι. Γενικά τα stent είναι
ανώτερα από τα μπαλόνια για τους παρακάτω λόγους:

•
•
•
•

Η ρήξη πλάκας και ο διαχωρισμός που μπορεί να προκληθεί μετά από αγγειοπλαστική με μπαλόνι συχνά
οδηγούν σε πτωχά αποτελέσματα με ατελή διάνοιξη
της βλάβης.
Ενώ δεν είναι ασυνήθιστο να παρατηρηθεί απόφραξη εντός 48 ωρών μετά από θεραπεία με μπαλόνι, μετά από αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent η ένοχη
βλάβη που έχει αντιμετωπιστεί εμφανίζει μεγαλύτερη
οξεία και υποξεία σταθερότητα.
Τα αγγειογραφικά αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν μετά από τοποθέτηση stent είναι προβλέψιμα,
ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της στένωσης.
Μεσο-μακροπρόθεσμα, η εμφύτευση stent οδηγεί σε
λιγότερες αποφράξεις αγγείων ή επαναστενώσεις και
χαμηλότερα ποσοστά κλινικών συμβαμάτων.

Ενότητα IV: Στεφανιαία Νόσος
Πίνακας 2-1. Συστάσεις ενδείξεων PCI σε σταθερή ΣΝ

Ένδειξη

ΤυχαιοποιηΚατηγορίες
μένες μελέσυστάσεων και
τες για Επίπεεπιπέδων
δα ενδείξεων
ενδείξεων
ΑήΒ

β. Ενδείξεις για PCI σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα
χωρίς ανάσπαση ST (NSTE-ACS).

- Διαστρωμάτωση κινδύνου σε NSTE-ACS

Χρόνια ολική απόφραξη

ΙΙa C

-

Υψηλός χειρουργικός κίνδυνος,
συμπερ. LV-EF < 35%

ΙΙa Β

AWESOME

Νόσος πολλαπλών αγγείων/
διαβήτης

ΙΙb C

-

Απροστάτευτο στέλεχος,
απουσία άλλων επιλογών
επαναγγείωσης

ΙΙb C

-

Η σημασία της διαστρωμάτωσης κινδύνου στους
ασθενείς με ασταθή στηθάγχη (ΑΣ) ή NSTEMI σε
ασθενείς με υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο, έγκειται στο
γεγονός ότι έχει αναφερθεί όφελος για πρώιμη στεφανιογραφία και όταν απαιτείται �������������������
PCI����������������
, μόνο στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι ασθενείς που διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο για ταχεία εξέλιξη προς έμφραγμα
του μυοκαρδίου ή θάνατο που θα πρέπει να υποβάλλονται σε στεφανιογραφία εντός 48 ωρών είναι:

Τοποθέτηση stent ρουτίνας
βλαβών de novo σε φυσικές
στεφανιαίες αρτηρίες

ΙΑ

BENESTENT-I,
STRESS

Πίνακας 2-2. Ενδείξεις για επεμβατική στρατηγική με
NSTE-ACS

Τοποθέτηση stent ρουτίνας
βλαβών de novo σε φλεβικά
μοσχεύματα παράκαμψης

ΙΑ

SAVED
VENESTENT

Αντικειμενική μεγάλης έκτασης ισχαιμία

ΙΑ

ACME*
ACIP**

Με την προϋπόθεση ότι οι βλάβες που θεωρούνται πιο σημαντικές είναι τεχνικά κατάλληλες για διάταση και τοποθέτηση stent, οι κατηγορίες συστάσεων και επιπέδων
ενδείξεων αναφέρονται στη χρήση των stent από ανοξείδωτο ατσάλι. (*το όφελος
περιορίστηκε στη βελτίωση συμπτωμάτων και της ικανότητας άσκησης. ** Η ACIP
δεν είναι αμιγής μελέτη της PCI έναντι της συντηρητικής θεραπείας, επειδή οι μισοί
ασθενείς επαναγγείωσης αντιμετωπίστηκαν με επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης). Για stent έκλυσης φαρμάκου, βλ. παρακάτω.

Επομένως, η PCI���������������������������������
������������������������������������
μπορεί να θεωρηθεί πολύτιμος αρχικός τρόπος επαναγγείωσης σε όλους τους ασθενείς με σταθερή ΣΝ και αντικειμενικά μεγάλη ισχαιμία
όταν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη, με μια μόνο εξαίρεση: τις χρόνιες ολικές αποφράξεις που δεν μπορούν να προσπελαστούν.
Σε παλαιότερες μελέτες, υπήρχε ένα μικρό πλεονέκτημα επιβίωσης με την επέμβαση CABG σε σύγκριση με
την PCI χωρίς τοποθέτηση stent. Η προσθήκη stent και
νεότερων επικουρικών φαρμάκων βελτίωσε την πρόγνωση μετά από PCI. Η απόφαση για PCI ή της CABG
καθορίζεται από τις τεχνολογικές βελτιώσεις στην Καρδιολογία ή τη χειρουργική, την εμπειρία κάθε κέντρου
και την προτίμηση των ασθενών. Ωστόσο, μέχρι να
αποδειχτεί κάτι διαφορετικό, η PCI�������������������
����������������������
θα πρέπει να γίνεται μόνο με επιφύλαξη σε διαβητικούς ασθενείς με νόσο πολλαπλών αγγείων και σε ασθενείς με απροστάτευτη στένωση στελέχους. Η χρήση των ��������������
stent���������
με έκλυση φαρμάκου μπορεί να αλλάξει αυτά τα δεδομένα.

1.

Υποτροπιάζων πόνος σε ανάπαυση

2.

Δυναμικές αλλαγές ST (κατάσπαση ST 0,1 mV ή παροδική [< 30 λεπτά] ανάσπαση ST ≥ 0,1 mV)

3.

Αυξημένα επίπεδα Τροπονίνης-Ι, Τροπονίνης-Τ ή CKMB

4.

Αιμοδυναμική αστάθεια μέσα στην περίοδο παρακολούθησης

5.

Μείζονες αρρυθμίες (κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή
μαρμαρυγή)

6.

Πρώιμη μετεμφραγματική στηθάγχη

7.

Σακχαρώδης διαβήτης

Χαρακτηριστικά ασθενών με NSTE-ACS με υψηλό οξύ, θρομβωτικό κίνδυνο για ταχεία εξέλιξη σε έμφραγμα του μυοκαρδίου ή θάνατο που θα πρέπει να υποβληθούν
σε στεφανιογραφία εντός 48 ωρών.

Επιπλέον, οι ακόλουθοι δείκτες σοβαρής υποκείμενης νόσου, δηλ. υψηλός μακροπρόθεσμος κίνδυνος,
μπορεί να είναι επίσης χρήσιμοι για την εκτίμηση κινδύνου σε ασθενείς με NSTE-ACS:
- Ηλικία > 65-70 ετών.
- Ιστορικό γνωστής ΣΝ, προηγούμενου ΕΜ, προηγούμενης PCI ή CABG.
- Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα, νέο φύσημα ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας.
- Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (δηλ. CRP����������
�������������
, Ινωδογόνο, IL 6).
- BNP ή ΝΤ-proBNP στα ανώτερα τεταρτημόρια.
- Νεφρική ανεπάρκεια.
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Κεφάλαιο 4: Διαδερμικές στεφανιαίες επεμβάσεις (PCI)
Πίνακας 2-3. Συστάσεις για ενδείξεις PCI με NSTEACS (ΑΣ ή NSTEMI)

Πράξη

Ένδειξη

Πρώιμη PCI
(< 48 ώρες)

Υψηλού κινδύνου ασθενείς
με NSTE-ACS

Άμεση PCI
Υψηλού κινδύ(< 2,5 ώρες) νου ασθενείς
με NSTE-ACS
Τοποθέτηση
stent��������
σε βλάβες de novo

Κατηγορίες Τυχαιοποιημέσυστάσεων νες μελέτες για
και Επίπεδα
Επίπεδα
ενδείξεων ενδείξεων Α ή Β
ΙΑ

FRISC-II
TACTICS-TIMI-18
RITA-3

IIa B

ISAR-COOL

ΙC

–

Όλοι οι
ασθενείς με
NSTE-ACS

Εικόνα 1. Στεφανιογραφία και προγραμματισμός PCI
σε NSTE-ACS
Ο ασθενής με
NSTE-ACS

ASA / Κλοπιδογρέλη / UFH
Νιτρώδη, β-αποκλειστής

Υψηλός κίνδυνος

Αρχικά προγραμματισμένη

επεμβατική στρατηγική

Προγραμματισμός
άμεσης (<2,5 ώρες)
αγγειογραφίας:
o GPI μπορεί
να αναβληθεί

Προγραμματισμός
πρώιμης (< 48 ώρες)
αγγειογραφίας:
GPI (τιροφιβάνη, επτιφιβατίδη)

PCI
+ αμπσιξιμάμπη ή
επτιφιβατίδη

PCI + συνεχιζόμενη
τιροφιβάνη ή
επτιφιβατίδη

Χαμηλός κίνδυνος

Αρχικά προγραμματισμένη

συντηρητική στρατηγική

Ευτυχώς, η υλοποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών
σε ασθενείς με οξύ ΕΜ έχει δείξει ότι βελτιώνει την
ποιότητα περίθαλψης. Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται σε μη εργάσιμες ώρες πρέπει να έχουν το ίδιο
αποτέλεσμα με τους ασθενείς που αντιμετωπίζονται
κατά τις ώρες κανονικής εργασίας.

Πρωτογενής PCI
Πρώιμη αναίμακτη
δοκιμασία κοπώσεως

PCI PCI υπό προϋποθέσεις αμπσιξιμάμπη ή
επτιφιβατίδη

Φαρμακευτική
θεραπεία

Διάγραμμα ροής για τον προγραμματισμό στεφανιογραφίας και PCI, εάν ενδείκνυται, σύμφωνα
με τη διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με NSTE-ACS (ασταθή στηθάγχη ή NSTEMI). GPI =
Αναστολέας γλυκοπρωτεΐνης IIb/IIIa. Εάν για κάποιο λόγο η καθυστέρηση μεταξύ του διαγνωστικού καθετηριασμού και της προγραμματισμένης PCI είναι μέχρι 24 ώρες, μπορεί να χορηγηθεί
και αμπσιξιμάμπη. Η ενοξαπαρίνη μπορεί να μελετηθεί ως αντικατάσταση για UFH σε ασθενείς
NSTE-ACS υψηλού κινδύνου, εάν δεν εφαρμόζεται επεμβατική στρατηγική. Για τις κατηγορίες συστάσεων και τα επίπεδα ενδείξεων, ανατρέξτε στους Πίνακες 2-3, 3-1 και 3-2).

Σαφές όφελος της πρώιμης αγγειογραφίας (< 48
ώρες) και, όταν είναι απαραίτητο, PCI ή επέμβασης
CABG������������������������������������������
έχει αναφερθεί μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου (Εικόνα 1). Η αναβολή της επέμβασης δεν
βελτιώνει το αποτέλεσμα. Η τοποθέτηση ������������
stent�������
ρουτίνας συνιστάται βάσει της προβλεψιμότητας του αποτελέσματος και της πράξης (Πίνακας 2.3).
γ. Ενδείξεις για PCI σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα με
ανάσπαση ST (STE-ACS, STEMI)

Η ����������������������������������������������
PCI�������������������������������������������
σε ���������������������������������������
STEMI����������������������������������
απαιτεί μια έμπειρη ομάδα επεμβα100

τικών Καρδιολόγων που θα συνεργαστούν με έμπειρο νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι μόνο νοσοκομεία με καθιερωμένο επεμβατικό
πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιούν την PCI για
STEMI��������������������������������������������
αντί για ενδοφλέβια θρομβόλυση. Οι περισσότερες μελέτες που συγκρίνουν τη θρομβόλυση με την
πρωτογενή PCI διενεργήθηκαν σε κέντρα με μεγάλο
αριθμό ασθενών, από πεπειραμένες ομάδες ιατρών,
με μικρούς χρόνους απόκρισης. Επομένως, τα αποτελέσματα δεν αφορούν απαραίτητα όλα τα Κέντρα.
Έχουν τεκμηριωθεί μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ διαφόρων Κέντρων. Γενικά, για πρωτογενή PCI����������
�������������
, απαιτείται υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας και αριθμού ασθενών από ό,τι για PCI������������������������������
���������������������������������
σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο. Σε ασθενείς με νόσο πολλαπλών αγγείων, η πρωτογενής ���������������������������������
PCI������������������������������
θα πρέπει να κατευθύνεται μόνο στη στεφανιαία αρτηρία που σχετίζεται με το έμφραγμα (ένοχη βλάβη), ενώ οι αποφάσεις σχετικά με
την PCI σε μη ένοχη θα πρέπει να καθοδηγούνται από
αντικειμενικά στοιχεία υπολειπόμενης ισχαιμίας σε
μετέπειτα έλεγχο.

Η πρωτογενής PCI ορίζεται ως επέμβαση στην ένοχη
βλάβη μέσα σε 12 ώρες μετά την έναρξη του πόνου
στο στήθος ή άλλων συμπτωμάτων, χωρίς προηγούμενη (πλήρη ή συνακόλουθη) θρομβολυτική ή άλλη
θεραπεία θρομβόλυσης. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ της θρομβόλυσης και της ��������������
PCI�����������
ήταν η σημαντική μείωση της υποτροπιάζουσας ισχαιμίας από
21% με τη θρομβόλυση σε 6% μετά από πρωτογενή
PCI�������������������������������������������
στη βραχυπρόθεσμη αλλά και στη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση.

Διακομιδή ασθενών για πρωτογενή PCI
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ασθενείς που εμφανίζονται μέσα σε 12 ώρες μετά την έναρξη του πόνου στο στήθος ή άλλων συμπτωμάτων σε νοσοκομεία χωρίς εγκαταστάσεις για PCI και με αντενδείξεις
για θρομβόλυση θα πρέπει να διακομίζονται αμέσως
σε άλλο νοσοκομείο για στεφανιογραφία και, εάν είναι εφικτό, πρωτογενή PCI����������������������������
�������������������������������
, επειδή η PCI��������������
�����������������
μπορεί να είναι η μόνη ευκαιρία για γρήγορη διάνοιξη της στεφανιαίας αρτηρίας. Οι απόλυτες αντενδείξεις για θρομβόλυση είναι οι παρακάτω καταστάσεις:

Ενότητα IV: Στεφανιαία Νόσος

•
•
•
•
•

Διαχωρισμός αορτής
Μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Πρόσφατα μείζονα τραύματα/χειρουργική επέμβαση

σα στις πρώτες 3 ώρες μετά την έναρξη του πόνου
στο στήθος, και οι δύο στρατηγικές επαναιμάτωσης
φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματικές στη μείωση του μεγέθους του εμφράγματος και της θνησιμότητας.

Αιμορραγία πεπτικού μέσα στον τελευταίο μήνα
Γνωστή αιμορραγική διαταραχή.

Οι ασθενείς με αντένδειξη στη θρομβόλυση είναι
γνωστό ότι έχουν υψηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα από εκείνους στους οποίους ενδείκνυται. Η
απόφαση διακομιδής ενός ασθενή σε ένα ίδρυμα με
εγκαταστάσεις για διενέργεια PCI εξαρτάται επίσης
από την κλινική εκτίμηση κινδύνου για τον συγκεκριμένο ασθενή. Η επιλογή μεταξύ της �����������������
PCI��������������
και της θρομβόλυσης υπαγορεύεται συχνά από λογικούς περιορισμούς και καθυστερήσεις στη διακομιδή (Πίνακας
2-4, Εικόνες 2 και 3).
Η θρομβόλυση είναι ικανοποιητική εναλλακτική επιλογή εντός των πρώτων 3 ωρών μετά την έναρξη του πόνου στο στήθος (Εικόνα 2). Συνεπώς, μέ-

Ο κύριος λόγος που θα μπορούσε κάποιος να προτιμήσει την πρωτογενή PCI αντί για τη θρομβόλυση
ακόμα και μέσα στις πρώτες 3 ώρες μετά την έναρξη του πόνου στο στήθος είναι η μικρότερη επίπτωση
εγκεφαλικού επεισοδίου που σχετίζεται με την PCI.
Σε ασθενείς που εμφανίζονται 3 έως 12 ώρες μετά
την έναρξη των συμπτωμάτων, η διάσωση του μυοκαρδίου είναι σημαντικά ανώτερη με την ����������
PCI�������
σε σύγκριση με τη θρομβόλυση. Έχει καταδειχτεί ότι όσο
αυξάνεται ο χρόνος μέχρι την εμφάνιση του ασθενούς, τα ποσοστά Μείζονος Ανεπιθύμητου Καρδιακού Συμβάματος (������������������������������
MACE��������������������������
) αυξάνονται μετά τη θρομβόλυση αλλά φαίνεται να παραμένουν σχετικά σταθερά μετά από PCI (Εικόνα 2).
PCI διάσωσης ορίζεται η PCI σε μια στεφανιαία αρτη-

Πίνακας 2-4. Συστάσεις για PCI (STEMI)
Κατηγορίες
Τυχαιοποιημένες
συστάσεων και
μελέτες για
Πράξη
Ένδειξη
Επίπεδα
Επίπεδα
Ενδείξεων
Ενδείξεων Α ή Β
Πρωτογενής PCI
Οι ασθενείς εμφανίζονται <12 ώρες μετά την έναρξη του
ΙΑ
PAMI
πόνου στο στήθος/άλλων συμπτωμάτων και κατά προGUSTO-IIB
τίμηση μέχρι 90 λεπτά μετά την πρώτη αρμόδια ιατρική
C-PORT
επαφή. Η PCI θα πρέπει να εκτελεστεί από έμπειρη ομάδα
PRAGUE -1 KAI -2
DANAMI-2
Πρωτογενής τοποθέ- Τοποθέτηση stent ρουτίνας κατά τη διάρκεια της πρωτοIA
Zwolle
τηση stent
γενούς PCI
Stent-PAMI
CADILLAC
Πρωτογενής PCI
Όταν αντενδείκνυται η θρομβόλυση
ΙC
–
Πρωτογενής PCI
Προτιμάται περισσότερο από τη θρομβόλυση για ασθεΙC
–
νείς που εμφανίζονται μεταξύ 3 και 12 ωρών μετά την
έναρξη του πόνου στο στήθος/άλλων συμπτωμάτων
PCI διάσωσης
Εάν αποτύχει η θρομβόλυση εντός 45-60 λεπτών μετά
ΙΒ
REACT
την έναρξη της χορήγησης
Επείγουσα PCI (πολ- Καρδιογενής καταπληξία, σε συνδυασμό με ενδαορτικό
ΙC
–
λαπλών αγγείων)
ασκό ΙΑΒΡ μεταξύ > 12 < 36 ώρες
Στεφανιογραφία ρου- Μέχρι 24 ώρες μετά τη θρομβόλυση, ανεξάρτητα από
ΙΑ
SIAM III
τίνας μετά από θρομ- την ύπαρξη στηθάγχης ή/και ισχαιμίας
GRACIA-1
βόλυση και PCI, εάν
CAPITAL-AMI
είναι απαραίτητο
PCI καθοδηγούμενη Στηθάγχη πριν την έξοδο από το νοσοκομείο ή/και ισχαιΙΒ
DANAMI-1
από ισχαιμία μετά από μία μετά από (πρώτο) STEMI που αντιμετωπίστηκε με
επιτυχή θρομβόλυση θρομβόλυση
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Κεφάλαιο 4: Διαδερμικές στεφανιαίες επεμβάσεις (PCI)

ρία που παραμένει αποφραγμένη, παρά τη θρομβολυτική θεραπεία. Υποψία αποτυχημένης θρομβόλυσης προκύπτει γενικά όταν παραμένει ο πόνος στο στήθος καθώς
και η ανάσπαση του ST διαστήματος ως 45 έως 60 λεπτά μετά την έναρξη της θρομβόλυσης.
Διευκολυνόμενη PCI ορίζεται η προγραμματισμένη
επέμβαση μέσα σε 12 ώρες μετά την έναρξη του πόνου
στο στήθος ή των συμπτωμάτων, σύντομα μετά τη θρομβόλυση για να γεφυρώσει την καθυστέρηση μεταξύ της
πρώτης ιατρικής επαφής και της πρωτογενούς PCI. Προς
το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σύσταση διευκολυνόμενης με θρομβόλυση πρωτογενούς PCI και δεν
υπάρχει σύσταση που να βασίζεται σε στοιχεία για πρωτογενή PCI διευκολυνόμενη από αναστολέα GP IIb/IIIa
για τη βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών.
Στην καρδιογενή καταπληξία, η επείγουσα PCI
μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή του ασθενούς
και θα πρέπει να εξετάζεται ως πιθανή θεραπεία σε
πρώιμο στάδιο. Εάν δεν είναι διαθέσιμη PCI�������
����������
ή χειρουργική επέμβαση ή μπορεί να παρασχεθεί μόνο μετά από μεγάλη καθυστέρηση, θα πρέπει να χορηγηθεί
θρομβολυτική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε μια αύξηση στην επαναγγείωση ασθενών
με ΟΕΜ με καρδιογενή καταπληξία, πιθανώς λόγω της
πιο συχνής εισαγωγής ασθενών οι οποίοι εμφανίζουν
αυτή την ένδειξη, και σε νοσοκομεία που έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτής της υπηρεσίας (Πίνακας 2-4).

Στεφανιογραφία ρουτίνας πρώιμα μετά από
θρομβόλυση
Βάσει των αποτελεσμάτων των τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, συνιστάται η στεφανιογραφία ρουτίνας
και – εάν είναι εφικτό – η �������������������������
PCI����������������������
πρώιμα μετά από θρομβόλυση (Πίνακας 2-4). Αυτές οι μελέτες έχουν συμβάλει στη λύση ενός παλαιού αλλά καίριου προβλήματος: τη συχνότητα του επανεμφράγματος που αποτελεί
την «Αχίλλειο πτέρνα» της θρομβόλυσης. Επομένως, η
θρομβόλυση, ακόμα κι αν είναι «επιτυχής» δεν θα πρέπει να θεωρείται ως τελική θεραπεία (Πίνακας 2-4 και
Εικόνα 2).

PCI για ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε
επαναιμάτωση μέσα στις πρώτες 12 ώρες
Οι ασθενείς συχνά αναζητούν ιατρική φροντίδα πολύ
αργά και δεν λαμβάνουν θεραπεία επαναιμάτωσης ή η
θεραπεία επαναιμάτωσης δεν καταφέρνει να διανοίξει
την αρτηρία. Η όψιμη θεραπεία επαναιμάτωσης ορίζεται
ως θρομβόλυση ή PCI που ξεκινά >12 ώρες μετά την
έναρξη των συμπτωμάτων (για όψιμη PCI�������������
����������������
σε καρδιογενή καταπληξία, ανατρέξτε παραπάνω).
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Εικόνα 2. Συστάσεις PCI σε STEMI
STEMI
εντός 12 ωρών μετά την έναρξη των συμπτωμάτων

Ο ασθενής
εμφανίζεται
σε νοσοκομείο
με PCI

Ο ασθενής εμφανίζεται
σε νοσοκομείο χωρίς PCI

≥ 3 – 12 ώρες
Άμεση
διακομιδή

< 3 ώρες*

Θρομβόλυση

Αποτυχημένη

Επιτυχημένη

PCI ≤ 24 ώρες
διαθέσιμη

PCI ≤ 24 ώρες
μη διαθέσιμη
Ισχαιμία
πριν το εξιτήριο

Πρωτογενής PCI

PCI διάσωσης

PCI μετά από
θρομβόλυση

PCI κατευθυνόμενη
από ισχαιμία

Μέσα στις πρώτες 3 ώρες μετά από την έναρξη του πόνου στο στήθος ή άλλων συμπτωμάτων,
η θρομβόλυση είναι μια βιώσιμη εναλλακτική σε σχέση με την πρωτογενή PCI. * Εάν αντενδείκνυται η θρομβόλυση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, συνιστάται η άμεση διακομιδή για πρωτογενή PCI. Το κύριο σκεπτικό για δυνητική προτίμηση της πρωτογενούς PCI έναντι της θρομβόλυσης μέσα στις πρώτες 3 ώρες είναι η πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου. Το κύριο σκεπτικό για
την προτίμηση της πρωτογενούς PCI έναντι της θρομβόλυσης μέσα σε 3 έως 12 ώρες είναι η
διάσωση του μυοκαρδίου και η πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου. Εάν προτιμηθεί η θρομβόλυση, δεν θα πρέπει να μελετάται ως τελική θεραπεία. Ακόμα και μετά από επιτυχημένη θρομβόλυση, θα πρέπει να γίνει στεφανιογραφία μέσα σε 24 ώρες και PCI, εάν είναι εφικτό. Για καρδιογενή καταπληξία, ανατρέξτε στο κείμενο. Για τις κατηγορίες συστάσεων και τα επίπεδα ενδείξεων,
ανατρέξτε στον Πίνακα 2-4.

Η θρομβολυτική θεραπεία για την όψιμη θεραπεία των
ασθενών με STEMI�������������������������������
������������������������������������
δεν μειώνει το μέγεθος του εμφράγματος και δεν διατηρεί τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας, πιθανόν επειδή είναι αναποτελεσματική
στη διάνοιξη της ένοχης βλάβης. Η PCI σε αυτούς τους
ασθενείς υποστηρίζεται από την «υπόθεση της ανοιχτής αρτηρίας». Παρόλο που κάτι τέτοιο μοιάζει ελκυστικό, δεν υπάρχει προς το παρόν συμφωνία για τις
συστάσεις θεραπείας για αυτή την ομάδα ασθενών.

Ελαχιστοποίηση χρονικών καθυστερήσεων
Για όλες τις μορφές PCI υπάρχει ομόφωνη συμφωνία
ότι πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση τυχόν καθυστερήσεων μεταξύ της έναρξης του
πόνου στο στήθος/άλλων συμπτωμάτων και την έναρξη μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής στρατηγικής
επαναιμάτωσης σε ασθενείς με STEMI. Η μείωση του
συνολικού χρόνου ισχαιμίας είναι καίρια, όχι μόνο για
τη θρομβολυτική θεραπεία αλλά και για την πρωτογενή �������������������������������������������������
PCI����������������������������������������������
(Εικόνα 3). Η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων εμφάνισης του ασθενούς και θεραπείας βελτιώνει
σημαντικά το κλινικό αποτέλεσμα, ενώ οι παρατεταμένοι χρόνοι από το σύμπτωμα μέχρι τη χορήγηση θεραπείας συσχετίζονται με ελαττωμένη αιμάτωση του μυοκαρδίου, ανεξάρτητα από την επικαρδιακή ροή. Η προσπάθεια αρχίζει με την ενημέρωση και εκπαίδευση των

Ενότητα IV: Στεφανιαία Νόσος
Εικόνα 3. Λύσεις για τη μείωση των χρονικών
καθυστερήσεων
Πρόβλημα

Λύση

Καθυστέρηση ασθενούς:
χρόνος μεταξύ της
έναρξης συμπτωμάτων
και της επείγουσας κλήσης

Εκπαίδευση ασθενών

Καθυστέρηση διακομιδής:

χρόνος μεταξύ της
επείγουσας κλήσης
και την επαφή με τον ασθενή

Οργάνωση παραϊατρικών

Καθυστέρηση θεραπείας:

χρόνος από την πόρτα
μέχρι τη βελόνα (πρώτη ιατρική
επαφή μέχρι τη βελόνα) χρόνος από
την πόρτα μέχρι το μπαλόνι (πρώτη
ιατρική επαφή μέχρι τη βελόνα)

Οργάνωση
Νοσοκομείου / Ιατρείου

Οι πηγές δυνητικών χρονικών καθυστερήσεων μεταξύ της έναρξης των συμπτωμάτων και της
έναρξης της θεραπείας επαναιμάτωσης σε ασθενείς με STEMI. Οι λύσεις για τη διατήρηση του συνόλου αυτών των καθυστερήσεων («συνολικός χρόνος ισχαιμίας») σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα, περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην οργάνωση των υπηρεσιών ασθενοφόρων καθώς
και στη βελτιστοποίηση της οργάνωσης μέσα στα νοσοκομεία ή τα ιδιωτικά ιατρεία. Το πιο σημαντικό είναι να εκπαιδευτούν καλύτερα οι ασθενείς, ώστε να μειωθεί η χρονική καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης συμπτωμάτων και της επείγουσας κλήσης.

ασθενών και περιλαμβάνει βελτιώσεις στην οργάνωση
των υπηρεσιών των ασθενοφόρων καθώς και στη βελτιστοποίηση των ανάλογων ενεργειών στα Νοσοκομεία
αλλά και στα Ιδιωτικά Ιατρεία (Εικόνα 3.)
Σε ό,τι αφορά την πρωτογενή �����������������������
PCI��������������������
, θα πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια για να διατηρείται ο μέσος χρόνος μεταξύ της πρώτης ιατρικής επαφής και της �������
PCI����
κάτω από 90 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου το χρόνου
από την πόρτα μέχρι το μπαλόνι (door to balloon time).
Η απευθείας διακομιδή των ασθενών με �������������
STEMI��������
στο αιμοδυναμικό εργαστήριο αποφεύγοντας το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, μειώνει επιπρόσθετα τους χρόνους από την πόρτα μέχρι το μπαλόνι. Ωστόσο, οι ασθενείς με μεγαλύτερες καθυστερήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και με πρωτογενή ���������������������
PCI������������������
ακόμα κι αν εμφανιστούν περισσότερο από 3 ώρες μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων. Μόνο όταν είναι πιθανή μια σημαντική
καθυστέρηση (π.χ. > 2-3 ώρες) στην έναρξη της πρωτογενούς �����������������������������������������
PCI��������������������������������������
θα πρέπει να εξετάζεται θεραπεία επαναγγείωσης με με θρομβολυτικά φάρμακα δεύτερης
και τρίτης γενεάς.

3. Συνδυαστικές φαρμακευτικές
αγωγές για PCI
α. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ASA), Τικλοπιδίνη και
Κλοπιδογρέλη

Η «διπλή» αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία με ASA και
κλοπιδογρέλη είναι τυπική για τη θεραπεία ασθενών
με σταθερή ΣΝ που υποβάλλονται σε PCI�����������
��������������
– με ή χωρίς προγραμματισμένη εμφύτευση stent (Πίνακας 3-1).

Μετά την εμφύτευση απλής μεταλλικής πρόθεσης, η
κλοπιδογρέλη πρέπει να συνεχιστεί για 3-4 εβδομάδες
και η ASA εφ’ όρου ζωής. Σε ασθενείς που εμφανίζουν
NSTE-ACS, η βασική τυπική αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
είναι ������������������������������������������������
ASA���������������������������������������������
και, εάν δικαιολογείται κλινικά, άμεση χορήγηση κλοπιδογρέλης. Μετά την οξεία φάση, η συνέχιση
100 mg����������������������������������������
������������������������������������������
ημερησίως AS���������������������������
�����������������������������
Α +κλοπιδογρέλης 75 mg�����
�������
ημερησίως για 9-12 μήνες είναι ωφέλιμη. Η �����������
ASA��������
θα πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια σε όλους τους ασθενείς
με �����������������������������������������������
STEMI������������������������������������������
το συντομότερο δυνατόν μετά την τεκμηρίωση της διάγνωσης – εάν δικαιολογείται κλινικά. Με την
προοπτική της πρωτογενούς PCI και της πρωτεύουσας
τοποθέτησης ��������������������������������������
stent���������������������������������
στo ����������������������������
STEMI�����������������������
, η κλοπιδογρέλη θα χορηγείται επιπρόσθετα σε αυτούς τους ασθενείς. Μετά
τη βραχυθεραπεία, η κλοπιδογρέλη θα πρέπει να χορηγείται επιπρόσθετα με ASA για 12 μήνες και μετά από
stent��������������������������������������������
που εκλύουν φαρμακευτική ουσία για 6-12 μήνες για να αποφευχθεί τυχόν όψιμη θρόμβωση.
β. Μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (UFH) και ηπαρίνες
χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH)

Η ����������������������������������������������
UFH�������������������������������������������
χορηγείται άπαξ ενδοφλέβια βάσει του ενεργοποιημένου χρόνου πήξης (�������������������
ACT����������������
). Λόγω των φαρμακολογικών τους πλεονεκτημάτων, οι LMWH�����
���������
θεωρούνται πιο προβλέψιμα αντιπηκτικά, που δεν απαιτούν εργαστηριακή παρακολούθηση. Ωστόσο, τα δεΠίνακας 3-1. Συστάσεις για Κλοπιδογρέλη ως
συνδυαστική φαρμακευτική αγωγή για PCI
Κατηγορίες
συστάσεων
και Επίπεδα
ενδείξεων

Τυχαιοποιημένες μελέτες
για Επίπεδα
ενδείξεων
ΑήΒ

Προ-θεραπεία προ- Δόση φόρτισης
γραμματισμένης PCI 300 mg τουλάχιμε σταθερή ΣΝ
στον 6 ώρες πριν
την PCI, ιδανικά
την προηγούμενη
ημέρα

ΙC

–

Προ-θεραπεία για
πρωτογενή PCI με
STEMI ή άμεση PCI
με NSTE-ACS ή ad
hoc PCI με σταθερή ΣΝ

Δόση φόρτισης
600 mg, αμέσως
μετά την πρώτη ιατρική επαφή, εάν
δικαιολογείται κλινικά

ΙC

–

Μετά από όλες τις
διαδικασίες απλού
μεταλλικού stent

3-4 εβδομάδες

ΙΑ

CLASSICS
TOPPS
Bad Krozingen

Μετά από βραχυθε- 12 μήνες
ραπεία

ΙC

–

Μετά από stent
6-12 μήνες
έκλυσης φαρμάκων

ΙC

–

Ένδειξη

Έναρξη και
διάρκεια

Μετά από NSTE-ACS Παρατεταμένη χορήγηση για 9-12
μήνες
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δομένα για τις LMWH ως μόνο αντιπηκτικό κατά την
PCI σε ασθενείς με σταθερή ΣΝ είναι περιορισμένα.
Η UFH προτιμάται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με
NSTE���������������������������������������������
-��������������������������������������������
ACS�����������������������������������������
με προγραμματισμένη επεμβατική στρατηγική και σε ασθενείς με χαμηλότερο κίνδυνο με προγραμματισμένη συντηρητική στρατηγική. Εάν για κάποιο λόγο δεν εφαρμόζεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με
NSTE-ACS επεμβατική στρατηγική, μπορεί να προτιμηθεί
η χορήγηση ενοξαπαρίνης, με κίνδυνο μια αύξηση του
κινδύνου ελάσσονος αιμορραγίας. Σε ασθενείς με ����
STEMI που υποβάλλονται σε πρωτογενή PCI, η UFH είναι η
κλασική θεραπεία.
γ. Αναστολείς γλυκοπρωτεΐνης (GB) IIb/IIIa και άμεσοι
αναστολείς θρομβίνης

Σταθερή ΣΝ
Δεδομένου του συνολικού χαμηλού κινδύνου της PCI
σε ασθενείς με σταθερή ΣΝ, και λόγω της δυναμικής
των αναστολέων GB IIb/IIIa για αύξηση του κινδύνου
αιμορραγικών επιπλοκών καθώς και λόγω του σημαντικού κόστους και το σημαντικό κόστος της χρήσης τους, δεν αποτελούν μέρος της κλασικής αγωγής
σε ασθενείς με ΣΝ που υποβάλλονται σε PCI.
Η χρήση αναστολέων GP IIb/IIIa για PCI σε σταθερή
στηθάγχη θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση
ξεχωριστά. Όταν υπάρχει υψηλότερος από μέσο κίνδυνο για οξείες θρομβωτικές επιπλοκές (πολύπλοκες
επεμβάσεις, ασταθείς βλάβες, ως αγωγή σε περίπτωση
επαπειλούμενης/πραγματικής αγγειακής απόφραξης,
ορατού θρόμβου ή σε φαινόμενο μη/χαμηλής επαναρροής), οι αναστολείς �����������������������������������
GP���������������������������������
��������������������������������
IIb�����������������������������
/����������������������������
IIIa������������������������
είναι χρήσιμοι σε ασθενείς με σταθερή ΣΝ (Πίνακας 3-2).

NSTE-ACS
Στα NSTE-ACS, οι αναστολείς GP IIb/IIIa θα πρέπει να
προστίθενται μόνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, για
τους οποίους έχει προγραμματιστεί επεμβατική στρατηγική. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (δηλ. έναρξη θεραπείας όταν εμφανιστεί αρχικά ο ασθενής στο νοσοκομείο και όταν δεν έχει προγραμματιστεί καθετηριασμός ή δεν είναι διαθέσιμος μέσα σε 2,5 ώρες), η τιροφιμπάνη και η επτιφιμπατίδη ωφελούν. Εάν είναι πιθανή η εκτέλεση καρδιακού καθετηριασμού εντός 2,5
ωρών, η χορήγηση αναστολέων �������������������
GP�����������������
IIb�������������
����������������
/������������
IIIa��������
θα μπορούσε δυνητικά να αναβληθεί και να ξεκινήσει χορήγηση αμπσιξιμάμπης ή επτιφιμπατίδης στο εργαστήριο
καθετηριασμού. Εάν για κάποιο λόγο η καθυστέρηση
μεταξύ του διαγνωστικού καθετηριασμού και της προγραμματισμένης PCI ανέρχεται μέχρι και σε 24 ώρες,
μπορεί επίσης να χορηγηθεί αμπσιξιμάμπη.
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Πίνακας 3-2. Συστάσεις για αναστολείς GB IIb/IIIa
και μπιβαλιρουδίνη ως συνδυαστικές φαρμακευτικές
αγωγές για PCI
Φαρμακευτική
αγωγή

Ένδειξη

Αμπσιξιμάμπη
επτιφιμπατίδη,
Τιροφιμπάνη
σε σταθερή ΣΝ

Περίπλοκες βλάβες, επαπειλούμενη / πραγματική
αγγειακή απόφραξη, ορατός θρόμβος, μη/αργή επαναρροή
Αμέσως πριν από
PCI σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου
Προ-θεραπεία
πριν από διαγνωστική στεφανιογραφία και πιθανώς PCI εντός
48 ωρών σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου
(«upstream»)
Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με
γνωστή στεφανιαία ανατομία στις
24 ώρες πριν από
την προγραμματισμένη PCI
Σε όλες τις πρωτογενείς PCI (κατά προτίμηση σε
ασθενείς υψηλού
κινδύνου)
Αντικατάσταση
UFH ή LMWH (±
αναστολείς GP
IIb/IIIa) για μείωση των αιμορραγικών επιπλοκών
Αντικατάσταση
UFH σε ΗΙΤ

Αμπσιξιμάμπη
Επτιφιμπατίδη
σε NSTE-ACS
Τιροφιμπάνη,
Επτιφιμπατίδη
σε NSTE-ACS

Αμπσιξιμάμπη
σε NSTE-ACS

Αμπσιξιμάμπη
σε STEMI

Μπιβαλιρουδίνη

Μπιβαλιρουδίνη

Κατηγορίες Τυχαιοποισυστάσεων ημένες
και Επίπεδα
μελέΕνδείξεων
τες για
Επίπεδα Ενδείξεων
ΑήΒ
ΙΙa C
–

ΙC

–

ΙC

–

IC

–

ΙΙa Α

ADMIRAL,
ACE

ΙΙa C

–

ΙC

–

STEMI
Σε ασθενείς με STEMI έχουν ερευνηθεί λιγότερο οι
αναστολείς GP���������������������������������������
�����������������������������������������
IIb�����������������������������������
��������������������������������������
/����������������������������������
IIIa������������������������������
, τιροφιμπάνη και επτιφιμπατίδη. Στα STEMI, η τοποθέτηση stent με αμπσιξιμάμπη
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φαίνεται να είναι μια στρατηγική επαναιμάτωσης που
στηρίζεται σε περισσότερα στοιχεία.
Η μπιβαλιρουδίνη συνιστάται σήμερα ως φάρμακο
αντικατάστασης για ���������������������������
UFH������������������������
(ή LMWH����������������
��������������������
) λόγω της σημαντικά λιγότερης αιμορραγίας, σε σύγκριση με μονοθεραπεία UFH��������������������������������������
�����������������������������������������
ή UFH��������������������������������
�����������������������������������
+ αναστολείς GP����������������
������������������
IIb������������
���������������
/�����������
IIIa�������
(Πίνακας 3-2). Η μπιβαλιρουδίνη συνιστάται ομόφωνα για
PCI ως φάρμακο που μπορεί να αντικαταστήσει την
UFH (και LMWH) σε ασθενείς με ΗΙΤ.

Πίνακας 4. Συστάσεις για επικουρικές συσκευές PCI
Συσκευή

Ένδειξη

Κατηγορίες Τυχαιοποισυστάσεων
ημένες
και Επίπεδα μελέτες για
Ενδείξεων
Επίπεδα
Ενδείξεων
ΑήΒ

Βραχυθερα- Επαναστένωση μέσα
πεία
στο stent σε φυσικές
στεφανιαίες αρτηρίες

ΙΑ

SCRIPPS-I
GAMMA-1
WRIST
LONGWRIST
START
INHIBIT

Βραχυθερα- Επαναστένωση μέσα
πεία
στο stent σε παρακαμπτήριο μόσχευμα

ΙΒ

SVG-WRIST

ΙΙa C

–

ΙC

–

ΙΙb C

–

ΙΑ

SAFER
FIRE

ΙΙb C

–

ΙC

–

4. Επικουρικές συσκευές για PCI
Η ενδοστεφανιαία βραχυθεραπεία αποδείχθηκε ότι
είναι η μόνο μη χειρουργική αντιμετώπιση της επαναστένωσης μέσα στο stent�����������������������
����������������������������
που βασίζεται σε στοιχεία (Πίνακας 4). Για να αποφευχθεί η όψιμη αγγειακή
θρόμβωση, απαιτείται μακροχρόνια λήψη κλοπιδογρέλης για ένα έτος μετά την ακτινοθεραπεία.
Η περιστροφική αθηρεκτομή (rotablation) συνιστάται
για ινωτικές ή έντονα επασβεστωμένες βλάβες που
μπορούν να προσπελαστούν με οδηγό σύρμα αλλά όχι
να διαπεραστούν με μπαλόνι ή να διαταθούν επαρκώς
πριν από προγραμματισμένη τοποθέτηση �������������
stent��������
. Ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει πως θα διαχειριστεί τις εγγενείς επιπλοκές της περιστροφικής αθηρεκτομής.
Η PCI�����������������������������������������
��������������������������������������������
σε μοσχεύματα σαφηνούς φλέβας ή πρωτογενής PCI σε ΟΣΣ με υψηλό θρομβωτικό φορτίο ενέχει
αυξημένο κίνδυνο εμβολής. Δύο συσκευές περιφερικής προστασίας (GuardWire και FilterWire EX) έχουν
αποδείξει την ασφάλεια και τη δραστικότητά τους ως
επικουρικές συσκευές για PCI σε βλάβες μοσχεύματος
σαφηνούς φλέβας (Πίνακας 4).
Αν θα προτιμηθούν τα συστήματα απόφραξης με μπαλόνι και οι ειδικοί καθετήρες αναρρόφησης σε άλλες κλινικές καταστάσεις όπως �������������������������������
PCI����������������������������
για STEMI������������������
�����������������������
, θα απαιτήσει περισσότερες τυχαιοποιημένες μελέτες με κλινικό πρωτογενές τελικό σημείο. Προς το παρόν, δεν μπορούν να δοθούν οριστικές συστάσεις σχετικά με τη χρήση συσκευών εμβολικής προστασίας σε περιβάλλον STEMI.

Μπαλόνι εκτομής
με λεπίδες (cutting
balloon)

Επαναστένωση μέσα στο stent σε συνδυασμό με βραχυθεραπεία για αποφυγή
γεωγραφικής αστοχίας, ολίσθησης μπαλονιών με κίνδυνο να
διακινδυνεύσουν γειτονικά τμήματα

Περιστρο- Ινωτικές ή έντοφική αθηρε- να επασβεστωμένες
κτομή
βλάβες που δεν μπορούν να διαπεραστούν από μπαλόνι ή
να διαταθούν επαρκώς πριν από την
προγραμματισμένη
τοποθέτηση stent
DCA

Βλάβες de novo στομιακές ή σε διχασμό,
σε έμπειρα χέρια

Περιφερι- Φλεβικά μοσχεύματα
κή εμβολική
προστασία
Συσκευές
περιφερικής και εγγύς προστασίας

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα με υψηλό φορτίο θρόμβων σε φυσικές στεφανιαίες αρτηρίες

Stent επικα- Εργαλείο έκτακτης
λυμμένα με ανάγκης για ρήξη στεPTFE
φανιαίας αρτηρίας

DCA=κατευθυνόμενη στεφανιαία αθηρεκτομή, PTFE=πολυτετραφλουοροαιθυλένιο

5. Φαρμακοεκλύοντα Stent (DES)
Παρόλο που έχουν ερευνηθεί διάφορα φάρμακα που ελευθερώνονται από διάφορες πλατφόρμες
stent με ή χωρίς φορέα πολυμερούς, μόνο δύο stent
που εκλύουν φαρμακευτικές ουσίες έχουν καταδείξει
σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες με κλινικά πρωτογενή τελικά

σημεία σε κατάλληλο χρόνο το ���������������������
Cypher���������������
��������������
stent���������
(σιρόλιμους) και το Taxus stent (πακλιταξέλη).
Οι συστάσεις που βασίζονται σε στοιχεία για τη χρήση των ��������������������������������������������
DES�����������������������������������������
πρέπει να εστιάζουν στα κριτήρια εισαγωγής των ασθενών που συμπεριελήφθησαν στις μελέτες
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SIRIUS, TAXUS-IV και TAXUS VI (Πίνακας 5). Σε αυτούς
τους ασθενείς, το ποσοστό ανάγκης επαναγγείωσης
στην ένοχη βλάβη ήταν μονοψήφιος αριθμός. Οι αναλύσεις υπο-ομάδων σχετικά με μικρότερα αγγεία και
ασθενείς με διαβήτη είναι ενθαρρυντικά. Παρόλο που τα
δεδομένα από τα μητρώα ασθενών για την επαναστένωση μέσα στο stent είναι πολλά υποσχόμενα, πρέπει
να πραγματοποιηθούν τυχαιοποιημένες μελέτες που θα
συγκρίνουν τα DES και τη βραχυθεραπεία για να δοθεί
μια σύσταση που θα στηρίζεται σε στοιχεία.
Όλες οι ακόλουθες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο επαναστένωσης, αναμένουν περισσότερες συστάσεις που θα στηρίζονται
σε στοιχεία και συνεπώς βρίσκονται στην κατηγορία
IIa C:
–– Μικρά αγγεία
–– Χρόνιες ολικές αποφράξεις
–– Βλάβες διχασμού/στομιακές
–– Στενώσεις μοσχευμάτων
–– Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης
–– Νόσος πολλαπλών αγγείων
–– Στενώσεις απροστάτευτου στελέχους
–– Επαναστενώσεις μέσα στο stent

Παρόλο που δεν έχουν γίνει ακόμα τυχαιοποιημένες
μελέτες, η άμεση τοποθέτηση stent (δηλ. χωρίς προδιάταση) φαίνεται να είναι ασφαλής και αποτελεσματική με τα stent Cypher και Taxus. Θα πρέπει επίσης
να επιτευχθεί μια πειστική μείωση του κόστους της ιατρικής περίθαλψης εάν τα DESμειώνουν σημαντικά
τον αριθμό ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση CABG, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο πολλαπλών
αγγείων ή/και σακχαρώδη διαβήτη.
Προς το παρόν, θεωρείται η παρατεταμένη (τουλάχιστον 6 μήνες) χορήγηση κλοπιδογρέλης (μαζί με ASA) ως υποχρεωτική για την αποφυγή όψιμης
θρόμβωσης �������������������������������������
stent��������������������������������
. Επομένως, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επείγουσα ή προγραμματισμένη μείζονα εξωκαρδιακή χειρουργική επέμβαση, δεν θα πρέπει να εμφυτεύονται DES. Σε αυτούς τους ασθενείς,
η πιο ασφαλής επιλογή είναι μάλλον τα απλά μεταλλικά stent.
Οι ιατροί και οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η
κλοπιδογρέλη δεν θα πρέπει να διακοπεί πολύ νωρίς,
ακόμα και για ελάσσονες πράξεις όπως οι οδοντιατρικές.

Πίνακας 5. Συστάσεις για τη χρήση DES σε βλάβες de novo σε φυσικές στεφανιαίες αρτηρίες
DES

Cypher stent

Taxus stent

Taxus stent

Ένδειξη

Κατηγορίες συστάσεων
και Επίπεδα Ενδείξεων

Τυχαιοποιημένες
μελέτες για Επίπεδα
Ενδείξεων Α ή Β

Βλάβες de novo σε φυσικά αγγεία σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής
Βλάβες de novo σε φυσικά αγγεία σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής
Επιμήκεις βλάβες de novo σε φυσικά αγγεία σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής

ΙΒ

SIRIUS

ΙΒ

TAXUS-IV

ΙΒ

TAXUS-VI*

Υπάρχουν μόνο τρεις, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες με ένα πρωτεύον καταληκτικό κλινικό τελικό σημείο.
Τα κύρια κλινικά κριτήρια επιλογής για τις μελέτες SIRIUS, TAXUS-IV και TAXUS-VI ήταν παρόμοια: σταθερή ή ασταθής στηθάγχη ή τεκμηριωμένη
ισχαιμία. Οι στενώσεις έπρεπε να βρίσκονται σε φυσικά αγγεία και να προκαλούν στένωση μεταξύ 50% και 100%. Στην ������������������������
SIRIUS������������������
, η διάμετρος αναφοράς του αγγείου και το μήκος της βλάβης ήταν 2,5 – 3,5 mm και 15 – 30 mm, αντίστοιχα. Η διάμετρος αναφοράς στην TAXUS-IV και την TAXUSVI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ήταν 2,5 – 3,75 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
. Στην TAXUS�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������������������������������������������
IV����������������������������������������������������������������������������������������������������
, το μήκος της βλάβης ήταν 10 - 28 mm���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
και στην TAXUS������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
-�����������������������������������������������
VI���������������������������������������������
18 – 40 mm����������������������������������
������������������������������������
. Το κύριο κοινό κριτήριο αποκλεισμού ήταν οξύ ΕΜ μετεμφραγματική πορεία με αυξημένη CK/CK-MB, βλάβες διχασμού ή στομίου, απροστάτευτο στέλεχος αριστεράς στεφανιαίας
αρτηρίας, ορατός θρόμβος, σοβαρά ελικοειδής πορεία ή/και επασβέστωση.
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1. Εισαγωγή
Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (���������������������
HCM������������������
) είναι μια σχετικά συχνή γενετική διαταραχή (1:500), η οποία χαρακτηρίζεται από υπερτροφία της αριστερής κοιλίας σε απουσία καρδιακού ή συστηματικού αιτίου. Συναντάται σε
όλες τις φυλές και πλήττει εξίσου άνδρες και γυναίκες.

2. Γενετικό υπόβαθρο
Η ���������������������������������������������
HCM������������������������������������������
κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο κληρονομικότητας και προκαλείται από
μεταλλάξεις σε οποιοδήποτε από τα 10 γονίδια που
κωδικοποιούν τα πρωτεϊνικά στοιχεία του σαρκομερίου του μυοκαρδίου. Οι πιο συχνές μεταλλάξεις
έχουν εντοπιστεί στη βαριά αλυσίδα της β-μυοσίνης,
στη δεσμευτική πρωτεΐνη C�������������������������
��������������������������
της μυοσίνης και στα γονίδια της καρδιακής τροπονίνης-Τ. Τα υπόλοιπα γονίδια, τα οποία περιλαμβάνουν τις ρυθμιστικές και βασικές ελαφρές αλυσίδες της μυοσίνης, την τιτίνη, την
α-τροπομυοσίνη, την α-ακτίνη, την καρδιακή τροπονίνη-Ι και τη βαριά αλυσίδα α-μυοσίνης, ευθύνονται

για λιγότερες περιπτώσεις. Πρόσφατα, μεταλλάξεις
στο γονίδιο που κωδικοποιεί τη γ2 ρυθμιστική υπομονάδα της πρωτεϊνικής κινάσης που ενεργοποιείται από το ΑΜΡ, έχουν αναφερθεί σε οικογένειες με
ανεξήγητη υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, σύνδρομο Wolff-Parkinson-White και πρώιμες διαταραχές της αγωγιμότητας.. Αυτό το σύνδρομο θεωρείται,
ενδεχομένως ορθότερα, ως μεταβολική νόσος αποθήκευσης, και διακρίνεται από την πραγματική HCM.

3. Παρουσίαση
Η ��������������������������������������������
HCM�����������������������������������������
μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Πολλοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και εντοπίζονται τυχαία ή στη διάρκεια προληπτικού ελέγχου.
Εάν υπάρχουν συμπτώματα, τα πιο συνήθη είναι η δύσπνοια, ο θωρακικός πόνος (ο οποίος μπορεί να είναι
τύπου στηθάγχης ή άτυπος), μερική απώλεια συνείδησης με συγκοπή ή προσυγκοπή (δηλαδή επεισόδια ζάλης ή σκοτοδίνης) και αίσθημα παλμών.

*Προσαρμογή από το κοινό έγγραφο κλινικών ειδικών (Consensus) για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια του Αμερικανικού Καρδιολογικού Κολλεγίου και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (European Heart Journal, 2003, 24 (21): 1965-1991).
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4. Διάγνωση
4.1 Γενετική εξέταση

Η εργαστηριακή ανάλυση του ����������������������
DNA�������������������
είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη διάγνωση της HCM�������
����������
. Ωστόσο, η εξέταση αυτή δεν είναι ευρέως διαθέσιμη στα
περισσότερα ιδρύματα.
4.2 Κλινική εξέταση

HKΓ: Το ηλεκτροκαρδιογράφημα φέρει αλλοιώσεις σε
τουλάχιστον 80% των ασθενών, χωρίς ωστόσο οι αλλαγές αυτές να είναι απόλυτα διαγνωστικές. Η υπερτροφία
αριστερής κοιλίας (LVH) με διαταραχές επαναπόλωσης, τα
παθολογικά κύματα Q, η διάταση του αριστερού και δεξιού
κόλπου, είναι οι ανωμαλίες που εντοπίζονται συχνότερα.

Ηχωκαρδιογράφημα: Η πάχυνση του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας (LV) ίση ή μεγαλύτερη από 15 mm είναι γενικά
αποδεκτή ως διαγνωστικό κριτήριο της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας. Ωστόσο, στην ουσία κάθε πάχος τοιχωμάτων
μπορεί να είναι συμβατό με την παρουσία του μεταλλαγμένου γονιδίου που προκαλεί την HCM. Η υπερτροφία συσχετίζεται συνήθως με μία διατεταμένη και υπερδυναμική αριστερή κοιλία (συχνά με συστολική εξάλειψη της κοιλότητας). Η
απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας σε ανάπαυση παρατηρείται περίπου στο ένα τρίτο των ασθενών.
Δεν εμφανίζουν τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου όλοι
οι ασθενείς που έχουν μια γενεσιουργό μετάλλαξη της HCM
(π.χ. LVH στο ηχωκαρδιογράφημα, μη φυσιολογική μορφή
ηλεκτροκαρδιογραφήματος ή συμπτώματα σχετιζόμενα με τη
νόσο). Σε ορισμένες περιπτώσεις, πριν την ανάπτυξη υπερτροφίας παρατηρούνται ήπιες ανωμαλίες στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ή ενδείξεις διαστολικής δυσλειτουργίας, που αξιολογούνται με το ιστικό Doppler ιστικής απεικόνισης.

5. Διαφορική διάγνωση
Πάχυνση του τοιχώματος της LV που προσομοιάζει
στην HCM παρατηρείται σε παιδιά (και ορισμένους
ενήλικες) που πάσχουν από άλλες νόσους, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Nooman��������������
��������������������
, των μιτοχονδριακών μυοπαθειών, της αταξίας �������������������
Friedreich���������
, μεταβολικών διαταραχών, της νόσου Anderson-Fabry, της μη
συμπαγούς μυοκαρδιοπάθειας (non compaction) και
της καρδιακής αμυλοείδωσης.

6. Παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά
6.1 Απόφραξη χώρου εξόδου αριστερής κοιλίας

Η απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοι110

λίας παρατηρείται περίπου στο ένα τρίτο των ασθενών σε συνθήκες ανάπαυσης, και μπορεί να εντοπίζεται είτε στον υποαορτικό χώρο είτε στη μεσότητα
της κοιλίας. Η υποαορτική απόφραξη συσχετίζεται με
συστολική πρόσθια κίνηση (Systolic Anterior Motion
SAM���������������������������������������������
) της μιτροειδούς βαλβίδας και συστολική επαφή του πρόσθιας ή οπίσθιας γλωχίνας με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Η SAM συνοδεύεται κατά κανόνα
από ατελή επαφή των γλωχίνων και ανεπάρκεια μιτροειδούς (συνήθως ήπιου έως μέτριου βαθμού). Η
απόφραξη στην ΗCM μπορεί να είναι δυναμική, όπου
η κλίση πίεσης του χώρου εξόδου μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις φαρμακολογικές και φυσικές επιδράσεις, για παράδειγμα έπειτα από ένα βαρύ
γεύμα, την κατανάλωση αλκοόλ ή έπειτα από άσκηση. Η μεταβολή της κλίσης πίεσης καταγράφεται καλύτερα στη διάρκεια και/ή αμέσως μετά τη δοκιμασία βάδισης σε κινούμενο διάδρομο ή σε ποδήλατο.
6.2. Διαστολική δυσλειτουργία

Η διαστολική δυσλειτουργία, συνέπεια επηρεασμένης
μυοκαρδιακής χάλασης και αυξημένης ακαμψίας της
κοιλίας (με αυξημένες τελοδιαστολικές πιέσεις πλήρωσης, μειωμένο διαστολικό όγκο και καρδιακή παροχή)
είναι συχνή και καταλήγει σε μειωμένη πλήρωση της
κοιλίας, αυξημένη πίεση αριστερού κόλπου. πνευμονική
συμφόρηση και μειωμένη ικανότητα άσκησης.
6.3 Μυοκαρδιακή ισχαιμία

Η μυοκαρδιακή ισχαιμία στην HCM θεωρείται συνέπεια
των μη φυσιολογικών ενδοτοιχωματικών στεφανιαίων
αρτηριδίων με πάχυνση του τοιχώματος (λόγω και της
υπερτροφίας του μέσου χιτώνα) και στένωση του αυλού, και/ή αναντιστοιχία μεταξύ της αυξημένης μάζας
της LV και της στεφανιαίας ροής. Η ισχαιμία μπορεί να
οδηγήσει σε ίνωση του μυοκαρδίου και ανάπτυξη ουλών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη συστολικής και
διαστολικής δυσλειτουργίας. Η ισχαιμία μπορεί, επιπλέον, να συμβάλλει στην εμφάνιση κοιλιακής αρρυθμίας
και να αυξήσει τις πιθανότητες αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Παρ' όλα αυτά, η αξιολόγηση της ισχαιμίας στην
HCM είναι προβληματική, καθώς είναι δύσκολο να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα των μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων, για παράδειγμα η δοκιμασία κοπώσεως και το σπινθηρογράφημα με θάλλιο, παρουσία
κοιλιακής υπερτροφίας.
Η αρτηριοσκληρωτική στεφανιαία νόσος παραβλέπεται συχνά, ενώ για τους ασθενείς με ������������������
HCM���������������
, οι οποίοι είναι πάνω από 40 ετών και επιβαρύνονται με παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου, συνιστάται η διενέργεια στεφανιαίας αγγειογραφίας.
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7. Εξέταση
Συνήθως, τα κλινικά σημεία περιορίζονται σε ασθενείς με απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής
κοιλίας. Σε αυτούς τους ασθενείς ενδέχεται να παρατηρηθεί ταχεία άνοδος αρτηριακού σφυγμού, έντονη ώση αριστερής κοιλίας και έντονα ψηλαφητό κύμα "a" στο σφαγιδιτικό σφυγμό. Ορισμένες φορές
ακούγεται ένας τέταρτος καρδιακός τόνος. Το φύσημα της απόφραξης του χώρου εξόδου είναι μέσο-τελοσυστολικό και μπορεί να αυξηθεί με χειρισμούς
που μειώνουν το μεταφορτίο ή τη φλεβική επαναφορά (όπως η όρθια θέση ή η δοκιμασία valsalva). Η
πλειοψηφία των ασθενών με συστολικό φύσημα παρουσιάζει ταυτόχρονα φύσημα παλινδρόμησης της
μιτροειδούς.

να εμφανιστούν περιστασιακές αιμοδυναμικές παρενέργειες ως συνέπεια της αγγειοδιαστολής, η οποία
επιτείνει την απόφραξη του χώρου εξόδου, προκαλεί πνευμονικό οίδημα και καρδιογενές σοκ. Λόγω
των προβλημάτων αυτών, η χορήγηση βεραπαμίλης
πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή σε ασθενείς με
απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας
στην ανάπαυση.
9.3 Δισοπυραμίδη

9. Φαρμακευτική θεραπεία

Η χρήση δισοπυραμίδης έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει την SAM, την απόφραξη του χώρου εξόδου και
τη μιτροειδική ανεπάρκεια, ενώ ανακουφίζει τα συμπτώματα σε ασθενείς με απόφραξη ηρεμίας. Οι
αντιχολινεργικές παρενέργειες, για παράδειγμα στοματική και οφθαλμική ξηρότητα, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία και δυσκολία στην ούρηση, μπορούν να μειωθούν με σκευάσματα βραδείας αποδέσμευσης,
των οποίων η δραστικότητα στην καρδιά διαρκεί περισσότερο. Επειδή η δισοπυραμίδη μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της κομβικής (A-V) αγωγιμότητας
και, συνεπώς, να αυξήσει την κοιλιακή συχνότητα στη
διάρκεια κολπικής μαρμαρυγής/πτερυγισμού, συνιστάται συμπληρωματική θεραπεία με β-αποκλειστές
σε χαμηλές δόσεις. Η δισοπυραμίδη δεν πρέπει να
χορηγείται ταυτόχρονα με σοταλόλη ή αμιωδαρόνη,
εξαιτίας του κινδύνου προαρρυθμίας.

9.1 β-αδρενεργικοί αποκλειστές

9.4 Διουρητικά

Οι β-αποκλειστές είναι συνήθως η θεραπεία πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση ασθενών με ή χωρίς απόφραξη, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα δύσπνοιας κατά τη σωματική προσπάθεια ή μη
ανοχή στην άσκηση. Τα θετικά αποτελέσματα των
β-αποκλειστών όσον αφορά τα συμπτώματα και την
ανοχή στην άσκηση μοιάζουν να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε μια μείωση της καρδιακής συχνότητας με συνοδό επιμήκυνση της διαστολής με αυξημένο χρόνο χάλασης και παθητικής κοιλιακής πλήρωσης. Οι παράγοντες αυτοί μειώνουν τη συσταλτικότητα της LV, περιορίζουν την κλίση πίεσης του χώρου
εξόδου και μειώνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου
σε οξυγόνο.

Τα διουρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
ασθενείς με συμπτώματα υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας και καρδιακής ανεπάρκειας. Ωστόσο, επειδή
πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν διαστολική δυσλειτουργία και χρειάζονται σχετικά υψηλή πίεση πλήρωσης, προκειμένου να επιτύχουν ικανοποιητική πλήρωση της κοιλίας, η χορήγηση διουρητικών πρέπει
να γίνεται προσεκτικά και κατά προτίμηση σε απουσία εμφανούς απόφραξης του χώρου εξόδου.

8. Θεραπεία
Οι περισσότεροι ασθενείς με �����������������
HCM��������������
δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ή παρουσιάζουν πολύ ήπια συμπτώματα που δεν χρήζουν αντιμετώπισης. Σε ασθενείς με συμπτώματα, στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων
και η βελτίωση της ικανότητας σωματικής άσκησης.

9.2 Βεραπαμίλη

Η βεραπαμίλη σε δόσεις έως 480 mg ημερησίως
έχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τα συμπτώματα (ιδιαίτερα το θωρακικό πόνο), ενδεχομένως
εξαιτίας της βελτίωσης της καρδιακής χάλασης και
πλήρωσης καθώς και της μείωσης της καρδιακής
ισχαιμίας και της συσταλτικότητας της LV. Ενδέχεται

10. Θεραπευτικές επιλογές για
ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται
σε φάρμακα
Οι ασθενείς με απόφραξη του χώρου εξόδου της
αριστερής κοιλίας (��������������������������
LVOTO���������������������
) σε ανάπαυση ή έπειτα από πρόκληση (μέγιστη κλίση πίεσης κατά κανόνα μεγαλύτερη ή ίση από 50 ��������������������
mmHg����������������
) και έντονα περιοριστικά συμπτώματα δύσπνοιας κατά τη σωματική προσπάθεια (NYHA III ή IV), θωρακικό πόνο και
προσυγκοπή ή συγκοπή, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να είναι υποψήφιοι για μη φαρμακευτικές θεραπείες.
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10.1 Χειρουργική επέμβαση

Η μυεκτομή του μεσοκοιλιακού διαφράγματος (μέθοδος �����������������������������������������������
Morrow�����������������������������������������
) είναι η ιδανική προσέγγιση για τη μείωση της LVOTO τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.
Η επέμβαση μυεκτομής πρέπει να πραγματοποιείται σε
κέντρα που έχουν εμπειρία στη συγκεκριμένη μέθοδο.
Η μυεκτομή πραγματοποιείται μέσω αορτοτομής και
περιλαμβάνει εκτομή μιας προσεκτικά καθορισμένης
ποσότητας μυός από το εγγύτερο τμήμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, το οποίο εκτείνεται από τη βάση
των πτυχών της αορτικής βαλβίδας έως πέρα από το
σημείο επαφής των άκρων των γλωχίνων της μιτροειδούς με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα, διευρύνοντας
έτσι το χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας (LVOT) και
περιορίζοντας την απόφραξη του χώρου εξόδου (����
LVOTO��������������������������������������������������
). Άλλες επεμβάσεις, για παράδειγμα η αντικατάσταση ή επισκευή της μιτροειδούς βαλβίδας, ενδείκνυνται
κατά περίπτωση για επιλεγμένους ασθενείς με σοβαρή
ανεπάρκεια μιτροειδούς λόγω ενδογενών ανωμαλιών
της βαλβιδικής συσκευής. Η μυϊκή απόφραξη στο μέσο της κοιλότητας λόγω του μη φυσιολογικού θηλοειδούς μυός απαιτεί εκτεταμένη περιφερική μυεκτομή ή
εναλλακτικά, αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας.
Η διεγχειρητική θνητότητα για τους ασθενείς που υποβάλλονται στην επέμβαση στα πιο εξειδικευμένα κέντρα είναι περίπου 1-2% ή λιγότερο, αν και το ποσοστό αυτό αυξάνεται στους πιο ηλικιωμένους ασθενείς
που υποβάλλονται σε πρόσθετες καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις. Οι επιπλοκές, για παράδειγμα ο πλήρης
κολποκοιλιακός αποκλεισμός (ο οποίος απαιτεί μόνιμο
βηματοδότη) και η ιατρογενής μεσοκοιλιακή επικοινωνία, δεν είναι συχνές.
10.2 Διαδερμική κατάλυση του διαφράγματος με
αλκοόλη (ASA)

Αφορά την έγχυση αλκοόλης σε ένα ακροτελεύτιο διαφραγματικό κλάδο-στόχο του πρόσθιου κατιόντος
κλάδου της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (LAD)
με καθοδήγηση μέσω ηχωκαρδιογραφήματος αντίθεσης. Η κατάλυση του διαφράγματος μιμείται τις αιμοδυναμικές συνέπειες της μυεκτομής, μειώνοντας
το πάχος και την προβολή του βασικού τμήματος του
διαφράγματος (προκαλώντας ακινησία ή υποκινησία της βασικής μοίρας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος), διευρύνοντας το χώρο εξόδου της αριστερής
κοιλίας (LVOT) και περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο
τη SAM και την ανεπάρκεια της μιτροειδούς. Έπειτα
από ASA μπορεί να παρατηρηθεί ταχεία μείωση της
κλίσης πίεσης στην περιοχή εκροής της αριστερής
κοιλίας σε ανάπαυση (LVOTG), αν και συχνότερα η
μείωση της κλίσης πίεσης είναι προοδευτική για τους
πρώτους 6 έως 12 μήνες.
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Η θνητότητα και η νοσηρότητα που συνδέονται με
την ASA σε εξειδικευμένα κέντρα είναι παρόμοιες με
εκείνες της χειρουργικής μυεκτομής. Η εμφύτευση
μόνιμου βηματοδότη λόγω του προκαλούμενου υψηλού βαθμού κολποκοιλιακού αποκλεισμού έχει μειωθεί από 30% σε 5% με χρήση μικρότερων ποσοτήτων αλκοόλης. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου λόγω
διαχωρισμού της στεφανιαίας αρτηρίας, ή απόφραξης του προσθίου κατιόντα ή σπασμού στεφανιαίου
αγγείου λόγω παλινδρόμησης της αλκοόλης κατα την
έγχυση είναι σπάνια επιπλοκή. Προβληματισμοί διατυπώνονται, επίσης, σχετικά με το ότι η υπερβολική
λέπτυνση του τοιχώματος μπορεί να οδηγήσει σε αρρυθμιογένεση ή ακόμη και σε νόσο τελικού σταδίου,
ενώ ο ενδεχόμενος μακροπρόθεσμος κίνδυνος αρρυθμικών επεισοδίων είναι άγνωστος. Η ορθή επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν σε ASA είναι ένας κρίσιμος παράγοντας.
10.3 Αμφικοιλιακή βηματοδότηση

Αν και οι αρχικές αναφορές κατέτειναν στο ότι η βηματοδότηση συσχετίζεται με ουσιαστική μείωση της
LVOTO����������������������������������������
και βελτίωση των συμπτωμάτων, μεταγενέστερες τυχαιοποιημένες μελέτες δεν επιβεβαίωσαν
αντικειμενικές βελτιώσεις ως αποτέλεσμα της βηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά, η βηματοδότηση μπορεί
να είναι μια επιλογή για πιο ηλικιωμένους ασθενείς
με έντονα συμπτώματα, που πάσχουν από LVOTO
χωρίς να ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή,
και για τους οποίους οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι μη επιθυμητές..

11. Φάρμακα για το «τελικό στάδιο»
Έως 5% των ασθενών με HCM�������������������
����������������������
μπορεί να παρουσιάσει συστολική δυσλειτουργία και καρδιακή ανεπάρκεια, συνήθως συσχετιζόμενη με λέπτυνση του τοιχώματος και διάταση της αριστερής κοιλίας. Οι στρατηγικές της φαρμακευτικής θεραπείας σε αυτούς τους
ασθενείς περιλαμβάνουν παράγοντες μείωσης του μεταφορτίου, για παράδειγμα αναστολείς ΜΕΑ ή αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ ή διουρητικά, δακτυλίτιδα, β-αποκλειστές ή σπιρονολακτόνη. Στο τέλος,
οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου
μπορεί να είναι υποψήφιοι για μεταμόσχευση καρδιάς.
11.1 Κολπική μαρμαρυγή (ΑF)

Η παροξυσμική ή η χρόνια AF εμφανίζεται στο 2025% των ασθενών με ����������������������������
HCM�������������������������
και συσχετίζεται με προχωρημένη ηλικία και διάταση του αριστερού κόλπου.
Η AF��������������������������������������������
����������������������������������������������
συσχετίζεται με θάνατο από καρδιακή ανεπάρκεια, με θανατηφόρο ή μη εγκεφαλικό επεισόδιο κα-

Ενότητα V: Μυοκαρδιοπάθειες

θώς και με την εξέλιξη προς καρδιακή ανεπάρκεια.. Η
ηλεκτρική ή φαρμακολογική ανάταξη ενδείκνυται για
ασθενείς που παρουσιάζονται εντός 48 ωρών από
την έναρξη της AF, εάν θεωρήσουμε ότι μπορεί να
αποκλειστεί η παρουσία θρόμβων ή αν έχει προηγηθεί μια ενδεδειγμένη περίοδος αντιπηκτικής θεραπείας. Η αμιωδαρόνη είναι ο αποτελεσματικότερος αντιαρρυθμικός παράγοντας για την πρόληψη της επανεμφάνισης AF. Στη χρόνια AF, οι β-αποκλειστές και
η βεραπαμίλη είναι αποτελεσματικά φάρμακα για τον
έλεγχο της καρδιακής συχνότητας, αν και η κατάλυση
του κολποκοιλιακού κόμβου και η μόνιμη βηματοδότηση είναι μερικές φορές αναπόφευκτες. Η αντιπηκτική αγωγή (με βαρφαρίνη) ενδείκνυται σε ασθενείς με
παροξυσμική ή χρόνια AF���������������������������
�����������������������������
, και το κατώφλι για τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής πρέπει να είναι χαμηλό.

12. Προφύλαξη από λοιμώδη
ενδοκαρδίτιδα
Στην �������������������������������������������
HCM����������������������������������������
υπάρχει μικρός κίνδυνος μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας, ο οποίος παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς με �����������������������������������������
LVOTO������������������������������������
ή βαλβιδική νόσο. Συνεπώς, οι ασθενείς με ενδείξεις LVOTO ηρεμίας ή κατά την άσκηση
πρέπει να λαμβάνουν αντιβιοτική προφυλακτική αγωγή στο πλαίσιο οδοντιατρικών ή ορισμένων άλλων
χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες ενέχουν τον
κίνδυνο βακτηριαιμίας.

13. Κύηση
Οι ασθενείς με HCM��������������������������
�����������������������������
διεκπεραιώνουν χωρίς προβλήματα την κύηση και τον τοκετό. Η απόλυτη μητρική θνητότητα είναι πολύ χαμηλή και φαίνεται να περιορίζεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που παρουσιάζουν έντονη συμπτωματολογία ή έχουν κλινικό προφίλ υψηλού κινδύνου. Αυτές οι ασθενείς πρέπει να
λαμβάνουν εξειδικευμένη από κοινού καρδιολογική
και γυναικολογική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού.
13.1 Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η κυριότερη αιτία πρώιμου θανάτου από HCM και παρουσιάζεται
συνήθως σε ολιγοσυμπτωματικά ή ήπια ασυμπτωματικά νεαρά άτομα. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος
είναι συχνότερος κατά την εφηβεία και σε νεαρούς
ενήλικες ηλικίας κάτω των 30 έως 35 ετών, αν και
ο κίνδυνος δεν εκλείπει κατά τη μέση ηλικία και πέρα από αυτή. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι
συχνότερος στη διάρκεια ήπιας σωματικής προσπάθειας ή καθιστικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένου του ύπνου).

Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι κοιλιακές ταχυαρρυθμίες (������������������������������
VT����������������������������
) είναι ο πιο συχνός μηχανισμός πρόκλησης αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στην
HCM����������������������������������������
. Άλλοι παράγοντες που προκαλούν/συμβάλλουν περιλαμβάνουν τις υπερκοιλιακές αρρυθμίες,
την ισχαιμία, την απρόσφορη αγγειοδιαστολή και τις
διαταραχές αγωγιμότητας.
13.2 Εκτίμηση κινδύνου

Οι ασθενείς με HCM (ιδιαίτερα κάτω των 60 ετών)
πρέπει να περνούν από κλινική αξιολόγηση σε ετήσια βάση για εκτίμηση του κινδύνου και για αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Ο εντοπισμός των ασθενών
που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι δυνατός με μη επεμβατικούς κλινικούς δείκτες. Ο υψηλότερος κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου έχει συσχετιστεί
με τα ακόλουθα:

•

Προηγούμενη καρδιακή ανακοπή ή αιφνίδιας έναρξης εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία.

•

Οικογενειακό ιστορικό πρώιμου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, σε στενό συγγενή ή όταν έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.

•

Ανεξήγητη συγκοπή, ιδιαίτερα όταν συνδέεται με
υπερβολική σωματική προσπάθεια, είναι επαναλαμβανόμενη ή εμφανίζεται σε νεαρούς ασθενείς.

•

Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία ≥ 3 συστολές
με συχνότητα ≥ 120 συστολές ανά λεπτό) σε καταγραφές 24ωρου καρδιογραφήματος.

•

Ανώμαλη απάντηση της αρτηριακής πίεσης κατά την
άσκηση σε όρθια θέση, ιδιαίτερα σε ασθενείς κάτω
των 50 ετών.

•

Σοβαρή LVH με μέγιστο πάχος τοιχώματος αριστερής κοιλίας (MLVWT) 30 mm ή περισσότερο.

Ορισμένες παθογόνες μεταλλάξεις έχουν συσχετιστεί με δυσμενή πρόγνωση (π.χ. τροπονίνη-Τ και
Arg403Gln και Arg719Gln στη βαριά αλυσίδα της
β-μυοσίνης).
Ωστόσο, οι περισσότεροι κλινικοί δείκτες κινδύνου
αιφνίδιου θανάτου στην HCM��������������������
�����������������������
έχουν σχετικά χαμηλή θετική προγνωστική αξία που οφείλεται εν μέρει
στα σχετικά χαμηλά ποσοστά συμβάντων. Ωστόσο, η
υψηλή αρνητική προγνωστική αξία αυτών των δεικτών υποδηλώνει ότι η απουσία των δεικτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να καταρτιστεί
ένα προφίλ ασθενών με χαμηλή πιθανότητα αιφνίδιου θανάτου.
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14. Πρόληψη του αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου
Οι ασθενείς με προηγηθείσα καρδιακή ανακοπή (κοιλιακή μαρμαρυγή) ή επεισόδια εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο,
και είναι οι κύριοι υποψήφιοι για εμφύτευση απινιδωτή για δευτερογενή πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου. Στις άλλες περιπτώσεις, ο υψηλότερος κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου έχει συσχετιστεί με περισσότερους από έναν παράγοντες κινδύνου. Κάποιοι
ασθενείς με έναν παράγοντα κινδύνου μπορεί να
είναι υποψήφιοι για πρωτογενή πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου με εμφυτεύσιμο απινιδωτή. Οι αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης πρέπει
να λαμβάνονται κατά περίπτωση με βάση το συνολικό κλινικό προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, της κρισιμότητας του παράγοντα κινδύνου και
του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου από τον ασθενή
και την οικογένειά του. Αν και η αμιωδαρόνη έχει συσχετιστεί με βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης από
HCM����������������������������������������������
και μπορεί να ενδείκνυται για ορισμένους προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς, ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής (Ι�����������������������������������������
CD���������������������������������������
) είναι ο πιο αποτελεσματικός και αξιόπιστος από τους διαθέσιμους τρόπους προφύλαξης.

15. Συστάσεις φυσικής άσκησης
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι νεαροί ασθενείς με HCM
πρέπει να απέχουν από τα έντονα ανταγωνιστικά
αθλήματα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Επιπλέον, πρέπει να αποθαρρύνεται η εντατική φυσική άσκηση που περιλαμβάνει σύντομη και έντονη σωματική προσπάθεια (π.χ.
τρέξιμο μικρών αποστάσεων) ή συστηματική ισομετρική άσκηση (π.χ. άρση βαρών).
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16. Προληπτικός έλεγχος
Πρέπει να ενθαρρύνεται η εξέταση των συγγενών
πρώτου βαθμού και άλλων μελών της οικογένειας.
Εάν δεν είναι δυνατή η εξέταση του DNA�������������
����������������
, οι συνιστώμενες στρατηγικές εξέτασης των μελών της οικογένειας περιλαμβάνουν το ιστορικό και την κλινική εξέταση,
καθώς και ένα ΗΚΓ 12 απαγωγών και ένα δύο διαστάσεων ηχωκαρδιογράφημα ετησίως καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας (12 έως 18 ετών). Εξαιτίας της
ενδεχόμενης καθυστερημένης εμφάνισης της ��������
LVH�����
, είναι σκόπιμη η διενέργεια κλινικών εξετάσεων περίπου
ανά 5 έτη για όλους τους ενήλικες συγγενείς με φυσιολογικό ΗΚΓ και ηχωκαρδιογράφημα μετά την ηλικία των 18 ετών, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό καθυστερημένης εμφάνισης της νόσου στην οικογένεια.

17. ΗCM σε ηλικιωμένους
Η HCM που οφείλεται σε πρωτεϊνικές μεταλλάξεις
του σαρκομερίου είναι δυνατό να εκδηλωθεί και σε
μεγαλύτερες ηλικίες, και πρέπει να διακρίνεται από τη
μη γενετικής αιτιολογίας υπερτασική καρδιοπάθεια ή
τις αλλοιώσεις λόγω ηλικίας.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με HCM εμφανίζουν γενικά ήπιο βαθμό LVH και ήπια συμπτώματα. Ωστόσο,
ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν μεγάλες υποαορτικές κλίσεις πιέσεων, οι οποίες οφείλονται στη
συστολική κίνηση της πρόσθιας ή οπίσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς βαλβίδας προς το διάφραγμα σε
συνδυασμό με την ασβέστωση του μιτροειδικού δακτυλίου. Η οριστική κλινική διάγνωση της HCM στους
ηλικιωμένους ασθενείς με LVH και συστηματική
υπέρταση μπορεί να είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν το
πάχος του τοιχώματος της LV είναι μικρότερο από 20
mm και δεν υπάρχει SAM. Σε απουσία γονοτύπου, η
έντονη LVH που είναι δυσανάλογη προς το επίπεδο
αύξησης της αρτηριακής πίεσης, οι ασυνήθεις μορφές της LVH που είναι χαρακτηριστικές της HCM ή η
απόφραξη του χώρου εξόδου της LV σε ανάπαυση
αποτελούν πιθανές ενδείξεις για HCM.

Ενότητα V: Μυοκαρδιοπάθειες

Μετάλλαξη
χωρίς
Φαινότυπο

Μακρά
Παρακολούθηση*

Σύνολο
Ασθενών
µε HCM

Κολπική
Μαρµαρυγή

Όχι
Φάρµακα

Όχι/Ήπια
Συµπτώµατα
(Χαµηλού
Κινδύνου)

ICD
Πρωτογενής/
∆ευτερογενής
Πρόληψη

Υψηλός Κίνδυνος
Αιφν.Θανάτου

Ανάταξη
Έλεγχος
συχνότητας
Αντιπηκτικά

Εξελισσόµενη
Καρδιακή
Ανεπάρκεια

Βεραπαµίλη
Μείωση
Μεταφορτίου

Φάρµακα
Β-αποκλειστές

∆ιουρητικά

∆ισοπυραµίδη
Συµπτώµατα
Ανθεκτικά
στη
Φαρµακευτική
Αγωγή

∆ακτυλίτιδα
Β-αποκλειστές

Σπιρονολακτόνη

Φάρµακα

Τελικού
Σταδίου

Μη Αποφρακτική HCM
(ανάπαυση ή
πρόκληση)

Αποφρακτική HCM
(ανάπαυση ή
πρόκληση)

Εγχείρηση:
Μυεκτοµή

Εναλλακτικά
της
Εγχείρησης
DDD
Βηµατοδότηση

Κατάλυση
µε
αλκοόλη

Καρδιακή
Μεταµόσχευση

Εικόνα 1. Κλινική εμφάνιση και στρατηγικές θεραπείας για τις υπο-ομάδες των ασθενών που περιλαμβάνονται στο ευρύ κλινικό φάσμα της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας (HCM). Πίνακας προσαρμοσμένος κατόπιν αδείας από “��������������������������������������������������������
Spirito P, Seidman CE, Mckenna WJ, Maron BJ. The management of hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med 1997; 336: 775-785”.
*Δεν ενδείκνυται ειδική θεραπεία ή παρέμβαση, εκτός σε εξαιρετικές περιστάσεις.
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Πρόεδρος:
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E-mail: BerMaisch@aol.com
Μέλη επιχειρησιακής ομάδας:

1. Petar M. Seferovic, Belgrade, Σερβία και Μαυροβούνιο
2. Arsen D. Ristic, Belgrade, Σερβία και Μαυροβούνιο
3. Raimund Erbel, Essen, Γερμανία
4. Rainer Rienmüller, Graz, Αυστρία
5. Yehuda Adler, Tel Hashomer, Ισραήλ
6. Witold Z. Tomkowski, Warsaw, Πολωνία
7. Gaetano Thiene, Padua, Ιταλία
8. Magdi H. Yacoub, Harefield, Hνωμ. Bασίλειο

Εισαγωγή
Το κείμενο αυτό είναι οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των παθήσεων του περικαρδίου που αναμένεται να εκδοθούν από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC). Πρόκειται,
ουσιαστικά, για τις πρώτες επίσημες κατευθυντήριες
οδηγίες που συντάχθηκαν για το θέμα αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κύριος στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει στους καρδιολόγους
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των περικαρδιακών νοσημάτων, εστιάζοντας
στις διαταραχές που σχετίζονται περισσότερο με την
κλινική πράξη.
Κατηγορίες συστάσεων και επίπεδα ενδείξεων

Οι συστάσεις για τις διάφορες εξετάσεις και διαδικασίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (βλ. απέναντι).
Το επίπεδο τεκμηρίωσης όσον αφορά μια συγκεκριμένη διαγνωστική ή θεραπευτική επιλογή εξαρτάται
από τα διαθέσιμα δεδομένα (βλ. παρακάτω).

Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Catherin Després, Sophia Antipolis, Γαλλία
4. Xue Li, Sophia Antipolis, Γαλλία

Κατηγορία Ι
Κατηγορία ΙΙ
Κατηγορία ΙΙa
Κατηγορία ΙΙb

Κατηγορία ΙΙΙ

Ενδείξεις ή/και γενική συμφωνία ότι μια δεδομένη διαγνωστική διαδικασία/θεραπεία
είναι ωφέλιμη, χρήσιμη και αποτελεσματική
Αντιφατικές ενδείξεις και/ή διιστάμενες γνώμες σχετικά με τη χρησιμότητα/ αποτελεσματικότητα μιας διαδικασίας ή θεραπείας
Το βάρος των ενδείξεων/γνωμών είναι υπέρ
της χρησιμότητας/αποτελεσματικότητας
Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα είναι
λιγότερο καλά τεκμηριωμένη από τις ενδείξεις/γνώμες
Στοιχεία ή γενική συμφωνία για τη μη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της μεθόδου, και για το ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί βλαβερή.

*Η χρήση της κατηγορίας ΙΙΙ αποθαρρύνεται από την ESC

Επίπεδο
τεκμηρίωσης Α
Επίπεδο
τεκμηρίωσης Β
Επίπεδο
τεκμηρίωσης Γ

Στοιχεία προερχόμενα από πολλαπλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ή μετααναλύσεις
Στοιχεία προερχόμενα από μια απλή
τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ή μητυχαιοποιημένες μελέτες
Σύμφωνη γνώμη των ειδικών ή/και μικρών
μελετών’ αναδρομικές μελέτες και μητρώα
ασθενών

*Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του περικαρδίου της �������������������������
ESC (European Heart Journal 2004, 25: 587-610).
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Οξεία περικαρδίτιδα - Διάγνωση
Πίνακας 1. Διαγνωστική διερεύνηση στην οξεία περικαρδίτιδα (επίπεδο τεκμηρίωσης Β για όλες τις
διαδικασίες)
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Υποχρεωτική (κατηγορία Ι):
Ακρόαση

Περικαρδιακή τριβή (μονο-, δι- ή τριφασική)

HKΓ

Στάδιο Ι: Ανάσπαση διαστήματος ST με το κοίλο προς τα άνω προσθίου και οπισθίου τοιχώματος. Αποκλίσεις διαστήματος PR αντίθετες από
την πολικότητα Ρ.

α

Πρώιμο στάδιο ΙΙ: Επιστροφή διαστήματος ST στην ισοηλεκτρική γραμμή, απόκλιση ΡR.
Όψιμο στάδιο ΙΙ: Τα κύματα Τ επιπεδώνονται και αναστρέφονται προοδευτικά
Στάδιο ΙΙΙ: Γενικευμένες αναστροφές κύματος Τ
Στάδιο IV: Το ΗΚΓ επιστρέφει στην κατάσταση προ της περικαρδίτιδας.
Ηχωκαρδιογράφημα

Τύποι περικαρδιακής συλλογής Β-D (Horowitz)
Ενδείξεις επιπωματισμού (Πίνακας 2).

Αιματολογική ανάλυση

α) ΤΚΕ, CRP, LDH, λευκά αιμοσφαίρια (δείκτες φλεγμονής)
β) cTnl, CK-MB (δείκτες βλάβης του μυοκαρδίου)β

Ακτινογραφία θώρακα

Μπορεί να ποικίλει από φυσιολογική έως καρδιακή σκιά «σακούλας γιαουρτιού». Αποκαλύπτει πρόσθετα παθολογικά ευρήματα στον πνεύμονα/
μεσοθωράκιο.

Υποχρεωτικά στον επιπωματισμό (κατηγορία Ι), προαιρετικά σε μεγάλη/υποτροπιάζουσα συλλογή υγρού ή εάν
προηγούμενες εξετάσεις δεν έχουν δώσει αξιόπιστα συμπεράσματα (κατηγορία ΙΙa) σε μικρή συλλογή υγρού
(κατηγορία IIb):
Περικαρδιοκέντηση και αφαίρεση του
υγρού

Κυτταρολογική εξέταση περικαρδιακού υγρού και καλλιέργειες, PCRs
και ιστοχημική εξέταση για εντοπισμό λοίμωξης ή νεοπλασίας

Προαιρετικά ή εάν προηγούμενες εξετάσεις δεν έχουν δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα (κατηγορία ΙΙa):
CT

Συλλογή υγρού περικαρδίου και επικαρδίου

MRI

Συλλογή υγρού περικαρδίου και επικαρδίου

Περικαρδιοσκόπηση, βιοψία περικαρδίου

Προσδιορισμός της συγκεκριμένης αιτιολογίας

Τυπική συμμετοχή απαγωγών: Ι, ΙΙ, �������������������������������������������������������������������������������������������������������
aVL����������������������������������������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������������������������������������
aVF�����������������������������������������������������������������������������������������������
και V�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
3-���������������������������������������������������������������������������������������
V��������������������������������������������������������������������������������������
6. Το διάστημα �����������������������������������������������������������������������
ST���������������������������������������������������������������������
κατασπάται πάντα στην aVR�������������������������������������������
����������������������������������������������
, συχνά στη �������������������������������
V������������������������������
1 και περιστασιακά στη V������
�������
2. Μερικές φορές λείπει το στάδιο IV και παρατηρούνται μόνιμες αναστροφές και επιπέδωση της κυματομορφής Τ. Εάν το ΗKΓ καταγράφεται πρώτα στο
στάδιο ΙΙΙ, δεν είναι δυνατή η διάκριση της περικαρδίτιδας από τη διάχυτη βλάβη του μυοκαρδίου, τo αμφικοιλιακό "strain" ή τη μυοκαρδίτιδα. Το ΗKΓ
στο στάδιο Ι προσομοιάζει πολύ με πρώιμη επαναπόλωση. Αντίθετα με την περικαρδίτιδα στο στάδιο Ι, αυτό το ΗΚΓ δεν εξελίσσεται ταχέως και η
ανάσπαση του σημείου ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
συνοδεύεται συνήθως από μια ασαφή ένδειξη, ταλάντωση ή κόμβωση λίγο πριν από το τέλος του ��������������������
QRS�����������������
, και συμπεριλαμβάνει το σημείο �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(παρατηρείται καλύτερα με υψηλά επάρματα ����������������������������������������������������������������������������
R���������������������������������������������������������������������������
και Τ στη μορφή της πρώιμης επαναπόλωσης). Η περικαρδίτιδα είναι ενδεχόμενη, όταν το σημείο J στην απαγωγή V6 είναι >25% του ύψους διαγραφή του κύματος Τ (με χρήση του διαστήματος PR ως ισοηλεκτρική γραμμή)
α

cTnI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- καρδιακή τροπονίνη Ι. Εντοπίζεται στο 32,3-49%, πιο συχνά στους νεότερους άνδρες ασθενείς, με ανάσπαση του διαστήματος ST����������
������������
και περικαρδιακή συλλογή υγρού κατά τη διάγνωση. Η αύξηση πέρα του 1,5 �������������������������������������������������������������������������
ng�����������������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������������
ml��������������������������������������������������������������������
είναι σπάνια (7,6-22%), και συνδέεται με άνοδο και της CK����������
������������
-���������
MB�������
. Η αύξηση της ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
cTnl������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
δεν είναι αρνητικός προγνωστικός δείκτης όσον αφορά τη συχνότητα υποτροπής, τη συμπιεστική περικαρδίτιδα, τον καρδιακό επιπωματισμό ή παραμένουσα δυσλειτουργία της LV.
β
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Ενότητα VI: Παθήσεις του περικαρδίου
Αντιμετώπιση
Εικόνα 1. Διάγνωση και αντιμετώπιση μειζόνων περικαρδιακών συνδρόμων
ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ή
PE* >20 mm στη διαστολή

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ
PE* =10-20 mm στη διαστολή

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ
PE* <10 mm στη διαστολή

Υποψία για πυώδη TBC
ή νεοπλασματική συλλογή
ΥΠΟΞΙΦΟΕΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΤΟΜΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΚΕΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ/ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΒΙΟΨΙΑ

ΕΝΔΟΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΑΓΩΓΗ

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ

Εάν συμπτωματικός
επί > 2 έτη

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων:
Νοσηλεία και περιορισμός άσκησης
Αντιμετώπιση πόνου
• Ιβουπροφένη, 300-800 mg χ 3 ή 4/ημ
• Κολχινίνη 0,5 mg Χ 2/ημ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜE
ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΤΟΜΗ
ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ

ΥΓΡΉ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΕΚΤΟΜΗ

*PE: Περικαρδιακή συλλογή υγρού
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Κεφάλαιο 1: Αντιμετώπιση παθήσεων του περικαρδίου
Συμπτωματική αντιμετώπιση

Θεραπεία και πρόληψη υποτροπών

•
•

•

•

Περιορισμός της άσκησης
Απαιτείται νοσηλεία, ώστε να προσδιοριστεί η αιτιολογία και να παρακολουθείται για επιπωματισμό όπως
επίσης για το αποτέλεσμα της θεραπείας.
Αντιμετώπιση του πόνου.

–– Βασικός θεραπευτικός πυλώνας είναι τα μη στερο-

•

–– Η ιβουπροφένη προτιμάται για τη σπανιότητα των πα-

•

ειδή αντιφλεγμονώδη σκευάσματα (�������������
NSAID��������
) (κατηγορία Ι, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).
ρενεργειών της, τη θετική επίδραση στη ροή της στεφανιαίας κυκλοφορίας και το μεγάλο εύρος δοσολογίας. Ανάλογα με τη σοβαρότητα και την ανταπόκριση,
μπορεί να απαιτείται αρχική δόση 300-800 mg ανά
6-8 ώρες επί ημέρες ή εβδομάδες, κατά προτίμηση
έως την εξαφάνιση της περικαρδιακής συλλογής.

–– Ένα εναλλακτικό σχήμα είναι η ασπιρίνη σε δόσεις
300-600 mg ανά 4-6 ώρες.

–– Η ινδομεθακίνη πρέπει να αποφεύγεται στους πιο
ηλικιωμένους ασθενείς, λόγω της μείωσης της ροής στα στεφανιαία αγγεία.

–– Πρέπει να παρέχεται γαστροπροστασία.
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•

Η κολχικίνη (0,5 mg bid) ως συμπληρωματική θεραπεία στα NSAID ή μονοθεραπεία, επίσης φαίνεται να
είναι αποτελεσματική για την αρχική προσβολή και την
πρόληψη υποτροπών (κατηγορία ΙΙa, επίπεδο τεκμηρίωσης Β). Γίνεται καλά ανεκτή και έχει λιγότερες παρενέργειες από τα NSAID.
Η διαδερμική περικαρδιοτομή με μπαλόνι μπορεί να
εξεταστεί ως δυνατότητα σε περιστατικά που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική θεραπεία (κατηγορία
IIb, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).
Τα κορτικοστεροειδή πρέπει να χορηγούνται μόνο σε
ασθενείς που βρίσκονται σε κακή γενική κατάσταση ή
πάσχουν από συχνές κρίσεις (κατηγορία IIa, επίπεδο
τεκμηρίωσης C�������������������������������������
��������������������������������������
). Ένα σύνηθες σφάλμα είναι η χορήγηση πολύ χαμηλής, μη αποτελεσματικής δόσης ή η πρόωρη μείωση της δόσης. Το συνιστώμενο σχήμα είναι
η πρεδνιζόνη 1-1,5 mg/kg για τουλάχιστον ένα μήνα.
Εάν οι ασθενείς δεν ανταποκριθούν επαρκώς, μπορεί
να προστεθεί αζαθιοπρίνη (75-100 mg�������������
���������������
/ημέρα) ή κυκλοφωσφαμίδη. Τα κορτικοστεροειδή πρέπει να μειώνονται σταδιακά σε μια περίοδο τριών μηνών.
Η περικαρδιεκτομή ενδείκνυται μόνο σε συχνές και
έντονα συμπτωματικές υποτροπές, οι οποίες ανθίστανται στη φαρμακευτική αγωγή (κατηγορία �����������
IIa��������
, επίπεδο τεκμηρίωσης Β). Πριν από την περικαρδιεκτομή, ο
ασθενής δεν θα πρέπει να λαμβάνει στεροειδή για αρκετές εβδομάδες.

Ενότητα VI: Παθήσεις του περικαρδίου

Περικαρδιακή συλλογή υγρού και καρδιακός επιπωματισμός
Πίνακας 2. Διάγνωση καρδιακού επιπωματισμού
Κλινική εμφάνιση:

Αυξημένη συστηματική φλεβική πίεσηα, ταχυκαρδίαβ, παράδοξος σφυγμόςγ, υπότασηδ, δύσπνοια ή ταχύπνοια με καθαρούς πνεύμονες.

Προδιαθεσικοί
παράγοντες:

Φάρμακα (κυκλοσπορίνη, αντιπηκτικά, θρομβολυτικά κ.λπ.), πρόσφατη επέμβαση καρδιάς, αμβλύ θωρακικό τραύμα, κακοήθειες, νόσος συνδετικού ιστού, νεφρική ανεπάρκεια, σηψαιμίαε.

ΗΚΓ:

Μπορεί να είναι φυσιολογικό ή μη ειδικές αλλαγές (διάστημα ST-κύμα Τ), ηλεκτρική εναλλαγή (QRS, σπάνια του Τ), βραδυκαρδία (τελικού σταδίου), ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός
(προθανάτια φάση).

Ακτινογραφία θώρακα: Διευρυμένη καρδιαγγειακή σκιά με καθαρούς πνεύμονες.
Ηχωκαρδιογράφημα
Μ-mode/2D:

Διαστολική συμπίεση του ελεύθερου πρόσθιου τοιχώματος της RV, συμπίεση RA, συμπίεση
LA και, πολύ σπάνια LV, αυξημένο διαστολικό πάχος τοιχωμάτων LV «ψευδοϋπερτροφία»,
διάταση IVC (χωρίς συμπίεση κατά την εισπνοή), «swinging heart».

Doppler:

1) Αύξηση της ροής στην τριγλώχινα και μείωση της ροής της μιτροειδούς κατά την εισπνοή
(αντίστροφα κατά την εκπνοή).
2) Μείωση της συστολικής και διαστολικής ροής στις συστηματικές φλέβες κατά την εκπνοή
και αύξηση της ανάστροφης ροής στην κολπική συστολή.

Έγχρωμο Doppler
Μ-mode:

Μεγάλες αναπνευστικές διακυμάνσεις στη ροή της μιτροειδούς/τριγλώχινος.

Καρδιακός
καθετηριασμός:

1) Επιβεβαίωση της διάγνωσης και ποσοτικοποίηση της αιμοδυναμικής επίπτωσης:
Η πίεση στον RA είναι αυξημένη (διατηρούμενο συστολικό κύμα x και απουσία η ελαχιστοποίηση κύματος y).
Η ενδοπερικαρδιακή πίεση είναι επίσης αυξημένη και πρακτικά ταυτόσημη με την πίεση
του RA (και οι δύο πιέσεις μειώνονται κατά την εισπνοή).
Η μεσοδιαστολική πίεση της RV είναι αυξημένη και ίση με την πίεση στον RA και το περικάρδιο (χωρίς μορφολογία dip-and-plateau).
H διαστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας είναι ελαφρά αυξημένη και μπορεί να
αντιστοιχεί στην πίεση της RV.
H πίεση ενσφήνωσης είναι επίσης αυξημένη και σχεδόν ίση με την ενδοπερικαρδιακή
πίεση και την πίεση δεξιού κόλπου.
Η συστολική πίεση της LV και της αορτής μπορεί να είναι φυσιολογική ή μειωμένη.
2) Τεκμηρίωση του γεγονότος ότι η περικαρδιοπαρακέντηση και απομάκρυνση του περικαρδιακού υγρού ακολουθείται από αιμοδυναμική βελτίωσηστ.
3) Εντοπισμός συνυπαρχουσών αιμοδυναμικών ανωμαλιών (ανεπάρκεια LV, συμπίεση,
πνευμονική υπέρταση).
4) Εντοπισμός συνυπάρχουσας καρδιοαγγειακής νόσου (μυοκαρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος).

Αγγειογραφία RV/LV:

Κολπική συμπίεση και μικρές υπερκινητικές κοιλίες.

Στεφανιαία
αγγειογραφία:

Στεφανιαία συμπίεση κατά τη διαστολή.

Αξονική
τομογραφία:

Μη απεικόνιση υποεπικαρδιακού λίπους κατά μήκος των δύο κοιλιών, που εμφανίζουν σωληνοειδή διαμόρφωση και μετακίνηση των κόλπων προς τα εμπρός.

•
•
•
•
•
•

LA= αριστερός κόλπος, LV= αριστερή κοιλία, RA= δεξιός κόλπος, RV= δεξιά κοιλία, IVC= κάτω κοίλη φλέβα. αΗ διάταση των σφαγιτίδων είναι λιγότερο εμφανής στους ασθενείς με υποογκαιμία ή στον «χειρουργικό επιπωματισμό». Η αύξηση ή η αδυναμία πτώσης της πίεσης στις φλέβες του τραχήλου κατα την εισπνοή (σημείο Kussmaul), όταν επιβεβαιώνεται με τον επιπωματισμό ή έπειτα από παροχέτευση του περικαρδιακού υγρού, παραπέμπει σε υγρή-συμπιεστική νόσο. βΗ καρδιακή συχνότητα είναι συνήθως >100 παλμοί/min, αλλά μπορεί να είναι χαμηλότερη στον υποθυρεοειδισμό και στους ουραιμικούς ασθενείς. γΟ αεροθάλαμος του πιεσομέτρου φουσκώνει πάνω από τη συστολική πίεση του ασθενούς. Κατά το αργό ξεφούσκωμα,
ο πρώτος ήχος Korotkoff είναι διαλείπων. Η συσχέτιση με τον αναπνευστικό κύκλο του ασθενούς προσδιορίζει ένα σημείο, όπου ο ήχος είναι ακουστός κατά την εκπνοή, αλλά εξαφανίζεται
κατά την εισπνοή. Καθώς μειώνεται περαιτέρω η πίεση στον αεροθάλαμο, εντοπίζεται ένα επιπλέον σημείο, όπου ο πρώτος ήχος Korotkoff είναι αισθητός καθ' όλον τον αναπνευστικό κύκλο. Η διαφορά των > 10 mm Hg στη συστολική πίεση μεταξύ των δύο αυτών σημείων είναι αποδεκτή ως θετικός παράδοξος σφυγμός. Για το γρήγορο προσανατολισμό του γιατρού, το
σήμα μπορεί να διερευνηθεί και με απλή ψηλάφηση του σφυγμού, ο οποίος μειώνεται σημαντικά κατά την εισπνοή, όταν ο ασθενής αναπνέει κανονικά. Ο παράδοξος σφυγμός δεν εμφανίζεται στον επιπωματισμό που επιπλέκει μεσοκολπική επικοινωνία και σε ασθενείς με σοβαρή αορτική ανεπάρκεια. Προσοχή: ο ασθενής πρέπει να αναπνέει κανονικά - χωρίς βαθιές εισπνοές. δΟρισμένοι ασθενείς είναι υπερτασικοί, ιδιαίτερα όταν πάσχουν από προϋπάρχουσα υπέρταση. εΟ εμπύρετος επιπωματισμός μπορεί να διαγνωστεί λανθασμένα ως σηπτικό σοκ. στΗ συμπίεση της δεξιάς κοιλίας ενδέχεται να απουσιάζει σε αυξημένη πίεση της δεξιάς κοιλίας και υπερτροφία ή σε έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας. ζΕάν η ενδοπερικαρδιακή πίεση δεν μειωθεί σε
επίπεδα κάτω από την πίεση του κόλπου έπειτα από αφαίρεση του περικαρδιακού υγρού, θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα μιας υγρής-συμπιεστικής νόσου.
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Κεφάλαιο 1: Αντιμετώπιση παθήσεων του περικαρδίου
Ενδείξεις για περικαρδιοκέντηση

να εκτελείται σε εργαστήριο καρδιακού καθετηριασμού
υπό τοπική αναισθησία. Η υποξιφοειδής προσέγγιση είναι η πιο διαδεδομένη, με χρήση μιας ειδικής βελόνης
μήκους 8-17 cm (π.χ. Τuohy-17), η οποία επιτρέπει τη
διέλευση του σύρματος-οδηγού με κατεύθυνση τον αριστερό ώμο σε γωνία 30ο προς το μετωπιαίο επίπεδο.

Κατηγορία Ι

•
•
•

Καρδιακός επιπωματισμός.
Συλλογή υγρού >20 mm στο ηχωκαρδιογράφημα
(στη διαστολή).

•

Υποψία για πυώδες ή φυματιώδες περικαρδιακό υγρό.

Κατηγορία ΙΙa

•
•

Συλλογή υγρού 10-20 mm, στο ηχωκαρδιογράφημα
στη διαστολή για διαγνωστικούς σκοπούς εκτός της
πυώδους περικαρδίτιδας ή της φυματίωσης (ανάλυση
υγρού και ιστού από το περικάρδιο, περικαρδιοσκόπηση και βιοψία του επικαρδίου/περικαρδίου).

•

Υποψία για νεοπλασματική περικαρδιακή συλλογή.

Κατηγορία ΙΙb

•

Εξιδρώματα <10 ��������������������������������
mm������������������������������
στο ηχωκαρδιογράφημα στη διαστολή για διαγνωστικούς σκοπούς, εκτός της πυώδους
περικαρδίτιδας. Νεοπλασματική ή φυματιώδης περικαρδίτιδα (ανάλυση υγρού και ιστού από το περικάρδιο, περικαρδιοσκόπηση και βιοψία του επικαρδίου/περικαρδίου). Στους συμπτωματικούς ασθενείς, η διαγνωστική
παρακέντηση του περικαρδίου πρέπει να διεξάγεται σε
εξειδικευμένα κέντρα.

•
•
•

Αντενδείξεις

•
•
•

Διαχωρισμός αορτής.

•

Η περικαρδιοκέντηση με καθοδήγηση από ηχωκαρδιογράφημα μπορεί να εκτελεστεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή στη νοσοκομειακή κλίνη. Το ηχωκαρδιογράφημα πρέπει να εντοπίσει τη συντομότερη οδό εισόδου
στο περικάρδιο από το μεσοπλεύριο (συνήθως στο έκτο
ή έβδομο μεσοπλεύριο στην πρόσθια μασχαλιαία γραμμή). Οι μεσοπλεύριες αρτηρίες πρέπει να αποφεύγονται
με παρακέντηση κοντά στο άνω χείλος της πλευράς.
Η βελόνη πρέπει οπωσδήποτε να προσεγγίζει αργά το
περικάρδιο υπό διαρκή χειροκίνητη αναρρόφηση (αρνητική πίεση). Μόλις πραγματοποιηθεί αναρρόφηση του
υγρού, πρέπει να εισαχθεί ένα σύρμα-οδηγός με μαλακή αιχμή σχήματος J������������������������������������
�������������������������������������
, και να αντικατασταθεί μετά τη διαστολή με έναν καθετήρα pigtail πολλαπλών οπών.
Πρέπει να εξασφαλίζονται αυστηρά άσηπτες συνθήκες, ΗΚΓ και παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.
Η άμεση παρακολούθηση με ΗΚΓ μέσω της βελόνης
παρακέντησης δεν επαρκεί ως δικλείδα ασφαλείας.
Ταυτόχρονα μπορεί να πραγματοποιηθεί καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς, ο οποίος επιτρέπει την αξιολόγηση του επιπωματισμού, αιμοδυναμική παρακολούθηση
της περικαρδιοκέντησης και αποκλεισμό της συμπίεσης.
Σε μεγάλη περικαρδιακή συλλογή, είναι σκόπιμο να
αφαιρείται <1 L κατά την αρχική επέμβαση, ώστε να
αποφευχθεί η οξεία διάταση της δεξιάς κοιλίας.

Οι σχετικές αντενδείξεις περιλαμβάνουν μη διορθωμένες διαταραχές της πηκτικότητας, αντιπηκτική αγωγή, θρομβοκυτταροπενία <50.000/mm3, μικρή, οπίσθια και εγκυστωμένη συλλογή υγρού.

•

Η περικαρδιοκέντηση δεν είναι απαραίτητη, όταν η είναι δυνατή η διάγνωση με διαφορετικά μέσα ή όταν η
συλλογή υγρού είναι μικρή και μπορεί να απορροφηθεί με αντιφλεγμονώδη αγωγή.

Ανάλυση περικαρδιακού υγρού

Παρατεταμένη παροχέτευση υγρού του περικαρδίου
συνιστάται έπειτα από περικαρδιοκέντηση, έως ότου
ο όγκος του υγρού που λαμβάνεται από διαλείπουσα
περικαρδιακή αναρρόφηση (ανά 4-6 h) μειωθεί στα
<25 mL ανά ημέρα.

Πως να εκτελέσετε μια περικαρδιοκέντηση

Πρέπει να διενεργείται ανάλογα με την κλινική εικόνα.

•

Κατηγορία Ι

•

Εξασφαλίστε πρόσφατα και αξιόπιστα ευρήματα από το
ηχωκαρδιογράφημα (κατά προτίμηση λίγο πριν από την
επέμβαση). Ο γιατρός που εκτελεί την περικαρδιοκέντηση πρέπει να παρακολουθεί το ηχωκαρδιογράφημα.
Η περικαρδιοκέντηση με οδηγό ακτινοσκόπηση πρέπει
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•
•

Κυτταρολογική εξέταση σε περίπτωση υποψίας για
κακοήθη νόσο.
Σε περίπτωση υποψίας για φυματίωση, πρέπει να

Ενότητα VI: Παθήσεις του περικαρδίου

διενεργείται χρώση για οξεάντοχους βακίλους, ανάλυση PCR για φυματίωση, καλλιέργεια μυκητοβακτηρίου
(κατά προτίμηση με ραδιομετρικό καθορισμό ανάπτυξης, π.χ. BACTEC-460), απαμινάσης της αδενοσίνης
(��������������������������������������������������
ADA�����������������������������������������������
), γ-ιντερφερόνης (����������������������������
IFN�������������������������
) και περικαρδιακής λυσοζύμης.

•

Σε περίπτωση υποψίας για μικροβιακή λοίμωξη είναι
υποχρεωτικές οι καλλιέργειες περικαρδιακού υγρού για
αερόβιους και αναερόβιους μικροοργανισμούς καθώς
και τρεις καλλιέργειες αίματος. Οι θετικές καλλιέργειες
πρέπει να ακολουθούνται από αντιβιογράμματα

Κατηγορία ΙΙa

•
•

Οι αναλύσεις PCR���������������������������������
������������������������������������
για τους καρδιοτρόπους ιούς διακρίνουν την ιογενή από την αυτοάνοση περικαρδίτιδα.
Οι καρκινικοί δείκτες (καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA),

α-φετοπρωτεΐνη (AFP), υδατανθρακικά αντιγόνα CA
125, CA 72-4, CA 15-3, CA 19-9, CD-30, CD-25
κ.λπ.) πρέπει να εκτιμώνται σε περίπτωση υποψίας για
νεοπλασματική περικαρδίτιδα.

•

Η χρώση αντιγόνου επιθηλιακής μεμβράνης, CEA και
βιμεντίνης κάνει διάκριση μεταξύ αντιδραστικών μεσοθηλιακών και κυττάρων αδενοκαρκινώματος.

Κατηγορία ΙΙb

•

Ο έλεγχος του ειδικού βάρους του περικαρδιακού
υγρού (>1,015), των επιπέδων πρωτεΐνης (>3,0 g/
dL, αναλογία υγρού/ορού >0,5), της LDH (>200 mg/
dL, ορός/υγρό >0,6) και της γλυκόζης (εξιδρώματα
έναντι διιδρωμάτων = 77,9±41,9 έναντι 96,1±50,7
mg��������������������������������������������������
/�������������������������������������������������
dL�����������������������������������������������
) μπορεί να διακρίνει τα εξιδρώματα από τα διιδρώματα, αλλά δεν έχει άμεση διαγνωστική αξία.

Συμπιεστική περικαρδίτιδα
Πίνακας 3. Διαγνωστική προσέγγιση στη συμπιεστική περικαρδίτιδα
Κλινική εμφάνιση:

Σοβαρή, χρόνια, συστηματική φλεβική συμφόρηση που συσχετίζεται με χαμηλή καρδιακή παροχή, συμπεριλαμβανομένης της διάτασης σφαγιτίδων, υπόταση με χαμηλή πίεση σφυγμού, διάταση κοιλίας, οίδημα και
μυϊκή εξάντληση.

ΗΚΓ:

Μπορεί να είναι φυσιολογικό ή να αποκαλύψει χαμηλά δυναμικά του QRS��������������������������������
�����������������������������������
, γενικευμένα αντεστραμμένα/επιπεδωμένα κύματα Τ, ανωμαλίες του ������������������������������������������������������������������
LA����������������������������������������������������������������
, κολπική μαρμαρυγή, κολποκοιλιακό αποκλεισμό, ενδοκοιλιακές διαταραχές αγωγής ή σπανίως εικόνα ψευδοεμφράγματος.

Ακτινογραφία θώρακα: Επασβέστωση περικαρδίου, πλευριτική συλλογή υγρού.

Ηχοκαρδιογράφημα
Μ-mode/2D:

Πάχυνση και επασβεστώσειςα του περικαρδίου καθώς και έμμεσες ενδείξεις συμπίεσης:
–– Διάταση RA & LA με φυσιολογική εμφάνιση των κοιλιών και φυσιολογική συστολική λειτουργία.
–– Πρώιμη παθολογική κίνηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος διαφράγματος προς τα έξω και προς τα
έσω ("φαινόμενο dip-plateau").
–– Η διάμετρος LV δεν αυξάνεται μετά την πρώιμη φάση ταχείας πλήρωσης.
–– Η IVC και η ηπατικές φλέβες είναι διατεταμένες με περιορισμένες αναπνευστικές διακυμάνσειςβ.

Doppler:

Περιορισμένη πλήρωση και των δύο κοιλιών με τις αναπνευστικές διακυμάνσεις > 25% στις κολποκοιλιακές βαλβίδεςγ

ΤΕΕ:

Μέτρηση του περικαρδιακού πάχους.

CT/MRI:

Πάχυνση ή/και επασβέστωση του περικαρδίου, σωληνοειδής διαμόρφωση της μίας ή και των δύο κοιλιών,
διάταση του ενός ή και των δύο κόλπων, στένωση μίας ή και των δύο κολποκοιλιακών αυλάκων, συμφόρηση των κοίλων φλεβών.

Καρδιακός
καθετηριασμός:

Σήμα "Dip and plateau" ή «τετραγωνικής ρίζας» στην καμπύλη πίεσης της δεξιάς ή/και της αριστερής κοιλίας.
Εξίσωση των τελοδιαστολικών πιέσεων LV/RV στο εύρος των 5 mm Hg ή λιγότεροδ.

Αγγειογραφία RV/LV:

Μείωση μεγέθους των RV & LV και αύξηση μεγέθους των RA & LA.
Κατά τη διαστολή, ταχεία πρώιμη πλήρωση με διακοπή περαιτέρω διάτασης ("dip-plateau")

Στεφανιαία
αγγειογραφία:

Σε όλους τους ασθενείς άνω των 35 ετών και σε ασθενείς με ιστορικό ακτινοβολίας στο μεσοθωράκιο,
ανεξαρτήτως ηλικίας.

LA=αριστερός κόλπος, LV=αριστερή κοιλία, RA=δεξιός κόλπος, RV= δεξιά κοιλία, IVC=κάτω κοίλη φλέβα, TEE=διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα. αΗ πάχυνση του περικαρδίου δεν ισοδυναμεί πάντα με συμπιεστική φυσιολογία. βΗ διάγνωση στην κολπική μαρμαρυγή είναι δύσκολη. Κατά την εκπνοή παρατηρείται
αναστροφή ανάστροφη ροή στις ηπατικές φλέβες κατά τη διαστολή, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η εικόνα της ταχύτητας ροής δεν δίνει πολλά στοιχεία. γΟι
ασθενείς με αυξημένη κολπική πίεση ή συνδυασμό συμπίεσης και περιοριστικής φυσιολογίας παρουσιάζουν αναπνευστικές μεταβολές <25%. Η δοκιμασία
πρόκλησης με ταχεία έγερση σε όρθια ή καθιστή θέση με επακόλουθη μείωση του προφορτίου μπορεί να αποκαλύψει συμπιεστική περικαρδίτιδα. δΣτο πρώτο
στάδιο ή στην κεκαλυμμένη μορφή τα σημεία αυτά μπορεί να λείπουν και, προκειμένου να γίνει διάγνωση, ενδέχεται να χρειαστεί ταχεία έγχυση 1-2 ��������
L�������
φυσιολογικού ορού. Τα συμπιεστικά αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά μπορεί να συγκαλύπτονται ή να περιπλέκονται από συνυπάρχουσα βαλβιδική και στεφανιαία νόσο.
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Κεφάλαιο 1: Αντιμετώπιση παθήσεων του περικαρδίου
Πίνακας 4. Διαφορική διάγνωση: συμπιεστική περικαρδίτιδα έναντι περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας
ΜΕΘΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

Φυσική Εξέταση

Σημείο Kussmaul ±, ώση της κορυφής της Σημείο Kussmaul����������������������������
������������������������������������
+, ώση της κορυφής της καρκαρδιάς +++ S3 (όψιμα στάδια), S4 (πρώτα διάς – περικαρδιακός κτύπος +,
στάδια νόσου), φυσήματα ανεπάρκειας ++
φυσήματα ανεπάρκειας -

ΗΚΓ

Χαμηλά δυναμικά, ψευδοέμφραγμα, αριστερά απόκλιση άξονα, AF, διαταραχές
αγωγιμότητας.

Χαμηλά δυναμικά (<50%)

Ακτινογραφία θώρακα

Χωρίς επασβεστώσεις.

Ενδέχεται να υπάρχουν επασβεστώσεις (χαμηλή
διαγνωστική ακρίβεια).

Ηχωκαρδιογράφημα
2D

Μικρή κοιλότητα LV με μεγάλους κόλπους.
Περιστασιακά αυξημένο πάχος τοιχώμα- Φυσιολογικό πάχος τοιχώματος.
τος (ιδιαίτερα, πάχυνση μεσοκολπικού διαφράγματος σε αμυλοείδωση).
Πάχυνση περικαρδίου, έντονη πρώιμη διαστολιΠάχυνση βαλβίδων και λαμπυρίζουσα ει- κή πλήρωση με απότομη μετατόπιση του IVS.
κόνα (sparkling).

Μελέτες Doppler
Διαμιτροειδική
ροή

Χωρίς αναπνευστική διακύμανση της του
ύψους του κύματος Ε της διαμιτροειδικής
ροής, IVRT�����������������������������
���������������������������������
. Λόγος Ε/Α 2, βραχύ DT������
��������
, διαστολική ανεπάρκεια.

Εισπνοή: μειωμένο κύμα Ε της διαμιτροειδικής
ροής, παρατεταμένο IVRT
Εκπνοή: αντίθετες αλλαγές, βραχύ DT�����������
�������������
, διαστολική ανεπάρκεια.

Πνευμονική
φλέβα

Μειωμένος λόγος S/D (0,5), έντονο και
παρατεταμένο κύμα AR. Χωρίς αναπνευστική διακύμανση, κύμα D.

Λόγος S������������������������������������
�������������������������������������
/�����������������������������������
D����������������������������������
= 1. Εισπνοή: μειωμένο ύψος κυμάτων S και D των πνευμονικών φλεβών.
Εκπνοή: οι αντίθετες αλλαγές

Διατριγλωχινική

Ήπια αναπνευστική διακύμανση του κύματος Ε της διατριγλωχινικής ροής, λόγος
Ε/Α 2, μέγιστη ταχύτητα ΤR με απουσία
σημαντικής αναπνευστικής αλλαγής, βραχύ DT με εισπνοή, διαστολική ανεπάρκεια.

Εισπνοή: ελάχιστη αύξηση των S και D των ηπατικών φλεβών.
Εκπνοή: οι αντίθετες αλλαγές, βραχύ DT���������
�����������
, διαστολική ανεπάρκεια

Χαμηλός λόγος S���������������������
����������������������
/��������������������
D�������������������
, αυξημένη αναστροφή κατα την εισπνοή.

Εισπνοή: ελάχιστη αύξηση των κυμάτων S και D
των ηπατικών φλεβών
Εκπνοή: Μειωμένη διαστολική ροή / αύξηση της
αναστροφής ροής

Ηπατικές φλέβες

Κάτω κοίλη φλέβα Διατεταμένη.

Διατεταμένη.

Κίνηση δακτυλίου
μιτροειδούς

Κύμα Ε’ πρώιμης πλήρωσης (<8 cm/s).

Έγχρωμο Μ-mode

Χαμηλή ταχύτητα μετάδοσης της ροής
Υψηλή ταχύτητα μετάδοσης της ροής πλήρωπλήρωσης της αριστερής κοιλίας (propa������� σης της αριστερής κοιλίας (�������������������
propagation velocigation velocity).
ty) (≥100 cm/s).

Καρδιακός καθετηριασμός

Dip - plateau, LVEDP συχνά > 5 mm Hg
υψηλότερη από RVEDP, αλλά μπορεί να
είναι ίσες, συστολική πίεση RV > 50 mm
Hg RVEDP < 1/3 RVSP.

Βιοψία Μυοκαρδίου

Μπορεί να αποκαλύψει το συγκεκριμένο
Μπορεί να είναι φυσιολογικό ή να εμφανίζει μη
αίτιο της περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας. ειδική υπερτροφία ή ίνωση.

CT/MRI

Συνήθως φυσιολογικό περικάρδιο.
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Κύμα Ε’ πρώιμης πλήρωσης (≥8 cm/s).

Dip - plateau, RVEDP και LVEDP συνήθως ίσες,
εισπνοή: αύξηση στη συστολική πίεση της RV.
Μείωση στη συστολική πίεση της LV�����������
�������������
, αντίστροφα κατά την εκπνοή.

Το περικάρδιο μπορεί να είναι παχύ ή επασβεστωμένο.

Ενότητα VI: Παθήσεις του περικαρδίου
Αντιμετώπιση

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η περικαρδιεκτομή είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της μόνιμης συμπίεσης.
Οι ενδείξεις βασίζονται στα κλινικά συμπτώματα, στα
ευρήματα του ηχωκαρδιογραφήματος και του CT/MRI
καθώς και στον καρδιακό καθετηριασμό.
Υπάρχουν δύο τυπικές προσεγγίσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διάνοιξη του νοσούντος περικαρδίου κατά το
δυνατό: 1) η προσθιοπλάγια θωρακοτομή (πέμπτο
μεσοπλεύριο διάστημα) και 2) μέση στερνοτομή (ταχύτερη πρόσβαση στην αορτή και στο δεξιό κόλπο για
εξωσωματική κυκλοφορία).
Δεν συνιστάται η εφαρμογή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης (διάχυτη αιμορραγία μετά το συστηματικό ηπαρινισμό).

•

Αντιμετώπιση

•
•
•
•

Κάποιες περιοχές έντονης ασβεστοποίησης ή πυκνών
ουλών μπορούν να παραμείνουν ως νήσοι, για να αποφευχθεί η ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι σημαντικότερες επιπλοκές περιλαμβάνουν την οξεία
περιεγχειρητική καρδιακή ανεπάρκεια και τη ρήξη του
μυοκαρδιακού τοιχώματος.

Η μειωμένη μετεγχειρητική καρδιακή παροχή πρέπει
να αντιμετωπίζεται με χορήγηση υγρών και ινότροπων
φαρμάκων, υψηλές δόσεις δακτυλίτιδας και ενδοαορτική αντλία στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.
Εάν διαπιστωθεί έγκαιρα ότι υπάρχουν ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση, η μακροπρόθεσμη επιβίωση
έπειτα από περικαρδιεκτομή αντιστοιχεί στα νούμερα
που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό.

Ιογενής περικαρδίτιδα
Η διάγνωση της ιογενούς περικαρδίτιδας δεν είναι δυνατή χωρίς την αξιολόγηση του περικαρδιακού υγρού
και/ή του περικαρδιακού/επικαρδιακού ιστού, κατά
προτίμηση με PCR ή υβριδοποίηση in-situ (κατηγορία
ΙΙa, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).

Η συμπτωματική θεραπεία ενδείκνυται για το θωρακικό άλγος, τις ενδεχόμενες διαταραχές ρυθμού και τη
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
Σε μεγάλες συλλογές και στον καρδιακό επιπωματισμό απαιτείται περικαρδιοκέντηση.
Σε ασθενείς με χρόνια ή υποτροπιάζουσα περικαρδιακή
συλλογή και επιβεβαιωμένη ιογενή λοίμωξη, εφαρμόζονται οι ακόλουθες εξειδικευμένες θεραπευτικές επιλογές:

Βακτηριδιακή περικαρδίτιδα
Διάγνωση

•
•
•
•

Διάγνωση

•

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσος αυτοϊάται και
δεν απαιτείται εξειδικευμένη θεραπεία.

1) Περικαρδίτιδα από CMV: υπεράνοση σφαιρίνη
4 mL/kg μία φορά ημερησίως κατά τις ημέρες
0, 4 και 8, 2 mL/kg κατά τις ημέρες 12 και 16.
2) Περικαρδίτιδα από coxsackie Β: α- ή
β-ιντερφερόνη 2,5 εκατ. IU/m2 επιφάνειας
σώματος υποδόρια 3 φορές εβδομαδιαίως.
3) Μυοπερικαρδίτιδα από αδενοϊό και παρβοϊό
Β19: θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη 10 �������
g������
ενδοφλέβια κατά τις ημέρες 1 και 3 για 6-8 ώρες.

Η περικαρδιεκτομή για τη συμπιεστική περικαρδίτιδα
έχει ποσοστό θνητότητας 6-12%.

Η καρδιακή θνητότητα και νοσηρότητα οφείλεται κυρίως
στη μη εντοπισθείσα πριν από την επέμβαση μυοκαρδιακή ατροφία ή ίνωση. Ο αποκλεισμός των ασθενών
με εκτεταμένη μυοκαρδιακή ίνωση και/ή ατροφία μειώνει
πολύ το ποσοστό θνητότητας της περικαρδιεκτομής.

Ο τετραπλασιασμός των επιπέδων αντισωμάτων στον
ορό (δύο δείγματα σε διάστημα 3-4 εβδομάδων) είναι ενδεικτικός, αλλά δεν κατοχυρώνει τη διάγνωση της ιογενούς
περικαρδίτιδας (κατηγορία ΙΙb, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).

Εάν υπάρχει υποψία για βακτηριδιακή περικαρδίτιδα, πρέπει να εκτελείται αμέσως διαδερμική περικαρδιοκέντηση.
Το περικαρδιακό υγρό πρέπει να υποβάλλεται σε εξέταση κατά Gram, ταχεία χρώση για οξεάντοχα μικρόβια
και μύκητες, και στη συνέχεια σε καλλιέργεια για αερόβια, αναερόβια και μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης (κατά προτίμηση με ραδιομετρικό εντοπισμό ανάπτυξης).
Η εξέταση ευαισθησίας σε φάρμακα είναι ουσιώδης
για την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος.
Οι αναλύσεις PCR, τα αυξημένα επίπεδα απαμινάσης
της αδενοσίνης (>40 IU/L), η γ-ιντερφερόνη (200
pg�������������������������������������������������
/������������������������������������������������
L�����������������������������������������������
) ή η περικαρδιακή λυσοζύμη (6,5 ��������������
microg��������
/�������
dL�����
) είναι πολύ ευαίσθητες και εξειδικευμένες μέθοδοι για τη
διάγνωση της φυματιώδους συλλογής.

Αντιμετώπιση (κατηγορία Ι, επίπεδο τεκμηρίωσης Β)

•

H επείγουσα αφαίρεση του περικαρδιακού υγρού, σε
συνδυασμό με ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή (π.χ.
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βανκομυκίνη 1 g δυο φορές ημερησίως, κεφτριαξόνη 1-2 g δυο φορές ημερησίως και σιπροφλοξασίνη 400 mg/ημερησίως) είναι απαραίτητα στην πυώδη περικαρδίτιδα.

•

•
•

•
•

•
•

Κατά την επιλογή της αντιμικροβιακής θεραπείας, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ικανότητα των πιθανών παραγόντων να εξουδετερώσουν το γενεσιουργό οργανισμό καθώς και η ελάχιστη συγκέντρωση αναστολής
(MIC - η χαμηλότερη συγκέντρωση που αναστέλλει την
ανάπτυξη) και η ελάχιστη βακτηριοκτόνος συγκέντρωση (MBC - η χαμηλότερη συγκέντρωση που μειώνει τη
συγκέντρωση των μικροοργανισμών κατά 99,9% στη
διάρκεια 24 ωρών).
Η έκπλυση με ουροκινάση ή στρεπτοκινάση με χρήση
μεγάλων καθετήρων μπορεί να υγροποιήσει το πυώδες
εξίδρωμα, αλλά προτιμάται η ανοικτή χειρουργική παροχέτευση.
Η αρχική αντιμετώπιση της φυματιώδους περικαρδίτιδας πρέπει να περιλαμβάνει ισονιαζίδη 300 �������
mg�����
/ημερησίως, ριφαμπικίνη 600 mg�����������������������
�������������������������
/ημερησίως, πυραζιναμίδη 15-30 mg/kg/ημερησίως και εθαμβουτόλη 15-25
mg�������������������������������������������������
/������������������������������������������������
kg����������������������������������������������
/ημερησίως. Έπειτα από δύο μήνες, για τους περισσότερους ασθενείς το σχήμα αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένα σχήμα δύο φαρμάκων (ισονιαζίδη και
ριφαμπικίνη) συνολικής διάρκειας έξι μηνών.
Η πρεδνιζόνη (1-2 mg������������������������������
��������������������������������
/�����������������������������
kg���������������������������
/ημερησίως) μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με την αντιφυματική θεραπεία για 5-7
ημέρες και να μειωθεί σταδιακά έως την πλήρη διακοπή
της σε 6-8 εβδομάδες.
Εάν υπάρχει υποψία για ενεργό πνευμονική ή λαρυγγική
φυματίωση, οι ασθενείς με φυματιώδη περικαρδίτιδα
πρέπει να απομονώνονται. Για να αποφασιστεί η απόλυτη απουσία κινδύνου μετάδοσης, πρέπει να αποδειχθεί
ότι η καλλιέργειες είναι αρνητικές. Ωστόσο, στην κλινική
πράξη, η παρουσία αρνητικών αποτελεσμάτων στο επίχρισμα χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της μολυσματικότητας. Οι ασθενείς θεωρούνται χαμηλού κινδύνου
για μετάδοση, όταν αντιδρούν κλινικά στην αντιφυματική χημειοθεραπεία και παρέχουν τρία διαδοχικά επιχρίσματα πτυέλου με αρνητικό αποτέλεσμα, τα οποία συλλέγονται σε διαφορετικές ημέρες.

ανάστροφης τρανσκριπτάσης, μπορεί να αποκλειστεί η
χρήση ριφαμπικίνης. Επιτρέπεται η χρήση κορτικοστεροειδών συμπληρωματικά προς τη μικροβιοστατική
αντιφυματική αγωγή (κατηγορία Ι, επίπεδο στοιχείων Β).

•

Περικαρδίτιδα στη νεφρική
ανεπάρκεια
Διάγνωση

•
•
•

Θωρακικό άλγος, παρουσία περικαρδιακής τριβής και
περικαρδιακό υγρό σε έναν ασθενή με προχωρημένη
νεφρική ανεπάρκεια (οξεία ή χρόνια). Μπορεί να παρουσιαστεί πριν ξεκινήσει αιμοδιάλυση ή σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοδιάλυση ή περιτοναϊκή διάλυση.
Λόγω της δυσλειτουργίας του αυτόνομου Ν.Σ. στους
ασθενείς με ουραιμία, η καρδιακή συχνότητα μπορεί να
παραμείνει χαμηλή (60-80 χτύποι/������������������
min���������������
) κατά τον επιπωματισμό, παρά τον πυρετό και την υπόταση.
Το ΗΚΓ δεν εμφανίζει τις τυπικές ανασπάσεις της κυματομορφής ST/T, οι οποίες παρατηρούνται σε άλλα
αίτια της οξείας περικαρδίτιδας, λόγω της απουσίας
φλεγμονής του μυοκαρδίου.

Αντιμετώπιση

•
•
•
•

Κατά κανόνα, τα άτομα με μόλυνση από Η����������
IV��������
και φυματίωση μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα συνήθη
αντιφυματικά σχήματα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται παρατεταμένη θεραπεία.

•

Επειδή η αντιμετώπιση του ��������������������������
HIV�����������������������
μπορεί να απαιτεί αναστολείς πρωτεάσης ή μη νουκλεοτιδικούς αναστολείς

•
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Η περικαρδιεκτομή ενδείκνυται για υποτροπιάζουσες
συλλογές ή συνεχή αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης έπειτα από 4-6 εβδομάδες αντιφυματικής αγωγής
και αγωγής με κορτικοστεροειδή.

Συχνή αιμοδιάλυση ή περιτοναϊκή διάλυση.
Να χρησιμοποιείται αιμοδιάλυση χωρίς ηπαρίνη για να
αποφευχθεί η εμφάνιση αιμοπερικαρδίου.
Η περιτοναϊκή διάλυση, η οποία δεν απαιτεί χορήγηση
ηπαρίνης, μπορεί να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα
στην περικαρδίτιδα που είναι ανθεκτική στην αιμοδιάλυση ή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αιμοδιάλυση χωρίς ηπαρίνη.
Τα NSAIDs και τα συστηματικά κορτικοστεροειδή
έχουν περιορισμένη επιτυχία, όταν η εντατική διάλυση
είναι αναποτελεσματική.
Ο καρδιακός επιπωματισμός και οι μεγάλες χρόνιες
συλλογές υγρού που ανθίστανται στη διάλυση πρέπει
να αντιμετωπίζονται με περικαρδιοκέντηση (κατηγορία
ΙΙa, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).
Οι μεγάλες συλλογές που προκαλούν συμπτώματα και
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δεν υποχωρούν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενδοπερικαρδιακή έγχυση κορτικοστεροειδών μετά την περικαρδιοκέντηση ή την υποξιφοειδική περικαρδιοτομή
(εξακετονίδιο τριαμκινολόνης 50 mg ανά 6 ώρες επί
2 έως 3 ημέρες).

•

Η περικαρδιεκτομή συνιστάται μόνο σε περίπτωση
έντονα συμπτωματικών ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στις λοιπές θεραπείες.

Αυτοάνοση περικαρδίτιδα και
συμμετοχή του περικαρδίου σε
συστηματικές αυτοάνοσες παθήσεις

σου και συμπτωματική αντιμετώπιση (κατηγορία Ι, επίπεδο τεκμηρίωσης Β). Για τη σταδιακή μείωση της δόσης της χορηγούμενης πρεδνιζόνης, πρέπει να χορηγηθεί έγκαιρα ιβουπροφένη ή κολχικίνη.

Το σύνδρομο μετά από καρδιακό
τραυματισμό: σύνδρομο μετά από
περικαρδιοτομή
Διάγνωση

•

Διάγνωση

•
•
•
•
•
•

Αυξημένος αριθμός λεμφοκυττάρων και μονοπύρηνων > 5000/mm3 (αντιδραστική λεμφοκυτταρική) ή
παρουσία αντισωμάτων κατά του μυοκαρδίου (έναντι
σαρκειλήμματος) στο περικαρδιακό υγρό.

Αντιμετώπιση

Φλεγμονή στις επικαρδιακές/ενδομυοκαρδιακές βιοψίες με >14 κύτταρα/mm2.

•

Αποκλεισμός ενεργούς ιογενούς λοίμωξης στο περικαρδιακό υγρό και τις ενδομυοκαρδιακές/επικαρδιακές βιοψίες (χωρίς απομόνωση ιού, χωρίς τίτλο IgM
έναντι καρδιοτρόπων ιών στο περικαρδιακό υγρό και
αρνητική PCR για σημαντικούς καρδιοτρόπους ιούς).
Αποκλεισμός από το PCR και/ή από τις καλλιέργειες
φυματίωσης, �������������������������������������
Borrelia burgdorferi, Chlamydia pneumoniae, και άλλης μικροβιακής λοίμωξης.
Απουσία νεοπλασματικής διήθησης στο περικαρδιακό
υγρό και στα δείγματα της βιοψίας.

•

•

•
•
•

Αποκλεισμός συστηματικών, μεταβολικών διαταραχών και ουραιμίας.

Αντιμετώπιση

•

Θωρακικό άλγος, ήχος περικαρδιακής τριβής, αλλαγές
στο ΗΚΓ, περικαρδιακό υγρό ημέρες έως και μήνες μετά τον τραυματισμό της καρδιάς, του περικαρδίου ή και
των δύο.

Η ενδοπερικαρδιακή θεραπεία με τριαμσινολόνη και
κολχικίνη από το στόμα 0,5 mg δύο φορές την ημέρα
για διάστημα έξι μηνών είναι πολύ αποτελεσματική και
σπάνια προκαλεί παρενέργειες (κατηγορία IIa, επίπεδο
τεκμηρίωσης Β).
Στις συστηματικές αυτοάνοσες νόσους (ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος,
προοδευτική συστηματική σκλήρυνση, πολυμυοσίτιδα/δερματομυοσίτιδα, μικτή νόσος συνδετικού ιστού
και οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες, σύνδρομο
Behçet, κοκκιωμάτωση Wegener και σαρκοείδωση),
συνιστάται εντατική αντιμετώπιση της υποκείμενης νό-

Συμπτωματική θεραπεία, όπως στην οξεία περικαρδίτιδα (NSAID ή κολχικίνη για αρκετές εβδομάδες ή μήνες,
ακόμη και μετά την εξαφάνιση του υγρού).
Οι θεραπευτικές επιλογές για τις επίμονες μορφές είναι η μακροχρόνια (3-6 μήνες) λήψη κορτικοστεροειδών από το στόμα ή κατά προτίμηση, η περικαρδιοκέντηση και η ενδοπερικαρδιακή ενστάλαξη τριαμσινολόνης (300 mg/m2).
Η ανάγκη για επανάληψη της επέμβασης και περικαρδιεκτομή παρουσιάζεται σπάνια.
Η πρωτογενής πρόληψη του συνδρόμου μετά από περικαρδιοτομή με χρήση βραχυχρόνιας περιεγχειρητικής
αγωγής με στεροειδή ή κολχικίνη είναι υπό διερεύνηση.
Η χορήγηση βαρφαρίνης σε ασθενείς με πρώιμο μετεγχειρητικό περικαρδιακό υγρό ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, ιδιαίτερα για τους ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε περικαρδιοκέντηση και αφαίρεση του υγρού.

Μετεμφραγματική περικαρδίτιδα
(μετεμφραγματική περικαρδίτιδα και
σύνδρομο Dressler)
Διάγνωση

•
•
•

Μετεμφραγματική περικαρδίτιδα: εντοπισμός περικαρδιακής συλλογής 1-5 ημέρες μετά το οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου.
Οι αλλαγές στο ΗΚΓ ενδέχεται να επισκιάζονται συχνά από
τις αλλαγές που προκαλεί το έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Περικαρδιακό υγρό >10 ��������������������������
mm������������������������
μετά το έμφραγμα συνδέεται κατά κανόνα με αιμοπερικάρδιο, ενώ τα δύο τρίτα
των ασθενών αυτών μπορεί να παρουσιάσουν επιπω129
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ματισμό/καρδιακή ρήξη ελεύθερου τοιχώματος.

•

Το σύνδρομο Dressler παρουσιάζεται από μία εβδομάδα έως αρκετούς μήνες μετά την κλινική έναρξη του
εμφράγματος του μυοκαρδίου, με συμπτώματα και σημεία προσομοιάζουν στο σύνδρομο μετακαρδιακού
τραυματισμού.

Αντιμετώπιση

•
•
•
•
•

Νοσηλεία για παρακολούθηση πιθανής εξέλιξης σε
επιπωματισμό, διαφορική διάγνωση και προσαρμογή
της θεραπείας.

Αντιμετώπιση

•
•

Διάγνωση

•
•

Παρεμπιπτόντως, σχεδόν στα 2/3 των ασθενών με καταγεγραμμένη κακοήθεια, τα περικαρδιακά εξιδρώματα
προκαλούνται από μη κακοήθεις νόσους, π.χ. περικαρδίτιδα λόγω ακτινοβολίας ή ευκαιριακές λοιμώξεις.

Αντιμετώπιση

Η άμεση χειρουργική επέμβαση είναι σωτήρια σε περίπτωση καρδιακής ρήξης. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η άμεση επέμβαση ή υπάρχουν αντενδείξεις για
περικαρδιοκέντηση, η ενδοπερικαρδιακή ενστάλαξη
κόλλας φιμπρίνης μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση στον υποξύ επιπωματισμό.

•
•

•

Επείγον ηχωκαρδιογράφημα, διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα (TEE), εάν είναι δυνατό.
Περικαρδιοκέντηση για άμεση διάσωση.

•

Αυτομετάγγιση.
Επείγουσα θωρακοτομή και χειρουργική επιδιόρθωση.

Αιμοπερικάρδιο στον αορτικό
διαχωρισμό

•

Διάγνωση

•
•
•

Επιβεβαίωση της κακοήθους διήθησης εντός του περικαρδίου (κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση, καρκινικοί δείκτες, εάν είναι διαθέσιμοι) (κατηγορία Ι, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).

Αγωγή με κορτικοστεροειδή μπορεί να εφαρμοστεί
μόνο για τα επίμονα συμπτώματα, αλλά μπορεί να καθυστερήσει την επούλωση του εμφράγματος μυοκαρδίου (κατηγορία IIa, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).

Τραυματική περικαρδιακή συλλογή

•
•
•
•

Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται
αμέσως (κατηγορία Ι, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).

Νεοπλασματική περικαρδίτιδα

Η ιβουπροφένη, η οποία αυξάνει τη στεφανιαία ροή,
είναι το φάρμακο εκλογής.
Η ασπιρίνη, έως 650 mg ανά 4 ώρες επί 2 έως 5
ημέρες, έχει χορηγηθεί με επιτυχία (άλλοι μη στεροειδείς παράγοντες ενέχουν τον κίνδυνο λέπτυνσης της
περιοχής του εμφράγματος).

Η περικαρδιοκέντηση δεν ενδείκνυται λόγω του κινδύνου αυξημένης αιμορραγίας και διεύρυνσης του διαχωρισμού.

Επείγον ηχωκαρδιογράφημα, ΤΕΕ για ασαφή περιστατικά.
CT ή MRI για σύνθετα ή ασαφή περιστατικά.
Αγγειογραφία (μόνο σε σταθερούς ασθενείς).
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•

Η συστηματική θεραπεία των νεοπλασιών ως αρχική
θεραπεία μπορεί να προλάβει τις υποτροπές στο 67%
των περιστατικών (κατηγορία Ι, επίπεδο στοιχείων Β).
Περικαρδιοκέντηση για ανακούφιση των συμπτωμάτων
και διάγνωση (κατηγορία IIa, επίπεδο στοιχείων Β).
Ενδοπερικαρδιακή έγχυση κυτταροστατικού/σκληρωτικού παράγοντα (κατηγορία ΙΙa, επίπεδο τεκμηρίωσης
Β). Για τις περικαρδιακές μεταστάσεις του καρκίνου του
πνεύμονα προτιμάται η σισπλατίνη (μία ενστάλαξη 30
mg/m2) ή η ενδοπερικαρδιακή ενστάλαξη thiotepa
(15 mg κατά τις ημέρες 1, 3 και 5) και για τον καρκίνο
του μαστού προτιμάται η σισπλατίνη.
H παροχέτευση του περικαρδιακού υγρού συνιστάται
για όλους τους ασθενείς με μεγάλες συλλογές, λόγω
της μεγάλης συχνότητας υποτροπών (40-70%) (κατηγορία Ι, επίπεδο τεκμηρίωσης Β).
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, μπορεί να ενδείκνυται
η διαδερμική περικαρδιοκέντηση με μπαλόνι ή σπανιότερα, η περικαρδιεκτομή (ασθενείς με πολύ μεγάλη χρόνια συλλογή, όπου έχει αποτύχει η επανειλημμένη περικαρδιοκέντηση και/ή η ενδοπερικαρδιακή θεραπεία).
Η ακτινοβολία είναι πολύ αποτελεσματική (93%) για
τον έλεγχο των κακοήθων περικαρδιακών συλλογών
(κατηγορία ΙΙa, επίπεδο τεκμηρίωσης Β) σε ασθενείς
με ευαίσθητους στην ακτινοβολία όγκους, για παρά-
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δειγμα σε λεμφώματα και λευχαιμίες. Ωστόσο, η ακτινοβολία της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει από μόνη
της μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα.

Περικαρδιακή συλλογή κατά την
κύηση
Διάγνωση

•
•
•

Πολλές έγκυες γυναίκες εμφανίζουν ήπιο έως μέτριο,
κλινικά αθόρυβο, υδροπερικάρδιο έως το τρίτο τρίμηνο.
Η καρδιακή συμπίεση είναι σπάνια.

•
•
•

Συνιστάται προσοχή, επειδή η υψηλή δόση ασπιρίνης
μπορεί να κλείσει πρόωρα τον αρτηριακό πόρο.
Η κολχικίνη αντενδείκνυται κατά την κύηση.
Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να εκτελεστεί με ασφάλεια περικαρδιοτομή και/η περικαρδιεκτομή, χωρίς να
υφίσταται κίνδυνος για τις επόμενες κυήσεις.

Οι αλλαγές στο ΗΚΓ λόγω οξείας περικαρδίτιδας κατά την
κύηση πρέπει να διακρίνονται από τις ελαφρές κατασπάσεις του διαστήματος ���������������������������������
ST�������������������������������
και τις αλλαγές της κυματομορφής Τ που παρατηρούνται κατά τη φυσιολογική κύηση.

Εμβρυϊκή περικαρδιακή συλλογή

Συγκεκαλυμμένη συμπίεση εκδηλώνεται κατά την κύηση λόγω του αυξημένου όγκου αίματος.

•

Αντιμετώπιση

•

πίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως και στις γυναίκες που
δεν βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

•

Εμβρυϊκό περικαρδιακό υγρό μπορεί να εντοπιστεί στο
ηχωκαρδιογράφημα από την 20η εβδομάδα της κύησης και έχει βάθος κατά κανόνα έως 2 mm.
Περισσότερο υγρό θα πρέπει να εγείρει ερωτήματα
για εμβρυϊκό ύδρωπα, νόσο Rh, υπολευκωματιναιμία,
ανοσοπάθεια, μυκόπλασμα μεταφερόμενο από τη μητέρα ή άλλες λοιμώξεις καθώς και νεοπλασία.

Οι περισσότερες περικαρδιακές διαταραχές αντιμετω-
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Περικαρδιακά νοσήματα σχετιζόμενα με φάρμακα και τοξίνες
Πίνακας 5. Περικαρδιακά νοσήματα σχετιζόμενα με φάρμακα και τοξίνες
A. Φαρμακευτικός ερυθηματώδης λύκος

•
•
•

Προκαϊναμίδη
Τοκαϊνίδη
Υδραλαζίνη

•
•
•

Μεθυλντόπα
Μεσαλαζίνη
Ρεζερπίνη

•
•

Ισονιαζίδη
Υδαντοΐνες

•

Τριπτοφάνη

•

Χρωμογλυκικό Νάτριο

•
•
•
•
•
•
•

Θειούχα σκευάσματα
Κυκλοφωσφαμίδη
Κυκλοσπορίνη
Μεσαλαζίνη
5-Φθοριοουρακίλη
Εμβόλια (ευλογιάς, κίτρινου πυρετού)
GM-CSF

•

Σίδηρος στη β-θαλασσαιμία

B. Αντίδραση υπερευαισθησίας

•

Πενικιλίνες

C. Αντίδραση ιδιοσυγκρασίας ή υπερευαισθησία

•
•
•
•
•
•
•

Μεθυλσεργίδη
Μινοξιδίλη
Πρακτολόλη
Βρωμοκρυπτίνη
Psicofuranine
Εισπνοή προϊόντων καύσης πολυμερών
Κυτταραμπίνη

•
•
•
•
•
•
•

Φαινυλβουταζόνη
Αμιωδαρόνη
Στεπτοκινάση
p-Αμινοσαλικιλικό
Θειαζίδες
Στρεπτομυκίνη
Θειοουρακίλες

•

Νταουνορουμπισίνη

•

Παράγωγα αίματος

D. Παράγωγα Ανθρακυκλίνης

•

Ντοξορουμπισίνη

E. Ορονοσία

•

Μη ανθρώπειος ορός (π.χ., αντιτετανικός)

F. Δηλητήρια

•

Δήγμα σκορπιού

G. Αντίδραση ξένου σώματος (απευθείας επαφή με το περικάρδιο)

•
•

Talc (Mg silicate)
Σιλικόνες

•
•

Τετρακυκλίνες/άλλα σκληρυντικά
Άσβεστος

H. Δευτεροπαθής αιμορραγία περικαρδίου (αιμοπερικάρδιο)

•

Κουμαρινικά αντιπηκτικά

•

Θρομβολυτικά

I. Πυρετός από καύση πολυμερών – Εισπνοή teflon
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1. Εισαγωγή
Το αποτέλεσμα της επιτυχίας της Παιδιατρικής Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής τα τελευταία 30
χρόνια είναι ότι σύντομα θα υπάρχουν περισσότεροι
ενήλικοι με συγγενή καρδιοπάθεια (ΣΚ) από ό,τι παιδιά. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει συγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους
παιδοκαρδιολόγους με αυτές που παρέχονται από
τους καρδιολόγους ενηλίκων ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση ιδιαίτερα για τους εφήβους.
Σε αυτή την έκδοση τσέπης παρουσιάζονται οι ειδικές ανάγκες περίθαλψης ενηλίκων με συγγενή καρδιοπάθεια και οι συνήθεις αρχές διαχείρισης, σε μορφή πινάκων. Οι πίνακες αυτοί αντιπροσωπεύουν μια
σύμφωνη άποψη των μελών του πάνελ και όπου εί-

13. Carol Warnes, Ρότσεστερ, ΗΠΑ
14. Gary Webb, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Ομάδα συγγραφής κειμένου:

John Deanfield, Andreas Hoffmann, Harald Kaemmerer,
Erwin Oechslin‡

Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Catherine Despres, Sophia Antipolis, Γαλλία
4. Xue Li, Sophia Antipolis, Γαλλία

ναι δυνατόν, στηρίζονται σε στοιχεία.
Σε αυτή την αναφορά, έχουμε διαστρωματώσει τις
συστάσεις φροντίδας σε 3 επίπεδα: αποκλειστική
παρακολούθηση σε εξειδικευμένη μονάδα (επίπεδο
1), κοινή φροντίδα σε τοπικά εκπαιδευμένη μονάδα
ενηλίκων (επίπεδο 2) και κυρίως μη εξειδικευμένη
φροντίδα (επίπεδο 3).
Ο αριθμός ασθενών με διάφορες συγγενείς καρδιοπάθειες εξαρτάται από την επίπτωση κατά τη
γέννηση, την πρώιμη θνησιμότητα στην παιδική
ηλικία καθώς και στο ποσοστό όψιμου θανάτου.
Επειδή δεν υπάρχουν απόλυτα μεγέθη, αναπτύξαμε ένα απλό πρόγραμμα, που επιτρέπει την πρόβλεψη ποσοστών όψιμης επιβίωσης με την καταχώρηση εκτιμήσεων για κάθε έναν από αυτούς

*Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC για τη Διαχείριση της συγγενούς καρδιοπάθειας ενηλίκων (European Heart Journal 2003,
24 (11), 1035-1084).
†
Αντιπρόσωπος της Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Καρδιολογία (Association for European Paediatric Cardiology)
‡
Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας GUCH 2002-2004
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τους καθοριστικούς παράγοντες. Είναι διαθέσιμο
στον ιστότοπο της ESC και θα είναι χρήσιμο για τον
προγραμματισμό των απαιτούμενων πόρων και τη
χρηματοδότηση.
Η καθιέρωση εξειδικευμένων κέντρων για τη διαχείριση του περίπλοκου πληθυσμού καρδιοπάθειας ενηλί-

κων αποτελεί προτεραιότητα. Αυτά τα κέντρα θα παρέχουν τη βάση για έρευνα σε νέα πεδία της Καρδιολογίας, όπως η αλληλεπίδραση μεταξύ των συγγενών και
των επίκτητων καρδιολογικών προβλημάτων σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. Τα εξειδικευμένα κέντρα δεν
θα πρέπει να παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια ιεραρχική
τοπική, περιφερειακή και υπερ-περιφερειακή υπηρεσία.

2. Οργάνωση περίθαλψης
Μετάβαση περίθαλψης

Επίπεδα περίθαλψης

Εξειδικευμένο κέντρο

Ηλικία 16-18, περιλαμβάνει τον ασθενή, τους γονείς, τον παιδοκαρδιολόγο και τον καρδιολόγο ενηλίκων, εξειδικευμένη νοσοκόμα. Η φροντίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατανόηση
της νόσου, μελλοντική προοπτική, επισκέψεις παρακολούθησης, φαρμακευτική αγωγή, προφύλαξη από λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, ασφάλιση, άσκηση και αθλητισμό, προγραμματισμό σταδιοδρομίας, εγκυμοσύνη και αντισύλληψη (προσέγγιση κατά βήματα!).
Αποκλειστικά σε εξειδικευμένο κέντρο
Κοινή περίθαλψη μεταξύ καρδιολογικής μονάδας ενηλίκων και εξειδικευμένου κέντρου
Μη εξειδικευμένη περίθαλψη
Εξυπηρετεί πληθυσμό 5-10 εκατομμυρίων με εκπαιδευμένο ειδικό ���������������������
GUCH�����������������
. Οι ειδικές ανάγκες καλύπτονται καλύτερα από μια πολυεπιστημονική ομάδα σε ένα εξειδικευμένο κέντρο
(εργαστήριο καθετηρ. & �����������������������������������������������������������
ηλεκτροφυσιολογίας�����������������������������������������
, καρδιοχειρουργικό τμήμα συγγενών καρδιοπαθειών, τμήμα μεταμόσχευσης καρδιάς, τμήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας
καρδιάς, μαιευτικό και γυναικολογικό τμήμα).

3. Ιατρικά θέματα
Κοιλιακή λειτουργία

•

Οι ακριβείς μετρήσεις της κοιλιακής απόδοσης είναι
το σημαντικότερο μέρος της προεγχειρητικής εκτίμησης, της περιεγχειρητικής διαχείρισης και της παρακολούθησης.

•

Δύσκολη λόγω της πολύπλοκης ανατομίας, της αλλαγμένης κοιλιακής γεωμετρίας, των αποτελεσμάτων προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης, των διαφορετικών συνθηκών φορτίου, της χρόνιας υποξίας, κ.λπ.

•
•
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Η δεξιά κοιλιακή λειτουργία είναι πολύ σημαντική σε
ασθενείς με ΣΚ επειδή η δεξιά καρδιά μπορεί να υποστηρίζει τη συστηματική κυκλοφορία.
Κατάλληλη εξειδίκευση στις συγγενείς καρδιοπάθειες απαιτείται για την εκτίμηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων!

•

Ηχωκαρδιογράφημα (διαθωρακικό, διοισοφάγειο).
Τα διαθωρακικά παράθυρα μπορεί να μην είναι καλά. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων στους ενήλικους
με επίκτητη καρδιοπάθεια μπορεί να μην είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε ασθενείς με ΣΚ. Τα δεδομένα
από διαδοχικές παρακολουθήσεις είναι πιο σημαντικά από ό,τι μια μεμονωμένη μέτρηση.

•

Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Κοιλιακοί τελοδιαστολικοί/τελοσυστολικοί όγκοι, κλάσμα εξώθησης, μυϊκή μάζα, ποσοτικοποίηση των ανεπαρκειών.
Πέρα από τη μέτρηση των διαστάσεων γίνεται λεπτομερής εκτίμηση της μυοκαρδιακής απόδοσης.

•

Μελέτες ραδιονουκλιδίων. Ανωμαλίες στην κίνηση
των τοιχωμάτων, ισχαιμία.

•

Επεμβατικές μελέτες. Πλήρης αιμοδυναμική αξιολόγηση.

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
Αρρυθμίες και βηματοδότηση
Γενικά θέματα

Ειδικές συστάσεις

• Οι αρρυθμίες είναι συχνό αίτιο νοσηρότητας/θνητότη-

Φαρμακευτική θεραπεία:
Περιορισμοί: αιμοδυναμικές παρενέργειες, συνακόλουθη δυσλειτουργία κολποκοιλιακού κόμβου, εγκυμοσύνη.
Το αποτέλεσμα πολλών αντιαρρυθμικών είναι απογοητευτικό.
Η αμιωδαρόνη είναι η πιο αποτελεσματική.

•
•
•

τας και ο συνηθέστερος λόγος για εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Παράγοντες προδιάθεσης αρρυθμιών: υποκείμενη
καρδιακή πάθηση, αιμοδυναμική επιβάρυνση, υπολείμματα η επακόλουθα καρδιοχειρουργικής επέμβασης (ουλώδης ιστός).
Ηλεκτρική και μηχανική σύνδεση: οι αρρυθμίες μπορεί
να προκύψουν από μία αιμοδυναμική επιβάρυνση και
να οδηγήσουν σε σοβαρή αιμοδυναμική εξασθένιση.
Οι υπερκοιλιακές αρρυθμίες είναι συχνότερες από τις
κοιλιακές αρρυθμίες.

• Υπερκοιλιακές αρρυθμίες:
• Δυσλειτουργία κολποκοιλιακού κόμβου
• Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (ταχυκαρδία επανεισό-

δου, κολπικός πτερυγισμός, κολπική μαρμαρυγή)
Πιο συχνές μετά από
Επεμβάσεις Senning/Mustard
Επέμβαση Fontan
Σύγκλειση ελλειμμάτων του μεσοκολπικού διαφράγματος (ηλικίας > 40 ετών)
Επιδιόρθωσης της τετραλογίας του Fallot

•
•
•
•

• Κοιλιακές αρρυθμίες:
• Επιδιόρθωσης της τετραλογίας του Fallot
• Απόφραξη της χώρου εξόδου αριστερής κοιλίας
• Διαστρωμάτωση κινδύνου για κοιλιακές αρρυθμίες:
• Υποκείμενο καρδιακό νόσημα
• Χειρουργικές διαδικασίες (χρόνος, τύπος)
• Αιμοδυναμική επιβάρυνση
• Παράταση QRS
• Στενή συνεργασία με τον καρδιολόγο GUCH

Η συνεργασία του ηλεκτροφυσιολόγου με την εξειδίκευση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για ασθενείς
με ΣΚ και του χειρουργού GUCH είναι απαραίτητη.

•
•
•

Κατάλυση μέσω καθετήρα και χειρουργικές προσεγγίσεις:
Χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας από ό,τι σε επίκτητη
καρδιοπάθεια λόγω των πολύπλοκων και πολλαπλών
κυκλωμάτων της αρρυθμίας.
Η συνδυασμένη ηλεκτροφυσιολογική - χειρουργική
στρατηγική αναθεώρησης μπορεί να έχει κάποια επιτυχία στον πληθυσμό με τις περισσότερες προκλήσεις
(Τετραλογία του �������������������������������������
Fallot�������������������������������
και ασθενείς με ανεπιτυχή ����
Fontan, ανωμαλία του Ebstein).

•
•

Βηματοδότης (ΒΔ):
Πρέπει να δίνεται προσοχή στην περιορισμένη και μη
φυσιολογική φλεβική πρόσβαση όπως και στη μη φυσιολογική καρδιακή ανατομία.
Μπορεί να απαιτηθούν επικαρδιακά συστήματα.
Η σταθεροποίηση των ηλεκτροδίων μπορεί να είναι
δύσκολη.
Ο κίνδυνος θρομβοεμβολής λόγω των ενδοκαρδιακών επικοινωνιών μπορεί να αποκλείει την ενδοκαρδιακή προσέγγιση.
Επιθυμητή η διπλοεστιακή βηματοδότηση όπως και
συστήματος απόκρισης ρυθμού.

•
•
•
•
•

Εμφυτεύσιμος απινιδωτής (ICD):
Ταυτοποίηση των ασθενών υψηλού κινδύνου για κακοήθεις αρρυθμίες και αιφνίδιο θάνατο.
Η εμφύτευση ΒΔ και ICD θα πρέπει να εκτελείται μόνο
από ομάδα με εμπειρία στις συγγενείς καρδιοπάθειες.

•
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Κυάνωση

• Η κυάνωση προκαλείται από διαφυγή αίματος από δε•

ξιά προς τα αριστερά σε κολπικό, κοιλιακό ή αρτηριακό επίπεδο, μπορεί να υπάρχει με ή χωρίς πνευμονική υπέρταση.
Είναι μια πολυσυστηματική διαταραχή που επηρεάζει
πολλά συστήματα οργάνων.

Αιματολογικές συνέπειες
Δευτεροπαθής ερυθροκυττάρωση
Τα συμπτώματα αυξημένου ιξώδους του αίματος μπορεί να περιλαμβάνουν:
πονοκέφαλο, αδυναμία συγκέντρωσης, οπτικές διαταραχές, κόπωση, εμβοές, μυϊκή αδυναμία και πόνο.
Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι φυσιολογικός.
Ο αριθμός των αιμοπεταλίων μπορεί να είναι φυσιολογικός ή μειωμένος..

•
•

• Η αφαίμαξη ρουτίνας δεν ενδείκνυται ποτέ.
• Ένδειξη για αφαίμαξη

Η ανακούφιση μέτριων έως σοβαρών συμπτωμάτων
υπερβολικού ιξώδους (μέχρι 2-3 φορές το χρόνο). Η
αιμοδοσία αυτόλογου αίματος πριν από το χειρουργείο εάν ο αιματοκρίτης είναι > 65%.

•
•

• Η ανεπάρκεια σιδήρου προκαλείται συχνά από περιττές, επαναλαμβανόμενες αφαιμάξεις και μπορεί να
προκαλέσει συμπτώματα που μοιάζουν με υπερβολικό ιξώδες!

• Η αφυδάτωση (πυρετός, διάρροια, κ.λπ.) μπορεί να
προκαλέσει συμπτώματα υπερβολικού ιξώδους.

Αιμόσταση
Ο αριθμός και η λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων
μπορεί να είναι μειωμένες.
Η ενδογενής και εξωγενής οδοί της πήξης μπορεί να
μην είναι φυσιολογικές:
Παρατεταμένος aPTT, χρόνος προθρομβίνης, αυξημένη τιμή INR, κ.λπ.
Η ελαφρά αιμορραγία είναι συνήθης
Η μείζονα αιμορραγία είναι σπάνια

•
•

•

•
•

Επιπλοκές θρομβοεμβολής
Η αφυδάτωση και η ανεπάρκεια σιδήρου αυξάνουν
τον κίνδυνο αγγειακών συμβαμάτων!
Η ενδοφλέβια πρόσβαση ενέχει τον δυνητικό κίνδυνο
εμβολισμού αέρα στην πνευμονική και συστημική κυκλοφορία.

•
•

Νεφρική λειτουργία
Η σπειραματική λειτουργία είναι μειωμένη
Η πρωτεϊνουρία είναι συνήθης
Η κάθαρση κρεατινίνης δεν είναι φυσιολογική

•
•
•

Διάφορα
Ακμή (δυνητική πηγή βακτηριαιμίας)
Ευαίσθητα ούλα
Μολυσματική νόσος με υψηλή θνητότητα

•
•
•
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• Να μην εκτελείται αφαίμαξη σε περιβάλλον ανεπάρ•

κειας σιδήρου! Οι ερυθροκυτταρικοί δείκτες είναι ανεπαρκείς για να αποκλειστεί η ανεπάρκεια σιδήρου,
προσθέστε μετρήσεις Fe και φερριτίνης.
Διακόψτε τη χορήγηση θειικού σιδήρου (325 mg ημερησίως) μόλις αρχίσει να αυξάνεται η αιμοσφαιρίνη
(ελέγξτε ξανά την αιμοσφαιρίνη σε 7-10 ημέρες). Η
ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου αποτελεί εναλλακτική
επιλογή.

• Επανυδατώστε και μην εκτελέσετε αφαίμαξη!
• Η χρήση αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών παρα•

γόντων πρέπει να περιορίζεται σε καλά προσδιορισμένες ενδείξεις.
Η προσαρμογή της ποσότητας κιτρικού νατρίου είναι
υποχρεωτική για να ληφθούν ακριβείς μετρήσεις πήξης εάν το επίπεδο αιματοκρίτη είναι > 60%.

• Αποφύγετε την αφυδάτωση και την ανεπάρκεια σιδήρου!
• Χρησιμοποιήστε φίλτρο αέρα κατά την ενδοφλέβια χορήγηση.

• Η υπερουρικαιμία χωρίς κλινική ουρική αρθρίτιδα πιθανώς να μην απαιτεί θεραπεία.

• Χρησιμοποιήστε μαλακή οδοντόβουρτσα
• Ετήσιο εμβόλιο γρίπης και πνευμονοθώρακα για μείωση του κινδύνου λοίμωξης.

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
Πνευμονική αγγειακή νόσος

• Η πρώιμη διάγνωση και η βελτιωμένη καρδιοχειρουργική έχουν μειώσει τον αριθμό ενηλίκων με πνευμονική αγγειακή νόσο.

• Τυχόν παρέμβαση επιφέρει τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης.
• Η προσεκτική διαχείριση μειώνει τη νοσηρότητα και τη
θνησιμότητα.
������
• Η ποιότητα ζωής των ασθενών με σύνδρομο Eisen-

• Ενδείκνυται πολιτική «μη παρέμβασης» εκτός εάν εν-

• Η δυνητική νοσηρότητα είναι υψηλή:
• Αιματολογικές και αιμοστατικές ανωμαλίες (βλ. κυάνωση).
• Οι πνευμονικές και εγκεφαλικές επιπλοκές είναι οι πιο

• Δεν υπάρχουν δεδομένα που να καταδεικνύουν βελτι-

•

δείκνυται απόλυτα, για να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση της ισορροπημένης φυσιολογίας.
Η απόφαση για τη χορήγηση αντιπηκτικών είναι αμφιλεγόμενη.

menger είναι καλή μέχρι και την 3η δεκαετία.

ωμένη επιβίωση με αντιπηκτική θεραπεία.

σημαντικές.

• Αιμόπτυση
• Stress οποιασδήποτε μορφής ή λοίμωξη αναπνευστικού μπορεί να προηγούνται της αιμόπτυσης.
• Η ταυτοποίηση των ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο είναι δύσκολη.

• Εγκεφαλικές επιπλοκές:
• Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο/Εγκεφαλικό επεισόδιο ή απόστημα
• Χωρίς συσχετισμό με υψηλότερα επίπεδα αιματο-

• Μην εκτελείτε βρογχοσκόπηση ρουτίνας.
• Μελετήστε την ανάπαυση του ασθενούς.
• Αποφύγετε αντιπηκτικούς/αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες.
• Θεραπεύστε τη λοίμωξη του αναπνευστικού.
• Η αφαίμαξη ρουτίνας δεν προλαμβάνει εγκεφαλικό
επεισόδιο.

κρίτη

������
• Ειδικός κίνδυνος για ασθενείς με σύνδρομο Eisenmenger
• Αφυδάτωση
• Ανεπάρκεια σιδήρου
• Καρδιολογική και μη καρδιολογική χειρουργική
επέμβαση
• Γενική αναισθησία
• Λοίμωξη αναπνευστικού
• Αναιμία
• Υψόμετρο
• Ενδοφλέβιες γραμμές
• Εγκυμοσύνη (υψηλή θνητότητα τόσο για τη μητέρα
όσο και για έμβρυο)
• Συστηματική αγγειοδιαστολή

• Αποφυγή αφυδάτωσης
• Αποφυγή ανεπάρκειας σιδήρου
• Προσεκτική μελέτη τυχόν επέμβασης/διαδικασιών.
• Η αναισθησία πρέπει να εκτελείται από καρδιολόγο
αναισθησιολόγο.
• Ετήσιο εμβόλιο γρίπης / πνευμονιοκόκκου
• Καμία αφαίμαξη ρουτίνας (το επίπεδο αιμοσφαιρίνης
16 g/dl είναι πολύ χαμηλό).
• Χρήση φίλτρου αέρα
• Αντισύλληψη (για μεθόδους βλ. παρακάτω)
• Η συστημική αγγειακή αντίσταση μπορεί να μειωθεί,

Θεραπευτικές επιλογές:
Εισπνεόμενη προστακυκλίνη/ανταγωνιστές ενδοθηλίνης/σιλδεναφίλη
Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία
Πνευμονική αγγειακή νόσος τελικού σταδίου

• Τα συμπτώματα μπορεί να βελτιωθούν, δεν υπάρχουν
ακόμα διαθέσιμα στοιχεία κλινικών δοκιμών.
• Τα συμπτώματα μπορεί να βελτιωθούν, αλλά δεν θα
τροποποιηθεί η νοσηρότητα και η επιβίωση.
• Να μελετηθεί μεταμόσχευση καρδιάς/πνεύμονα πιο

•
•
•

οδηγώντας σε αύξηση της δεξιοαριστερής διαφυγής.

σύντομα αντί για αργότερα.
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Κεφάλαιο 1: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

• Κίνδυνος λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας διά βίου στις πε-

ρισσότερες συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες (εξαίρεση το δευτερογενές έλλειμμα μεσοκολπικού διαφράγματος, ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών, μεσοκοιλιακή επικοινωνία μετά την αποκατάσταση-σύγκλειση, στένωση πνευμονικής βαλβίδας ή μικρός ανοικτός
βοττάλειος πόρος).

• Η καθυστέρηση στη διάγνωση και την παραπομπή είναι συνήθης.
• Τα αντιβιοτικά συνταγογραφούνται πολύ συχνά πριν
ληφθούν καλλιέργειες αίματος!
• Οι εκβλαστήσεις μπορεί να μη γίνουν αντιληπτές με το
διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα.
• Το διαοισοφαγικό ηχωκαρδιογράφημα αυξάνει την
ανίχνευση εκβλαστήσεων.

Απεικόνιση

• Μη επεμβατικοί τρόποι απεικόνισης είναι οι κύριες μέ•
•

θοδοι στην εκτίμηση των ενηλίκων με συγγενή καρδιοπάθεια.
Ο καρδιακός καθετηριασμός ενδείκνυται για να απαντηθούν ειδικά ανατομικά και φυσιολογικά ερωτήματα
(π.χ. στεφανιαίες αρτηρίες, πνευμονική αγγειακή αντίσταση) ή επεμβάσεις.
Όλες οι τεχνικές απεικόνισης απαιτούν προσωπικό με
εμπειρία στη σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια.

• Εκπαίδευση των ασθενών και των γιατρών τους σχε•

• Λήψη δύο καλλιεργειών αίματος πριν από τη χορήγηση αντιβιοτικών.
• Έγκαιρη παραπομπή σε ειδικευμένη μονάδα σε περίπτωση αιμοδυναμικής επιβάρυνσης.
• Η διαχείριση λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας θα πρέπει να
•

εκτελείται σε συνεργασία με έναν ειδικό λοιμωξιολόγο. Ενδέχεται να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση.
Θεραπεία ενδοκαρδίτιδας: Ομάδα Δράσης ESC για τη
Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα, Horstkotte et al, Eur Heart J
2004, 25: 267-276.

• Ηχωκαρδιογράφημα (TTE και ΤΟΕ)
• Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (μαγνητική το-

•
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τικά με τους κινδύνους και τη σημασία της πρώιμης διάγνωσης.
Η εισαγωγή ενδομήτριων αντισυλληπτικών συσκευών
και ο τοκετός θα πρέπει να καλύπτονται με αντιβιοτικά.

μογραφία ή MRI) καθίσταται η έρευνα επιλογής που
παρέχει πληροφορίες για την ανατομία, τη μορφολογία και τη φυσιολογία:
Όγκος και μάζα δεξιάς κοιλίας
Λειτουργία μεταφοράς αίματος δεξιάς κοιλίας προς
πνευμονική αρτηρία
Πνευμονικές αρτηρίες
Στένωση του ισθμού της αορτής
Συστηματικές / πνευμονικές φλεβικές ανωμαλίες.
Η υπερταχεία αξονική τομογραφία (CT ή ΑΤ) και AT
πολλαπλών τομών παίζουν σήμερα σημαντικό ρόλο
στην αξιολόγηση της συγγενούς καρδιοπάθειας.

•
•
•
•
•

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
Επεμβατικός καθετηριασμός

• Ένα επεμβατικό πρόγραμμα είναι κρίσιμης σημασίας
για μια μονάδα GUCH.
• Η προηγούμενη εμπειρία με παιδιά είναι πιο σχετική
από την εμπειρία σε στεφανιαίες επεμβάσεις.
• Οι τυχαιοποιημένες μελέτες σύγκρισης με τις χειρουρ-

• Η απόφαση εκτέλεσης των επεμβάσεων θα πρέπει να
συζητηθεί με πολυεπιστημονική ομάδα.
• Απαιτείται ιδιαίτερα εξειδίκευση, εκπαίδευση και εμπειρία.

γικές εναλλακτικές τεχνικές είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Διάταση με μπαλόνι
Αορτική βαλβιδοπλαστική: η ανεπάρκεια αορτής είναι
η πιο σημαντική επιπλοκή.
Η διάταση της βαλβίδας της πνευμονικής είναι συνήθως επιτυχής.

•
•

Διάταση με μπαλόνι και εμφύτευση stent
Η τεχνική πρώτης επιλογής για στένωση κλάδων της
πνευμονικής αρτηρίας ή φλεβικών στελεχών μετά
επεμβάσεις (Mustard, Senning, Fontan).
Η χρησιμότητα της μεθόδου μένει να αποδειχθεί σε
ασθενείς στένωση του ισθμού της αορτής, στενωτικές
αορτο-πνευμονικές παράπλευρους κλάδους ή αναστομώσεις.

•
•

Τεχνικές εμβολισμού και απόφραξης
Η Μέθοδος εκλογής για σύγκλειση του ανοικτού βοτταλείου, φλεβικών και αρτηριακών παραπλεύρων και
συριγγίων.
Η τυπική πρακτική σε ανοικτό ωοειδές και επιλεγμένες περιπτώσεις δευτερογενούς μεσοκολπικής επικοινωνίας).
Συστηματικές αρτηριακές, στεφανιαίες και φλεβικές
συριγγώδεις επικοινωνίες μπορεί να είναι κλειστές
από συσκευές.

•
•

• Η διάταση με μπαλόνι σε έδαφος προηγούμενης αορτοπλαστικής επιφέρει υψηλό κίνδυνο αορτικής ρήξης.

• Μέθοδος με αμφισβητούμενα αποτελέσματα σε ασθενείς με απόφραξη του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας, ασθενείς με στενωμένα μοσχεύματα των πνευμονικών αρτηριών ή συστηματικές αρτηριακές στενώσεις.

• Αναπάντητα ερωτήματα: λίγα στοιχεία στηρίζουν το
κλείσιμο ανοικτού ωοειδούς τρήματος,, ο βαθμός αποδεκτής πνευμονικής υπέρτασης και η ανάγκη συνακόλουθων διαδικασιών κατάλυσης υπερκοιλιακών ταχυαρρυθμιών σε δευτερογενές μεσοκολπικό έλλειμμα.

•

Διαδερμική εμφύτευση βαλβίδας
Εμφύτευση μιας βόειας βαλβίδας σφαγίτιδας φλέβας τοποθετημένης με stent μέσα στο χώρο εξόδου
της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια
πνευμονικής μετά από επιδιόρθωση της Τετραλογίας
του Fallot.

•

• Πλεονέκτημα: μη χειρουργική διαχείριση της ανεπάρκειας της πνευμονικής βαλβίδας.
• Μειονέκτημα: έλλειψη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.
• Είναι ακόμα πειραματική διαδικασία.
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Κεφάλαιο 1: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
Εγκυμοσύνη

• Οι γυναίκες με (σύνθετη) συγγενή καρδιοπάθεια φθάνουν πλέον σε ηλικία τεκνοποίησης!
• Οι περισσότερες γυναίκες με συγγενή καρδιοπάθεια
αντέχουν την εγκυμοσύνη με τη σωστή περίθαλψη.
• Πρέπει να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι για τη μητέρα και το
•

έμβρυο, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου κληρονομικής συγγενούς καρδιοπάθειας.
Η επίπτωση της εγκυμοσύνης στη μακροπρόθεσμη
επιβίωση είναι άγνωστη.

• Εκτίμηση πριν από την εγκυμοσύνη
• Πλήρες ιστορικό (που περιλαμβάνει οικογενειακό
ιστορικό)
• Φυσική εξέταση
• Ηχωκαρδιογράφημα Doppler (αιμοδυναμική εκτίμηση)
• Λειτουργική ικανότητα (εξέταση άσκησης)
• Γενετική συμβουλευτική
• Αναθεώρηση της φαρμακευτικής αγωγής
• Η συμβουλευτική πριν από την εγκυμοσύνη, η εκτίμηση και η διαστρωμάτωση κινδύνου είναι υποχρεωτικά.
Αποφυγή τερατογόνων φαρμάκων.

Ασθενείς υψηλού κινδύνου
Σύνδρομο Eisengmenger
Σοβαρή πνευμονική υπέρταση χωρίς shunt
Σοβαρή αορτική στένωση (μέση κλίση > 40 mm Hg,
περιοχή βαλβίδας < 0,7 cm2)
Σοβαρή στένωση του ισθμού της αορτής
Σημαντική στένωση μιτροειδούς (MVA < 1.5)
Μειωμένη συστημική κοιλιακή λειτουργία (EF < 35%)
Προσθήκη μηχανικής βαλβίδας
Σύνδρομο Marfan (αορτική ρίζα > 40 mm)
Κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια (Ο2 ≤ κορεσμός
85%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Συμβουλευτική κατά της εγκυμοσύνης!
• Διαχείριση ασθενών υψηλού κινδύνου:
• Παραπομπή σε κέντρο τριτοβάθμιας περίθαλψης: η

•
•
•
•
•

Μηχανικές βαλβίδες
Η διαχείριση είναι δύσκολη
Η θεραπεία ηπαρίνης επιφέρει τον κίνδυνο επιπλοκών
θρομβοεμβολής.
Η θεραπεία βαρφαρίνης είναι πιο ασφαλής για τη μητέρα, ο κίνδυνος εμβρυοπάθειας φαίνεται να είναι μικρή με δόση βαρφαρίνης < 5 mg ημερησίως.

•
•
•

Κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια
Ο εμβρυϊκός κίνδυνος είναι ανάλογος με το βαθμό μητρικής υποξίας (Ο2 κορεσμός ≤ 85%).

•
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πολυεπιστημονική ομάδα (μαιευτήρας, ειδικός καρδιολόγος, αναισθησιολόγος, παιδίατρος) θα πρέπει
να εμπλακεί από την αρχή της εγκυμοσύνης, να προγραμματιστεί η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, ο
τρόπος τοκετού και η περίθαλψη μετά τον τοκετό.
Σίδηρος και προγεννητικές βιταμίνες (για πρόληψη
αναιμίας)
Καρδιακός υπέρηχος του εμβρύου
Ανάπαυση στο κρεβάτι όσο προχωρά η εγκυμοσύνη
Ο κολπικός τοκετός προτιμάται σε σχέση με την καισαρική τομή (εκτός εάν υπάρχουν μαιευτικές ενδείξεις).
Προφύλαξη φλεβικής θρομβοεμβολής

• Ο ρόλος της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους δεν
έχει τεκμηριωθεί.

• Το χαμηλό βάρος γέννησης κατά την κυοφορία και ο
πρόωρος τοκετός είναι συνήθη.

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
Αντισύλληψη

• Ο κίνδυνος εγκυμοσύνης πρέπει να σταθμιστεί με τον
κίνδυνο αντισύλληψης.
• Η ασθενής θα πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο αντισύλ-

Ο γιατρός συνιστά τη λιγότερο επικίνδυνη μέθοδο αντισύλληψης.

Μέθοδοι φραγμού

• Ασφαλής, υψηλή αντισυλληπτική δραστικότητα σε ζευ-

ληψης που προτιμά.

γάρια/γυναίκες που συμμορφώνονται > 35 ετών

Αντισυλληπτικά χάπια από το στόμα
Χάπια συνδυασμού με χαμηλή δόση οιστρογόνων

Μεδροξυπρογεστερόνη (Depo-roveral®), λεβονοργεστρέλη (Norplant®) ή χάπια προγεστερόνης μόνο.

Ενδομήτριες συσκευές
Δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή των ασθενών με προηγούμενη εγκυμοσύνη.
Ο κίνδυνος πυελικής φλεγμονώδους νόσου υπερεκτιμήθηκε στο παρελθόν.
Χειρουργική στείρωση

Κίνδυνος υποτροπής/Γενετική Συμβουλευτική

• Πολύ δραστικά, αλλά θρομβογόνα (π.χ. ασθενείς Fon
tan, κυάνωση, κολπική μαρμαρυγή/πτερυγισμός).
• Αντενδείκνυνται εάν υπάρχει κίνδυνος παράδοξης εμβολής, συστημικής ή πνευμονικής υπέρτασης.
• Αποτελεσματικά, αλλά κίνδυνος κατακράτησης υγρών,

κατάθλιψης, αιμορραγίας ρήξης και υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας από ό,τι τα αντισυλληπτικά συνδυασμού
από το στόμα.

• Αντιβιοτική προφύλαξη θα πρέπει να χορηγείται κατά
την τοποθέτηση και κατά την αφαίρεση.

• Πρέπει να μελετηθεί ο χειρουργικός κίνδυνος!
• Μπορεί να είναι η μέθοδος επιλογής.

• Τα δεδομένα για τον κίνδυνο υποτροπής σε ζευγάρια

• Το ποσοστό υποτροπής της συγγενούς καρδιοπάθειας

•

• Οι ανωμαλίες ενός γονιδίου ή/και οι χρωμοσωματικές

όπου τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας αντιμετωπίζουν ανωμαλία συγγενούς καρδιοπάθειας είναι περιορισμένα.
Θα πρέπει να διατίθεται γενετική συμβουλευτική σε
εξειδικευμένα κέντρα.

στους απογόνους κυμαίνεται από 2 – 50%.

ανωμαλίες έχουν τους υψηλότερους κινδύνους υποτροπής:
Σύνδρομο Marfan, σύνδρομο Noonan, σύνδρομο
Holt-Oram, συγγενείς μορφές ΥΚΜ.

•
• Θα πρέπει να εκτελείται εμβρυϊκό ηχωκαρδιογράφημα
στις 16-18 εβδομάδες κύησης.
• Δειγματοληψία χοριακής λάχνης ή αμνιοπαρακέντη•

ση μπορεί να ενδείκνυνται επίσης σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
Τερατογόνο αποτέλεσμα των φαρμάκων

• Αναστολείς ΜΕΑ, ανταγωνιστές υποδοχέα αγγειοτασίνης ΙΙ, βαρφαρίνη, αμιωδαρόνη.
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Συννοσηρότητα

• Γνωστική και διανοητική υστέρηση μπορεί να προκύ-

• Απαιτείται ειδική φροντίδα και υποστήριξη

• Οι περιγεννητικές και περιεγχειρητικές νευρολογικές

• Η στενή συνεργασία μεταξύ των μελών πολυεπιστη-

ψει από συνυπάρχοντα κληρονομικά ή χρωμοσωματικά σύνδρομα μέχρι και σε 20% των ασθενών.

επιπλοκές έχουν σοβαρή επίπτωση στην ενήλικη ζωή
και δημιουργούν σημαντική ζήτηση σε ιατρικά και κοινωνικά ιδρύματα.

•

μονικής ομάδας είναι βασική για την επίλυση μεγάλου
φάσματος συννοσηροτήτων.
Στην περίθαλψη πρέπει να συμμετέχουν και μη καρδιολόγοι ειδικοί.

• Επίκτητη καρδιοπάθεια θα προκύψει. καθώς μεγαλώνει σε ηλικία ο πληθυσμός.

• Σκελετικές ανωμαλίες
• Κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες
• Πρέπει να αντιμετωπιστεί η ψυχοκοινωνική επίδραση

• Βλ. κυάνωση

των συννοσηροτήτων.

Σύνδρομα που σχετίζονται με καρδιακά ελαττώματα και διανοητικά ελλείμματα
Σύνδρομο

Γενικά χαρακτηριστικά

Καρδιακό ελάττωμα

Σύνδρομο εμβρυϊκού αλκοολισμού

Ανωμαλία στο πρόσωπο και την
ανάπτυξη, διανοητική καθυστέρηση

Mεσοκολπική επικοινωνία, μεσοκοιλιακή επικοινωνία (30%)

Σύνδρομο Down (τρισωμία 21)

Διανοητική καθυστέρηση, τυπικά
πρόσωπα, λεμφοίδημα

AVSD, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ανωμαλία αορτικής βαλβίδας
σε 40%

Noonan

Φαινόμενο παρόμοιο με Turner, φυσιολογικά χρωματοσώματα, διανοητική καθυστέρηση

Στένωση ισθμού, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μεσοκολπική επικοινωνία, στένωση πνευμονικής

Turner

Χρωμόσωμα ΧΟ, σκελετικά και διανοητικά ελλείμματα

Στένωση ισθμού σε 35%, ± διγλώχινα αορτικής βαλβίδας

Williams Beuren

Δυσπλασία προσώπου, υπερβιταμίνωση D, υποκαλιαιμία, διανοητική
καθυστέρηση

Υπερβαλβιδική αορτική στένωση,
μερικές φορές με πολλαπλές στενώσεις πνευμονικής αρτηρίας.

Έκτακτα περιστατικά

• Τα πιο συνήθη έκτακτα περιστατικά είναι:
• Αρρυθμίες
• Καρδιακή ανεπάρκεια
• Λοιμώξεις
• Εγκεφαλική ισχαιμία
• Προβλήματα αορτικής ρίζας
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• Οι ασθενείς με πιο σοβαρές επιπλοκές ή πιο σύνθετη
•

συγγενή καρδιοπάθεια χρήζουν διακομιδής σε εξειδικευμένο κέντρο.
Πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη αρχική θεραπεία στο
τοπικό νοσοκομείο μετά από συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο.

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες

4. Χειρουργικά θέματα
Καρδιοχειρουργική
Διαδικασίες που εκτελούνται συχνά ή όψιμες επαναλήψεις

Να διατηρούνται πάντα πρόχειρες οι σημειώσεις προηγούμενων
επεμβάσεων. Προσεκτική διάγνωση και αξιολόγηση.

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη είναι συχνά δύσκολο να εκτιμηθούν.

Πρέπει να συζητηθούν με τον ασθενή.

Διατήρηση της μυοκαρδιακής λειτουργίας

Να διατηρείται ο αποκλεισμός της αορτής (clamp) κατά το δυνατό
λιγότερο. Καρδιοπληγία με τη χρήση ψυχρού διαλύματος.

Επανάληψη στερνοτομής (διατεταμένη δεξιά κοιλία, πρόσθια
αορτή)

Καρδιοπνευμονική παράκαμψη πριν από τη στερνοτομή, τοποθέτηση προσθετικής μεμβράνης όταν αναμένεται νέα επέμβαση.

Πνευμονικές αγγειακές ανωμαλίες (παραμόρφωση από προηγούμενη επέμβαση, συρίγγια), αορτοπνευμονικοί παράπλευροι
κλάδοι, πνευμονική υπέρταση.

Προσεκτική προεγχειρητική αξιολόγηση, προηγούμενος καθετηριασμός σε ορισμένες περιπτώσεις (απόφραξη παράπλευρων).

Αναισθησία και περιεγχειρητική περίθαλψη
Εξατομικευμένη αντιμετώπιση ανάλογα με τη φυσιολογία
Μη καρδιακή επέμβαση
Κίνδυνος αιμοδυναμικής αστάθειας, αιμορραγίας, ενδοκαρδίτιδα.
Υψηλότερος κίνδυνος σε επείγουσες διαδικασίες.

Οι κυανωτικοί ασθενείς έχουν πρόβλημα, αν μειωθούν οι συστηματικές αντιστάσεις (αυξημένη Δ-Α διαφυγή, υποξία).

Αποφυγή εμβολής με αέρα, άριστη ρύθμιση όγκου υγρών που
χορηγούνται. Χημειοπροφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα
Προεγχ. εκτίμηση με ειδικό GUCH.
Να αναμένονται προβλήματα.
Παρακολούθηση αερίων αρτηριακού αίματος και πίεσης, πιθανώς κεντρικός φλεβικός καθετήρας ή καθετήρας πνευμονικής
αρτηρίας.
Η προεγχ. αφαίμαξη μπορεί να βελτιώσει την αιμόσταση, εάν ο αιματοκρίτης είναι > 65%. Αποφυγή πτώσης συστηματικών αντιστάσεων (αποφυγή χορήγησης ραχιαίας αναισθησίας).

Μεταμόσχευση
Τελική λύση ανακούφισης που πρέπει να μελετηθεί.
Το αποτέλεσμα είναι λιγότερο ευνοϊκό από το μέσο όρο
Απαραίτητη διαστρωμάτωση κινδύνου.

5. Ψυχοκοινωνικά θέματα
Μια εξειδικευμένη υπηρεσία για ενήλικους με συγγενή
καρδιοπάθεια πρέπει να παρέχει υποστήριξη για ψυχοκοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με την ανησυχία σχετικά με την υποκείμενη καρδιοπάθεια, την
πρόγνωση, τις κοινωνικές συναναστροφές, τη διανοητική ανάπτυξη, τη γνωσιακή λειτουργία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ασφάλιση και τη φυσική δραστηριότητα. Σήμερα, δεν υπάρχουν επικυρωμένα δεδομένα που να αφορούν στη σχέση μεταξύ του υποκείμενου ελαττώματος και των ψυχοκοινωνικών θεμάτων. Η κατάλληλη επαγγελματική συμβουλευτική,
βάσει της φυσικής και διανοητικής ικανότητας και του
υποκείμενου ελαττώματος είναι απαραίτητη. Η διαθεσιμότητα και το κόστος για ασφαλίσεις υγείας και ζωής δεν είναι τυποποιημένα λόγω της έλλειψης κατευθυντήριων οδηγιών πρακτικής και διαφέρουν πολύ
τόσο μέσα όσο και μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως στον τομέα ιδιωτικών ασφαλίσεων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναφέρονται σε πίνακες ζωής που δεν βασίζονται στα τρέχοντα δεδομένα αποτελεσμάτων.
Η συμμετοχή σε αθλήματα και η τακτική γυμναστι-

κή έχουν ωφέλιμα αποτελέσματα στη φυσική κατάσταση, την ψυχοκοινωνική ευημερία, την αυτοπεποίθηση, την κοινωνική συναναστροφή και στον όψιμο
κίνδυνο επίκτητης καρδιοπάθειας. Οι συστάσεις για
γυμναστική σε ασθενείς GUCH πρέπει να βασίζονται
στην ικανότητά τους και στην επίπτωση της προπόνησης στην αιμοδυναμική της καρδιάς.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς GU���
CH υποστηρίζουν ότι είναι ασυμπτωματικοί. Ωστόσο,
πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι η υποκειμενική
κατάσταση της υγείας δεν είναι καλός δείκτης για την
αντικειμενική κλινική κατάσταση σε αυτές τις περιπτώσεις. Συνεπώς, πρέπει να εκτελεστούν επίσημες
εξετάσεις, εκτίμηση της επίπτωσης της άσκησης στην
πραγματική αιμοδυναμική και η επαγωγή αρρυθμιών. Η συμβουλή για εκτέλεση ήπιας άσκησης, αλλά
με περιορισμό στα ανταγωνιστικά αθλήματα εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι οργανώσεις ασθενών είναι σημαντικές, επειδή διαδίδουν ιατρικές πληροφορίες και βοηθούν στην ενημέρωση
και την εκπαίδευση τόσο των ασθενών όσο και των
γιατρών. Επιπλέον, μπορούν να παίξουν μείζονα ρόλο στην εξασφάλιση και βελτίωση των δικαιωμάτων
των ασθενών.
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Συστάσεις για αθλήματα, φυσική δραστηριότητα και ασφαλίσεις ενηλίκων με συγγενή καρδιοπάθεια
Συστάσεις για αθλήματα/
Συγκεκριμένη βλάβη
Συστάσεις για ασφάλιση
φυσική δραστηριότητα
Χωρίς περιορισμούς εκτός εάν υπάρΚατηγορία 1, γενικά χωρίς πρόβλημα,
Μεσοκολπική επικοινωνία (ASD)
χει μέτρια/σοβαρή πνευμονική αγγειεάν γίνει αποκατάσταση νωρίς
ακή νόσος
Μεσοκολπική επικοινωνία (VSD), μη
Χωρίς περιορισμούς εάν είναι μικρή
Κατηγορία 1 εάν είναι μικρή
επιδιορθωμένη
Μεσοκοιλιακή επικοινωνία (����������
VSD�������
), επιΧωρίς περιορισμούς
Κατηγορία 1
διορθωμένη
Χωρίς περιορισμούς εάν υπάρξει καΠλήρες έλλειμμα κολποκοιλιακού διαλή επιδιόρθωση και χωρίς σημαντικές Κατηγορία 2 εάν επιδιορθωθεί καλά
φράγματος (cAVSD), μετεγχειρητικά
αρρυθμίες
Χωρίς περιορισμούς εάν υπάρξει καΜερικό Έλλειμμα κολποκοιλιακού διαλή επιδιόρθωση και χωρίς σημαντικές Κατηγορία 2
φράγματος (pAVSD), μετεγχειρητικά
αρρυθμίες
Χωρίς περιορισμούς εκτός εάν είναι Κατηγορία 1 μετά από επιτυχημένη θεΠνευμονική στένωση (ΠΣ)
σοβαρή
ραπεία ή ήπια ΠΣ
Χωρίς αντενδείξεις εκτός εάν τεκμηριΤετραλογία του Fallot�����������������
�����������������������
(���������������
TOF������������
), μετεγχει- ώνονται σημαντικές αρρυθμίες, σημαΚατηγορία 2
ρητικά
ντική κοιλιακή δυσλειτουργία ή άλλα
υπολείμματα
Αποφυγή αθλημάτων επαφής.
Μετά από χειρουργική επέμβαση τοΔιαφορετικά χωρίς περιορισμούς εάν Κατηγορία 2
ποθέτησης μοσχεύματος
είναι καλή η αιμοδυναμική εικόνα
Στένωση αορτικής βαλβίδας (ΣΑΒ), μη Χωρίς ανταγωνιστικά αθλήματα εάν η
Κατηγορία 2
χειρουργημένη
απόφραξη είναι μέτρια ή σοβαρή
Υψηλό επίπεδο δραστηριότητας σε μη επιΣτένωση αορτικής βαλβίδας (ΣΑΒ), πλεχθείσες περιπτώσεις με καλή αριστερή
Κατηγορία 2
μετεγχειρητικά
κοιλιακή λειτουργία, αποφυγή αθλημάτων
επαφής αν χορηγούνται αντιπηκτικά
Χωρίς περιορισμό εάν υπάρχει ήπια
Υπαορτική στένωση (ΥΑΣ)
Κατηγορία 2
απόφραξη ή μετά από διόρθωση
Στένωση ισθμού της αορτής (CoA), Περιορισμός πριν την επιδιόρθωση ή Κατηγορία 3 για σημαντική CoA που
χωρίς θεραπεία
την επεμβατική θεραπεία
δεν αντιμετωπίστηκε
Στένωση ισθμού της αορτής (CoA), μετά Χωρίς περιορισμούς εάν έχει επιτευαπό επιδιόρθωση ή επεμβατική θεραπεία χθεί άρση της απόφραξης και χωρίς Κατηγορία 2
(αγγειοπλαστική ± τοποθέτηση stent)
υπολειμματική αρτηριακή υπέρταση
Χωρίς περιορισμός εκτός εάν συντρέΚατηγορία 1 εάν υπάρχει μικρός PDA ή
Ανοικτός αρτηριακός πόρος (PDA)
χει μέτρια/σοβαρή πνευμονική αγγειαμετά από κλείσιμο
κή νόσος
Κατηγορία 2 εάν είναι ασυμπτωματικός
Ψυχαγωγικά αθλήματα σε ασυμπτωμα- ο ασθενής χωρίς χειρουργική επέμβαΑνωμαλία Ebstein
τικούς ασθενείς
ση ή μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση
Ψυχαγωγικά αθλήματα σε ασυμπτωμαΜετά από επέμβαση Fontan
Κατηγορία 3
τικούς ασθενείς
Αποφυγή αθλημάτων επαφής
Αποφυγή επίπονης άσκησης
Σύνδρομο Marfan
Αποφυγή υψηλού υψομέτρου και κατα- Κατηγορία 3
δύσεων (κίνδυνος αυτόματου πνευμονοθώρακας)
Μετά από χειρουργική επέμβαση (τύ- Οι καθημερινές δραστηριότητες είναι
που Mustard ή Senning) για μετάθεση απλές ωστόσο η ανοχή στην κόπωση Κατηγορία 3
των μεγάλων αγγείων
είναι ελαττωμένη
Συγγενώς επιδιορθωθείσα μετάθεση
Μη ανταγωνιστικά αθλήματα σε ασυΚατηγορία 3 (σε πολλές περιπτώσεις)
των μεγάλων αγγείων
μπτωματικούς ασθενείς
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6. Συγκεκριμένες βλάβες
Αυτή η ενότητα συνοψίζει την τρέχουσα στρατηγική
διαχείρισης για τις πιο συνήθεις βλάβες που παρατηρούνται σε ενήλικους με συγγενή καρδιοπάθεια.
Πολλές συστάσεις βασίζονται στην κλινική εμπειρία αντί
για τα στοιχεία των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών.
Συνεπώς, έχουμε επιλέξει να μη χρησιμοποιήσουμε
κατηγορίες ταξινομήσεων συστάσεων και επιπέδων
ενδείξεων όπως σε άλλες Ομάδες Δράσης ESC.

Τα επίπεδα περίθαλψης που υποδεικνύονται στους πίνακες αντιστοιχούν σε αυτά που εξηγούνται παραπάνω, δηλ.
1 = Εξειδικευμένη τριτοβάθμια περίθαλψη
2 = Εξειδικευμένη περιφερειακή περίθαλψη
3 = Περίθαλψη από γενικό γιατρό.
Οι κατηγορίες ασφάλισης είναι:
1 = Ασφάλιση με κανονικές τιμές
2 = Ασφάλιση με υψηλές τιμές ή με εξαίρεση συγκεκριμένων κινδύνων
3 = Δεν μπορεί συνήθως να εξασφαλίσει ασφάλιση.
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ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ASD)
Εισαγωγή & ιστορικό
Κοινό έλλειμμα που μπορεί να διαγνωστεί πρώτο στην ενήλικη ζωή
Μικρά ελλείμματα – εξαιρετική πρόγνωση
Επιβίωση → ενήλικη ζωή
Μεγάλα ελλείμματα – μειωμένη επιβίωση, ανάλογα με την ηλικία κατά τη θεραπεία
Πνευμονική υπέρταση • διάταση/ανεπάρκεια ΔΚ • δυνητική παράδοξη εμβολή
Αιμοδυναμικά θέματα
Μειωμένη ευενδοτότητα ΑΚ
Υπερκοιλιακή αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός)
Αρρυθμία / βηματοδότηση
Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου • σπάνια απαιτείται βηματοδότηση

•
•
•
•
•
•
•

ΗΚΓ
Ακτινογραφία
θώρακος

Παρακλινικές εξετάσεις

Ηχωκαρδιογράφημα/ΤΟΕ

μετά τη σύγκλειση του ελλείμματος

Καθετήρας
MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως
Ενδείξεις για επέμβαση

Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Υποτροπή / γενετική

•

Σύνδρομα

•

Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα

•

Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα

Ασφάλιση
Παρακολούθηση

Ανεπίλυτα θέματα
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• Σύγκλειση ελλείμματος • Εκτίμηση πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων

• Σπάνια είναι χρήσιμη
• Εάν υπάρχει συμπτωματική αρρυθμία
• Κατά τη διάγνωση – μικρή αξία

���������������������������������������������
) εκτός εάν υπάρχει πνευμονική αγγειακή νό• Μεγάλα ελλείμματα (> 10 mm�������������������������������������������

•
•
•
•
•

Επεμβατικές επιλογές

• Κατά τη διάγνωση – εάν ενδείκνυται κλινικά (αρρυθμίες)
• Κατά τη διάγνωση – διαφορετικά μικρή αξία
• Κατά τη διάγνωση – τοποθεσία, μέγεθος, μέγεθος ΔΚ,
Πίεση ΡΑ, Qp:Qs, σχετικές βλάβες
• ΤΟΕ εκτελείται συνήθως σε μεγαλύτερους ασθενείς και

•
•
•
•

σος (πνευμονικές αντιστάσεις > 8 U/m2, Α-Δ διαφυγή < 1,5, χωρίς απόκριση στα αγγειοδιασταλτικά των πνευμονικών αγγείων)) • Παράδοξη εμβολή
Χειρουργική επέμβαση ή διαδερμική σύγκλειση (αν διάμετρος < 38 mm)
Διαδικασία χαμηλού ρίσκου εκτός εάν υπάρχει πνευμονική αγγειακή νόσος
Καθυστερημένη επέμβαση είναι λιγότερο επιτυχημένη
Πολύ σπάνια • χημειοπροφύλαξη δεν ενδείκνυται
Χωρίς αντενδείξεις εκτός από πνευμονική αγγειακή νόσο • χωρίς περιορισμούς για αντισύλληψη • μελέτη εμβρυϊκού ηχωκαρδιογραφήματος
3% των συγγενών πρώτου βαθμού • οικογενής ASD (με μεγάλο διάστημα
PR) • αυτοσωματικός επικρατούν χαρακτήρας
Holt Oram – παραμόρφωση άνω άκρου • αυτοσωματικός επικρατούν χαρακτήρας
Χωρίς περιορισμούς εκτός εάν υπάρχει μέτρια/ σοβαρή πνευμονική αγγειακή νόσος
Κατηγορία 1 • γενικά χωρίς πρόβλημα εάν κλείσει πρώιμα το ελάττωμα
Πρώιμη επιδιόρθωση (< 30 έτη) – χωρίς προβλήματα – εξιτήριο
καθυστερημένη επιδιόρθωση – κανονικό follow up • επίπεδα 2
Χειρουργική επέμβαση έναντι διαδερμικής σύγκλεισης • σύγκλειση σε περίπτωση πνευμονικής υπέρτασης • συνακόλουθη επέμβαση Maze • ανώτερο ηλικιακό όριο για χειρουργική επέμβαση • κλείσιμο PFO σε ασθενείς με
υποψία παράδοξης εμβολής

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (VSD)
Σημαντικά ελλείμματα μεσοκοιλιακού διαφράγματος που δεν επιδιορθώνονται συνήθως στην παιδική ηλικία
Εισαγωγή & ιστορικό
Μικρό έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος ή μετεγχειρητικό έλλειμμα διαφράγματος είναι σύνηθες στους ενήλικους • Η εμφάνιση ασθενών με σύνδρομο Eisenmenger γίνεται λιγότερο συχνή
Εξαιρετική για μικρό έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος
Το μεγάλο έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος μπορεί να δημιουργήσει
Επιβίωση → ενήλικη ζωή
πνευμονική αγγειακή νόσο (Eisenmenger)
Ενδέχεται να αναπτυχθεί ανεπάρκεια αορτής
Επικοινωνία από αριστερά προς τα δεξιά • Διάταση ΑΚ και μειωμένη λειτουρΑιμοδυναμικά θέματα
γικότητα • ανεπάρκεια αορτής • αυξημένες πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις σε μη επιδιορθωμένο μεγάλο έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος
Αρρυθμία / βηματοδότηση
Σπάνια

•
•
•
•
•
•
•

Ακτινογραφία
θώρακος
ΗΚΓ
Ηχωκαρδιο
γράφημα
Παρακλινικές εξετάσεις

ΤΟΕ
Καθετηριασμός
MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως

Ενδείξεις για αντιμετώπιση
Επεμβατικές επιλογές
Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα
Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Υποτροπή / γενετική
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση

• Διαφυγή αριστερά προς δεξιά με υπερφόρτωση όγκου αριστερής καρδιάς
• Ανατρέψιμη πνευμονική υπέρταση • αορτική ανεπάρκεια
• Σχετικές ανωμαλίες (χώρος εξόδου ΔΚ, υπαορτική στένωση)
• Προηγούμενη ενδοκαρδίτιδα
• Χειρουργική επέμβαση • διαδερμική σύγκλειση σε μυϊκά VSD
• Καλά αποτελέσματα χειρουργικής επέμβασης
• Προφύλαξη σε όλους
• Χωρίς αντενδείξεις σε VSD χωρίς επιπλοκές • η εγκυμοσύνη αντενδείκνυται
στην πνευμονική αγγειακή νόσο (νόσος Eisenmenger)

• Περιστασιακά οικογενής • συνήθης κίνδυνος υποτροπής
• Συνήθης καρδιακή ανωμαλία σε σύνδρομα π.χ. Down
• Χωρίς περιορισμούς σε μικρό έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος
• Μικρά ελλείμματα μεσοκοιλιακού διαφράγματος Κατηγορία 1
• Όχι συχνή παρακολούθηση εκτός εάν υπάρχουν αιμοδυναμικές ανωμαλίες

Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα

• Κατά τη διάγνωση – καρδιομεγαλία
• Ρουτίνας Υπερτροφία ΑΚ/ΔΚ
• Αριθμός, μέγεθος και τοπογραφικός προσδιορισμός
ελλειμμάτων
• Λειτουργία ΔΚ/ΑΚ • Αορτική ανεπάρκεια
• Εάν είναι ανεπαρκής η απεικόνιση ΤΤΕ
• Πνευμονική αγγειακή αντίσταση
• Σχετικές βλάβες
• Σπάνια είναι χρήσιμη
• Μόνο εάν είναι συμπτωματικός
• Μόνο εάν είναι συμπτωματικός
• Συμβουλευτική αθλητισμού

•

(π.χ. αορτική ανεπάρκεια) • Μικρό έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος
επιπέδου 3, Πνευμονική αγγειακή νόσος (Eisenmenger) επιπέδου 2, αορτική
ανεπάρκεια / αιμοδυναμικές επιπλοκές επιπέδου 1
Βέλτιστη διαχείριση ασθενών με νόσο Eisenmenger
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Κεφάλαιο 1: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εισαγωγή & ιστορικό
Συνήθης βλάβη • οι περισσότεροι ασθενείς είναι πλέον ενήλικοι
Εξαιρετική επιβίωση • περιστασιακή υπολειμματική διαφυγή
Επιβίωση → ενήλικη ζωή
Ορισμένοι αναπτύσσουν απόφραξη χώρου εξόδου ΔΚ ή ΑΚ
Ορισμένοι αναπτύσσουν αορτική ανεπάρκεια
Υπολειμματική διαφυγή • κοιλιακή λειτουργία
Αιμοδυναμικά θέματα
ανεπάρκεια αορτής
νέες αιμοδυναμικές ανωμαλίες (απόφραξη χώρου εξόδου ΔΚ)
Αρρυθμία / βηματοδότηση
Σπάνιος ΚΚ αποκλεισμός, κοιλιακή αρρυθμία

•
•
•
•
•
•
•
•

Ακτινογραφία θώρακος
ΗΚΓ
Ηχωκαρδιογράφημα
Παρακλινικές εξετάσεις

ΤΟΕ με ανεπαρκή ΤΤΕ
Καθετηριασμός
MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως

Ενδείξεις για αντιμετώπιση
Επεμβατικές επιλογές
Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα
Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Υποτροπή / γενετική
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση

Παρακολούθηση
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• Κατά τη διάγνωση – καρδιομεγαλία
• Ρυθμός
• Υπολειμματικά VSD • λειτουργία ΑΚ/ΔΚ
• Αορτική ανεπάρκεια
• ΤΟΕ μόνο εάν είναι ανεπαρκής η ΤΤΕ
• Απαιτείται σπάνια
• Σπάνια είναι χρήσιμη
• Μόνο εάν είναι συμπτωματικός
• Μόνο εάν είναι συμπτωματικός
• Συμβουλευτική για αθλητισμό

• Εάν υπάρχει υπολειμματικό VSD, βλ. «VSD μη επιδιορθωμένο»
• βλ. «VSD μη επιδιορθωμένο»
• βλ. «VSD μη επιδιορθωμένο»
• Προφύλαξη εάν υπάρχει υπολειμματικό VSD
• Χωρίς αντενδείξεις σε VSD χωρίς επιπλοκές • η εγκυμοσύνη αντενδείκνυται
•
•
•
•
•
•

στην πνευμονική αγγειακή νόσο (νόσος Eisenmenger)
βλ. «VSD μη επιδιορθωμένο»
Χωρίς περιορισμούς σε κλειστό VSD
Κατηγορία 1
Δεν απαιτείται συστηματική παρακολούθηση εάν είναι κλειστό VSD χωρίς
υπολειμματικές ανωμαλίες
Σπάνια παρακολούθηση για ελάσσονες υπολειμματικές βλάβες
Νόσος Eisenmenger επιπέδου 2, μικρό VSD επιπέδου 3, αορτική ανεπάρκεια
/ επιπλοκές αιμοδυναμικής: επίπεδο 1

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εισαγωγή & ιστορικό
Εμφάνιση στη βρεφική ηλικία
Οι μη χειρουργημένοι επιβιώσαντες αναπτύσσουν πνευμονική αγγειακή νόσο • τα χειρουργικά αποτελέσματα είναι σημαντικά βελτιωμένα • η κατάΕπιβίωση → ενήλικη ζωή
σταση μετά την επιδιόρθωση εξαρτάται κυρίως από τη λειτουργία της ΚΚ βαλβίδας • πολλοί ασθενείς έχουν σύνδρομο Down
Ανεπάρκεια αριστερής κολποκοιλιακής βαλβίδας (± στένωση) • πνευμονική
Αιμοδυναμικά θέματα
αγγειακή νόσος • όψιμη υπαορτική στένωση
Ο κίνδυνος πλήρους καρδιακού αποκλεισμού μικρός (< 2%) • κολπικές αρΑρρυθμία / βηματοδότηση
ρυθμίες ιδιαίτερα σε δυσλειτουργία κολποκοιλιακής βαλβίδας

•
•
•
•

Ακτινογραφία θώρακος
ΗΚΓ

• Καρδιομεγαλία • επίταση πνευμονικού αγγειακού δικτύου • πνευμονική αγγειακή νόσος

• Ρουτίνας υπερτροφία ΑΚ και ΔΚ • απόκλιση
άξονα QRS • αποκλεισμός δεξιού σκέλους •
Διαταραχές αγωγιμότητας

Πιο χρήσιμη έρευνα για:

Παρακλινικές εξετάσεις

Ηχωκαρδιογράφημα/ΤΟΕ

• Μορφολογία και λειτουργία αριστερής ΚΚ βαλ

Καθετηριασμός

• Απαιτείται σπάνια, εκτός εάν μελετάται νέα

MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως
Πρόσθετες

Ενδείξεις επανεπέμβασης

βίδας • Κοιλιακή λειτουργία • υπολειμματικές
βλάβες (επικοινωνίες, υπαορτική στένωση)
επέμβαση

• Σπάνια ενδείκνυται
• Μόνο σε συμπτωματικούς ασθενείς
• Σπάνια ενδείκνυται
• Σημαντική δυσλειτουργία αριστερής κολποκοιλιακής βαλβίδας
• Σημαντική υπολειμματική διαφυγή
• Υπαορτική στένωση

• Σημαντική δυσλειτουργία αριστεράς κολποκοιλιακής βαλβίδας
• Σημαντική υπολειμματική επικοινωνία • υπαορτική στένωση • προοδευτικός / συμπτωματικός ΚΚ αποκλεισμός

Επεμβατικές επιλογές
Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα
Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη

• Νέα χειρουργική επέμβαση μπορεί να απαιτεί αντικατάσταση βαλβίδας
• Πραγματική επιβίωση μετά από 20 έτη > 80% • εξαιρετικά μακροπρόθε•
•

Υποτροπή / γενετική

•

Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα

•

Ασφάλιση
Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα

•
•
•
•

σμα αποτελέσματα εκτός εάν υπάρχει ανεπάρκεια κολποκοιλιακής βαλβίδας
(+στένωση), πνευμονική αγγειακή νόσος, όψιμη υπαορτική στένωση
Προφύλαξη σε όλα τα περιστατικά
Αντενδείκνυται η εγκυμοσύνη σε πνευμονική αγγειακή νόσο (Eisenmenger) •
αντιπηκτική διαχείριση σε ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες • με πνευμονική
υπέρταση αποφυγή δισκίων που περιέχουν οιστρογόνο
Μεγαλύτερος από το μέσο όρο ο κίνδυνος υποτροπής συνδρόμου Down σε >
50% της πλήρους AVSD • περίπου 10 – 14% ΣΚΝ σε μητέρες με AVSD
Χωρίς περιορισμούς εάν έχει προηγηθεί καλή επιδιόρθωση και δεν υπάρχουν
σημαντικές αρρυθμίες
Κατηγορία 2 εάν έχει επιδιορθωθεί καλά
Διαστήματα 1-2 ετών με ΗΚΓ και ηχωκαρδιογράφημα σε σταθερά περιστατικά
Επίπεδο 2 εκτός εάν υπάρχουν σημαντικά αιμοδυναμικά προβλήματα
Υπάρχουν μόνο περιορισμένα δεδομένα σχετικά τη μακροχρόνια πρόγνωση
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Κεφάλαιο 1: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ (ΠΣ)
Εισαγωγή & ιστορικό
Επιβίωση → ενήλικη ζωή

•

Αιμοδυναμικά προβλήματα

•

Αρρυθμία / βηματοδότηση

•
•

Εμφάνιση σοβαρών περιπτώσεων κυρίως στην παιδική ηλικία, η εξέλιξη είναι
σπάνια μετά την εφηβεία
Εξαιρετική εάν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά • κακή εάν η σοβαρή βαλβιδική στένωση πνευμονικής παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση
Σοβαρότητα ΠΣ • σοβαρότητα ανεπάρκειας πνευμονικής • δυσπλασία πτυχών • λειτουργία δεξιάς κοιλίας
Κολπικές αρρυθμίες σε ανεπάρκεια ΔΚ και ανεπάρκεια τριγλώχινας
Δεν ενδείκνυται βηματοδότηση

Ακτινογραφία θώρακος
ΗΚΓ
Ηχωκαρδιογράφημα/ΤΟΕ
Παρακλινικές εξετάσεις

Καθετηριασμός
MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως

Ενδείξεις για αντιμετώπιση
Επεμβατικές επιλογές
Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα
Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Επανεμφάνιση / γενετική
Σύνδρομα
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση
Παρακολούθηση
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• Κατά τη διάγνωση, διαφορετικά μικρής αξίας
εκτός εάν υπάρχει ανεπάρκεια ΔΚ

• Ρυθμός • Υπερτροφία ΔΚ
• Εξέταση εκλογής για κλίση πιέσεως στο χώρο εξόδου της ΔΚ, ανεπάρκεια πνευμονικής,
μέγεθος/λειτουργία ΔΚ, ανεπάρκεια τριγλώχινας

• Απαιτείται σπάνια, εκτός από διάταση με μπαλόνι
• Σπάνια απαιτείται
• Εκτίμηση μεγέθους/λειτουργίας ΔΚ και διάταση δεξιού κόλπου σε σοβαρή πνευμονική ανεπάρκεια

• Δεν ενδείκνυται κατά κανόνα
• Δεν ενδείκνυται κατά κανόνα

• Κλίση πίεσης > 30 mm Hg σε ανάπαυση ή επί συμπτωμάτων
• Βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι σχεδόν πάντα • χειρουργική επέμβαση εάν η
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

βαλβίδα έχει αποτιτάνωση / δυσπλασία
Εξαιρετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα εκτός εάν υπάρχει αστοχία
Σημαντική ανεπάρκεια πνευμονικής είναι ασυνήθιστη
Χαμηλός κίνδυνος. Η χημειοπροφύλαξη δεν απαιτείται σε ήπια περιστατικά
Παρακολούθηση ρουτίνας εκτός εάν υπάρχει μέτρια έως σοβαρή ΣΠ ή διαφυγή δεξιά προς αριστερά μέσω ASD ή PFO
Περίπου 4%
Noonan • συγγενής ερυθρά • Williams • Alagille
Χωρίς περιορισμούς εκτός εάν είναι σοβαρή
Κατηγορία 1 μετά από επιτυχημένη θεραπεία ή ήπια ΠΣ
Μπορεί χωρίς παρακολούθηση εάν είναι ήπια με ηχωκαρδιογράφημα. Κάθε
1-3 χρόνια σε πιο σοβαρή, σε ανεπάρκεια πνευμονικής ή χαμηλό κορεσμό
Ήπια ΠΣ: επίπεδο 3, Εξαιρετικό πρώιμο αποτέλεσμα: επίπεδο 2, Υπολειμματική στένωση ή σημαντική ανεπάρκεια: επίπεδο 2

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ FALLOT
Εισαγωγή & ιστορικό
Συνήθης βλάβη • οι περισσότεροι ασθενείς με Fallot είναι πλέον ενήλικοι
Εξαιρετικό ποσοστό επιβίωσης μετά από χειρουργική επέμβαση (φυσιολογικό σε
Επιβίωση → ενήλικη ζωή
επιλεγμένες ομάδες)
Περιστασιακά οι ασθενείς που δεν χειρουργούνται επιβιώνουν μέχρι την ενηλικίωση
Ανεπάρκεια πνευμονικής / ΠΣ και λειτουργία ΔΚ • ανεπάρκεια τριγλώχινας • ανεπάρΑιμοδυναμικά θέματα
κεια αορτής • υπολειμματικές βλάβες • προβλήματα χώρου εξόδου RV
Όψιμος πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός σπάνιος • οι πρώιμες έκτακτες κοιλιακές συστολές συνήθεις σε ασυμπτωματικούς ασθενείς • συμπτωματικές κοιλιακές
Αρρυθμία / βηματοδότηση
ταχυκαρδίες σπάνιες • υπερκοιλιακές αρρυθμίες συνήθεις και σχετίζονται με αιμοδυναμική επιβάρυνση • μικρή επίπτωση αιφνίδιου θανάτου αργότερα

•
•
•
•
•

Ακτινογραφία θώρακος
ΗΚΓ
Ηχωκαρδιογράφημα/ΤΟΕ

Παρακλινικές εξετάσεις

• Αρχικά και κατόπιν περιστασιακή παρακολούθηση
• Καρδιομεγαλία • Χώρος εξόδου ΔΚ
• Ρουτίνας • Ρυθμός • εύρος QRS (συνήθως πλήρης αποκλεισμός δεξιού σκέλους

• Τακτικά για μέγεθος και λειτουργία ΔΚ / ανεπάρκεια
τριγλώχινας και αορτής / λειτουργία ΑΚ, στένωση
ΧΕΔΚ, ανεπάρκεια πνευμονικής

• Προεγχειρητικά για υπολειμματικές βλάβες, στεφαΚαθετηριασμός

MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως
Πρόσθετες

νιαία ανατομία. αγγειοπλαστική / stent πνευμονικών
αρτηριών • Πιθανώς στο μέλλον για εμφυτεύσιμη
πνευμονική βαλβίδα

• Μπορεί να γίνει η εξέταση επιλογής για το μέγεθος
και λειτουργία ΔΚ και ανεπάρκειας πνευμονικής

• Για συμπτώματα και σε αιμοδυναμική επιβάρυνση
• Ικανότητα άσκησης, αρρυθμίες
• Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για συγκοπή, εμμένουσα
αρρυθμία (κολπική ή κοιλιακή), κατάλυση αρρυθμιών

Ενδείξεις για αντιμετώπιση

• Σημαντική στένωση ΧΕΔΚ ή κλάδου ΠΑ • αορτική ανεπάρκεια • υπολειμματικό VSD,

Επεμβατικές επιλογές

•

Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία

•

Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη

•
•

Επανεμφάνιση / γενετική

•

Ενδοκαρδίτιδα

Σύνδρομα
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση
Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα

•
•
•
•
•
•
•

σημαντική ανεπάρκεια πνευμονικής (συμπτωματική με διάταση ΔΚ)
Χειρουργική επέμβαση, επέμβαση με κατάλυση, διάταση με μπαλόνι / τοποθέτηση
stent, Κατάλυση με ρεύμα, διαδερμική τοποθέτηση πνευμονικής βαλβίδας
Οι περισσότεροι ασθενείς είναι καλά • Η λειτουργία ΔΚ μπορεί να μην επανέλθει μετά την αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδας • Η αρρυθμία μπορεί να επιμείνει • κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου
Προφύλαξη σε όλους τους ασθενείς
Χωρίς αντένδειξη στην εγκυμοσύνη σε ασθενείς με καλή επιδιόρθωση • Παρακολούθηση κοιλιακής λειτουργίας και αρρυθμίας • Χωρίς πρόσθετο κίνδυνο για το έμβρυο
1,5% για τον πατέρα, 2,5-4% για τη μητέρα με Fallot σε διαγραφή του χρωμοσώματος 22q11 - κίνδυνος υποτροπής 50%
22q11 σε 16% των ασθενών
Χωρίς αντένδειξη στα αθλήματα εκτός εάν υπάρχει τεκμηριωμένη αρρυθμία ή σημαντική κοιλιακή δυσλειτουργία
Κατηγορία 2
Μία/δύο φορές ετησίως με ΗΚΓ, ηχωκαρδιογράφημα ± Holter, τεστ κοπώσεως
Επίπεδο 1 εάν υπάρχουν τεκμηριωμένες υπολειμματικές ανωμαλίες/αρρυθμία, δια
φορετικά επίπεδο 2
Διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο • ενδείξεις για εμφυτεύσιμο απινιδωτή
προσδιορισμός χρόνου νέας επέμβασης για ανεπάρκεια πνευμονικής

153

Κεφάλαιο 1: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν την πάθηση είτε στη νεαρή βρεφική ηλικία ή
Εισαγωγή & ιστορικό
στην εφηβεία
Η μακροπρόθεσμη επιβίωση εξακολουθεί να είναι μειωμένη παρά την επαρκή πρώι
Επιβίωση → ενήλικη ζωή
μη επιδιόρθωση
Επίμονη και όψιμης εξέλιξης υπέρταση σε ανάπαυση και άσκηση
Αιμοδυναμικά προβλήματα
Δυσλειτουργία αορτικής βαλβίδας • σπάνια διαχωρισμός
Αρρυθμία / βηματοδότηση
Δεν αποτελεί θέμα

•
•
•
•
•

Ακτινογραφία θώρακος

• Υπερτροφία ΑΚ ± διαταραχές επαναπόλωσης
• Καρδιομεγαλία • διάταση ανιούσας αορτής • Οδό-

Ηχωκαρδιογράφημα

•
•

ΗΚΓ

Holter

• Σπάνια παρέχει πρόσθετες πληροφορίες
• Εξέταση επιλογής
• Δεν ενδείκνυται εκτός εάν πρόκειται για μέτρηση αρτη-

Τεστ κοπώσεως

• Υπέρταση κατά την άσκηση • Διαφορά πίεσης μεταξύ

ΤΟΕ
Παρακλινικές εξετάσεις

MRI

Καθετηριασμός
Πρόσθετες
Ενδείξεις για επέμβαση
Επεμβατικές επιλογές
Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα

Σύνδρομα
Αθλήματα / φυσική δραστη
ριότητα
Ασφάλιση
Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα
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ριακής πίεσης αίματος

άνω και κάτω άκρων • Διαταραχές επαναπόλωσης

• Εάν δεν είναι διαθέσιμη MRI για ανατομία τόξου
• Για στεφανιογραφία όταν ενδείκνυται για επέμβαση
• Κάποιοι υποστηρίζουν έλεγχο για ενδοεγκεφαλικές αγ
γειακές ανωμαλίες

• Σημαντική επαναστένωση του ισθμού (κλίση πίεσης > 30 mm Hg σε ανάπαυση)
• Ανεύρυσμα αορτής
• Τοποθέτηση μπαλονιού / stent για ανατομικά κατάλληλη επαναστένωση του ισθμού
• Χειρουργική επέμβαση για πολύπλοκες καταστάσεις ± ανευρύσματα
• Εξαιρετικό αλλά όψιμη υπέρταση και πρόωρη αθηροσκλήρυνση / ΑΕΕ / ΕΜ / καρ•
•

Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Επανεμφάνιση / γενετική

ντωση πλευρών

Εκτίμηση ανατομίας / βαθμού στένωσης τόξου
Συνυπάρχουσες βλάβες Yπερτροφία AK και λειτουργικότης

•
•
•
•
•
•
•
•
•

διακή ανεπάρκεια
Προφύλαξη σε όλες τις περιπτώσεις
Ανακούφιση υπολειμματικής στένωσης ισθμού πριν από την εγκυμοσύνη ή κατά τη
διάρκεια μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης • Στενή παρακολούθηση για υπέρταση • αποφυγή χαπιών που περιέχουν οιστρογόνα εάν υπάρχει υπέρταση σε ανάπαυση ή άσκηση
Η επανεμφάνιση μπορεί να είναι οικογενής • διαγραφή 22q11 σε πολύπλοκες μορφές
Turner (εμφανίζεται σε 30% περίπου) • Williams (εμφανίζεται σε 10% περίπου)
Shones (συνυπάρχουσες ανωμαλίες χώρου εισόδου και εξόδου ΑΚ)
Χωρίς περιορισμούς εάν υπάρχει επαρκής ανακούφιση της απόφραξης / χωρίς υπολειμματική υπέρταση, να αποφεύγονται τα αθλήματα σύγκρουσης
Κατηγορία 2
Ετησίως με τις ίδιες παρακλινικές εξετάσεις με τη στένωση ισθμού χωρίς επέμβαση
Επίπεδο 2
Επίδραση της ηλικίας κατά τη διόρθωση, τύπου διόρθωσης, επίδραση επέμβασης σε
όψιμη υπέρταση • όψιμο αποτέλεσμα τοποθέτησης μπαλονιού / stent
Παθοφυσιολογία όψιμης υπέρτασης

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΗ
Συνήθης ιδιαίτερα διγλώχινα αορτική βαλβίδα (1-2% του πληθυσμού)
Εισαγωγή & ιστορικό
Μπορεί να προκύψει με άλλες βλάβες
Επιβίωση → ενήλικη ζωή
Φυσιολογική εάν υπάρχει ήπια απόφραξη
Ο βαθμός στένωσης μπορεί να εξελιχθεί • συνοδός αορτική ανεπάρκεια
Αιμοδυναμικά θέματα
Υπερτροφία ΑΚ και λειτουργικότητα
Κοιλιακή ταχυκαρδία και πτερυγισμός μπορεί να προκύψουν κατά την κόπωση με
Αρρυθμία / βηματοδότηση
σοβαρή απόφραξη

•
•
•
•
•
•

ΗΚΓ
Ακτινογραφία θώρακος

Ηχωκαρδιογράφημα
Παρακλινικές εξετάσεις
ΤΟΕ
MRI
Καθετηριασμός
Τεστ κοπώσεως
Ενδείξεις για επέμβαση

Επεμβατικές επιλογές

• Υπερτροφία ΑΚ και αλλαγές επαναπόλωσης
• Αποτιτάνωση
• Εξέταση αναφοράς
• Μάζα / λειτουργία ΑΚ
• Αορτική βαλβίδα / μέγεθος / μορφολογία/
στόμιο
• Gradient ΑΚ-αορτής
• Αορτική ανεπάρκεια
• Σπάνια έχει αξία εκτός από την ενδοκαρδίτιδα
• Σπάνια έχει αξία
• Για στεφανιογραφία και διάταση με μπαλόνι
• Για διαταραχές επαναπόλωσης και συμπτώματα
• λήψη απόφασης χειρουργικής επέμβασης

• Συμπτώματα: σοβαρή υπερφόρτωση πίεσης ΑΚ
• Σοβαρή αορτική στένωση
• Βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι εάν δεν είναι αποτιτανωμένη η βαλβίδα - σπάνια
αποτελεί καλή επιλογή σε ενήλικους
• Αντικατάσταση με μηχανική βαλβίδα, ή διαδικασία Ross ανάλογα με την ηλικία,
το φύλο, τις προτιμήσεις του ασθενούς και της υπάρχουσας εμπειρίας

Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα

Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη

• Η υποτροπή είναι συνήθης όψιμα μετά τη βαλβιδοτομή
• Πολύ καλή σε περιστατικά αντικατάστασης βαλβίδας χωρίς επιπλοκές
• Η προφύλαξη ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς
• Χαμηλός κίνδυνος σε ασυμπτωματικούς ασθενείς ακόμα και με μέτρια απόφραξη
• Υψηλός κίνδυνος σε ασθενείς με σοβαρή απόφραξη
• Επεμβατικός καθετηριασμός μπορεί να ενδείκνυται σε μη προγραμματισμένη εγκυμοσύνη

Επανεμφάνιση / γενετική
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση
Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα

• Η διγλώχινα βαλβίδα μπορεί να είναι οικογενής • σχετίζεται με στένωση ισθμού
• Το ποσοστό επανεμφάνισης μπορεί να είναι υψηλότερο σε σύνδρομα
• Όχι ανταγωνιστικά αθλήματα εάν η απόφραξη είναι μέτρια ή σοβαρή
• Κατηγορία 2
• Εξαρτάται από τη σοβαρότητα και το ρυθμό εξέλιξης ΗΚΓ/Ηχωκαρδιογραφήματος ± τεστ κοπώσεως
• Ήπια επίπεδο 3 – μέτρια / σοβαρή επίπεδο 1
• Χρόνος επέμβασης σε ασυμπτωματικούς ενήλικους με σοβαρή ΣΑ
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Κεφάλαιο 1: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Συνήθης βλάβη • οι περισσότερες επεμβάσεις σε παιδιά περιλαμβάνουν διΕισαγωγή & ιστορικό
άταση με μπαλόνι ή ανοικτή αορτική βαλβιδοτομή, αντικατάσταση αορτικής
βαλβίδας, μηχανική ή βιολογική προσθετική ή επέμβαση Ross
Επιβίωση → ενήλικη ζωή
Εξαιρετική
Απόφραξη • ανεπάρκεια • λειτουργία ΑΚ • αυτόλογο μόσχευμα από την πνευΑιμοδυναμικά θέματα
μονική (Ross)
Σπάνια αρρυθμία • πιο συχνή σε υπερτροφία ΑΚ
Αρρυθμία / βηματοδότηση
Μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο

•
•
•
•
•

ΗΚΓ
Ακτινογραφία θώρακος
Ηχωκαρδιογράφημα

ΤΟΕ

Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα
Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Επανεμφάνιση / γενετική
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση
Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα
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• Καρδιομεγαλία
• Βλ. στένωση αορτικής βαλβίδας μη χειρουργη
μένη
• Λειτουργία προσθετικής βαλβίδας και παρα• Χρήσιμη στην εκτίμηση παραβαλβιδικών

διαρροών και σε υπόνοια ενδοκαρδίτιδας

Καθετηριασμός

• Σπάνια ενδείκνυται
• Σπάνια ενδείκνυται (βλ. στένωση αορτικής

Τεστ κοπώσεως

• Λήψη απόφασης για το χρόνο νέας χειρουργι

MRI

Επεμβατικές επιλογές

αγωγιμότητας • διαταραχές επαναπόλωσης

βαλβιδική διαρροή

Παρακλινικές εξετάσεις

Ενδείξεις για επέμβαση

• Ρουτίνας • Υπερτροφία ΑΚ • διαταραχές

βαλβίδας μη χειρουργημένη)
κής επέμβασης

• Υποτροπή στένωσης (φυσική βαλβίδα ή προσθετική)
• ανεπάρκεια • περιστασιακά αιμόλυση
• Μηχανική βαλβίδα ή επέμβαση Ross
• Η βιολογική προσθετική προτιμάται στους ηλικιωμένους
• Το αυτόλογο μόσχευμα προτιμάται στην ενδοκαρδίτιδα
• Πολύ καλή αλλά υπάρχουν προβλήματα με την αντιπηκτική αγωγή σε μηχανική
•
•
•
•
•
•
•
•
•

βαλβίδα και μεταγενέστερη ανεπάρκεια
Προφύλαξη σε όλα τα περιστατικά
Τα αντιπηκτικά μπορεί να προκαλέσουν εμβρυοπάθεια
Βλ. στένωση αορτικής βαλβίδας μη χειρουργημένη
Είναι δυνατό υψηλό επίπεδο δραστηριότητας σε ανεπίπλεκτες περιπτώσεις με
καλή λειτουργικότητα ΑΚ • αντενδείκνυνται τα αθλήματα επαφής σε ασθενείς
που λαμβάνουν αντιπηκτικά
Κατηγορία 2
Ετησίως
Ross επίπεδο 1, διαφορετικά επίπεδο 2
Μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της επέμβασης Ross
Καλύτερο πρωτόκολλο αντιπηκτικής αγωγής κατά την κύηση

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
ΣΥΓΓΕΝΩΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Εισαγωγή & ιστορικό
Επιβίωση → ενήλικη ζωή

Αιμοδυναμικά θέματα

• Σπάνια βλάβη – συνήθως συνυπάρχει με άλλες ανωμαλίες
• Μπορεί να εμφανισθεί σε δεξιοκαρδία
• Η επιβίωση μέχρι την ενήλικη ζωή είναι συνήθης – συνυπάρχουσες βλάβες (VSD,
ΣΠ, ανεπάρκεια αριστερής ΚΚ βαλβίδας) συνήθεις, καθορίζουν την πρόγνωση

• Κυάνωση με μεσοκοιλιακή επικοινωνία και ΠΣ-Πνευμονική αγγειακή νόσος
σε μεσοκοιλιακή επικοινωνία χωρίς ΠΣ
• Ανεπάρκεια συστηματικής κοιλίας με ανεπάρκεια συστηματικής ΚΚ βαλβίδας
• Παραπομπή πριν από δυσλειτουργία συστηματικής κοιλίας - το μόσχευμα
στην ΠΑ μπορεί να εκφυλιστεί

Αρρυθμία / βηματοδότηση

• Αυτόματος πλήρης ΚΚΑ (2% ετησίως) και μετεγχειρητικός καρδιακός αποκλεισμός
• Ενδοκαρδιακή βηματοδότηση στη μορφολογική ΔΚ – υπερκοιλιακές αρρυθμίες συνήθεις – κοιλιακές αρρυθμίες με δυσλειτουργία συστηματικής κοιλίας
– επικαρδιακή βηματοδότηση εάν υπάρχει ενδεχόμενο παράδοξης εμβολής.

Ro θώρακος
ΗΚΓ
Echo/ΤΟΕ
Παρακλινικές εξετάσεις

Καθετηριασμός

παρχουσών ανωμαλιών

βασης • οξυμετρία • ανοχή στην κόπωση

Σπάνια ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία για έλεγχο
λειτουργικότητας κοιλιών

• Μέτρια ανεπάρκεια συστηματικής ΚΚ βαλβίδας • σοβαρές συνυπάρχουσες βλάβες
• βηματοδότης για πλήρη ΚΚ αποκλεισμό με συμπτώματα, έντονη βραδυκαρδία

Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία

•
•
•

Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη

Ανεπίλυτα θέματα

• Πνευμονικές αντιστάσεις και ανατομία συνυ-

•

•

Παρακολούθηση

λίας, μορφολογία αριστερής κ.κ βαλβίδας, συνυπάρχουσες ανωμαλίες

Πρόσθετες

Επεμβατικές επιλογές

Επανεμφάνιση / γενετική
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση

• Ρυθμός
• Μέγεθος και λειτουργικότητα συστηματικής κοι-

Δοκιμασία κοπώσεως

Holter

Ενδοκαρδίτιδα

πάρχουσες ανωμαλίες, μεγαλοκαρδία

• Σπάνια απαιτείται
• Για διερεύνηση αρρυθμίας
• Χρήσιμο για τον προσδιορισμό του χρόνου επέμ-

MRI

Ενδείξεις για επέμβαση

• Εξέταση αναφοράς, παρακολούθηση σε συνυ-

•
•
•
•
•
•

ή χρονοτρόπο ανικανότητα
Αντικατάσταση βαλβίδας • περίσφιξη (banding) πνευμονικής αρτηρίας • «επέμβαση διπλής αντιμετάθεσης» (αμφιλεγόμενη στους ενήλικους)
Καλό εάν αντικατασταθεί η αριστερή ΚΚ βαλβίδα πριν επιδεινωθεί η λειτουργία της συστηματικής κοιλίας • κολπικές αρρυθμίες συνήθεις
Προφύλαξη σε όλες τις περιπτώσεις
Η εγκυμοσύνη δεν αντενδείκνυται εάν είναι ασυμπτωματική • παρακολούθηση καρδιακής λειτουργίας και ρυθμού • μακροπρόθεσμες συνέπειες στη
λειτουργικότητα της συστηματικής κοιλίας • αποφυγή αντισυλληπτικών χαπιών σε κυάνωση/πνευμονική υπέρταση οιστρογόνων εάν υπάρχει κυανωτική / πνευμονική υπέρταση
4%
Χωρίς περιορισμό σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Κατηγορία 3 στις περισσότερες περιπτώσεις
Ετησίως με ηχωκαρδιογράφημα, τεστ κοπώσεως ± Holter
Επίπεδο 1 (προ και μετεγχειρητικά)
Κλασική διόρθωση VSD και ΣΠ έναντι «επέμβαση διπλής αντιμετάθεσης»
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Κεφάλαιο 1: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (Mustard / Senning)
Συνήθης βλάβη - οι περισσότεροι ασθενείς Mustard / Senning είναι πλέον ενήλικοι - η
Εισαγωγή & ιστορικό
επέμβαση αντικαταστάθηκε από αρτηριακή αντιμετάθεση στα μέσα της δεκαετίας του 1980
Χαμηλή πρώιμη θνητότητα • σημαντική όψιμη νοσηρότητα / θνητότητα από αρρυθΕπιβίωση → ενήλικη ζωή
μίες / απόφραξη του ενδοκολπικού διαφράγματος /ανεπάρκεια ΔΚ με κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου
απόφραξη του ενδοκολπικού διαφράγματος (συστηματικών και πνευμονικών φλεΑιμοδυναμικά προβλήματα
βών) πιο συνήθης στη Mustard από ό,τι στη Senning • ανεπάρκεια τριγλώχινας/ανεπάρκεια ΔΚ σχετικά σπάνια αλλά είναι σημαντικό να ανιχνεύεται νωρίς
Προοδευτική απώλεια του φλεβοκομβικού ρυθμού στο �������������������������
Holter�������������������
σε μακροχρόνια παρακολούθηση
Αργός κομβικός ρυθμός μπορεί σπάνια να απαιτεί βηματοδότηση
Αρρυθμία / βηματοδότηση
Ταχυαρρυθμίες (κυρίως κολπικός πτερυγισμός) μπορεί να σχετίζονται με την υψηλή
επίπτωση όψιμου αιφνίδιου θανάτου
Μπορεί να απαιτηθεί βηματοδότηση εάν χρειάζονται αντιαρρυθμικά φάρμακα

•

•
•
•
•
•
•

Ro θώρακος

• RVH με βασικό ρυθμό (συχνά κομβικός)
• Χρήσιμη σε μεγαλοκαρδία, στένωση πνευμονικών

Ηχωκαρδιογράφημα/ΤΟΕ

• ΤΤΕ για καρδιακή λειτουργία/ανεπάρκεια τριγλώχινας
• ΤΟΕ απαραίτητο εάν υπάρχουν αμφιβολίες για τη λει-

ΗΚΓ

φλεβών

τουργία του κολπικού διαφράγματος (baffle)

Παρακλινικές εξετάσεις

MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως
Καθετηριασμός

Ενδείξεις για επέμβαση
Επεμβατικές επιλογές
Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα
Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Επανεμφάνιση / γενετική
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση
Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα
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• Σπάνια απαιτείται αν υπάρχει διαθέσιμο ΤΟΕ
• Λανθάνουσα αρρυθμία
• Δεν προβλέπει αιφνίδιο θάνατο
• Ανοχή στην κόπωση
• Εκτίμηση αρρυθμίας
• Επεμβατικός και για εκτίμηση νέων συμπτωμάτων
• ΗΦΕ/RFA σε ανθεκτικές κολπικές αρρυθμίες

• Απόφραξη ενδοκολπικού διαφράγματος • διαφυγές ενδοκολπικού διαφράγματος
• δυσλειτουργία τριγλώχινας βαλβίδας • Ανεπάρκεια ΔΚ
• Τοποθέτηση μπαλονιού / stent • σύγκλειση διαφυγών ενδοκολπικού διαφράγμα•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

τος • αντικατάσταση τριγλώχινας βαλβίδας • μετατροπή σε αρτηριακή αντιμετάθεση (περίσφιξη πνευμονικής αρτηρίας) • μεταμόσχευση
Κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου παρά την έλλειψη συμπτωμάτων ή εμφανούς αιμοδυναμικής διαταραχής
Προφύλαξη σε όλες τις περιπτώσεις
Η εγκυμοσύνη δεν αντενδείκνυται στις περισσότερες περιπτώσεις
Παρακολούθηση της λειτουργίας ΔΚ σε όλη τη διάρκεια • χωρίς προβλήματα αντισύλληψης
Μακροπρόθεσμες συνέπειες στη λειτουργία ΔΚ άγνωστες
Οικογενής επανεμφάνιση της πλήρους μετάθεσης μεγάλων αγγείων σπάνια
Γενικά φυσιολογικές δραστηριότητες • η μέγιστη ανοχή στην κόπωση μπορεί να είναι ελαττωμένη
Κατηγορία 3
Ετησίως • Επίπεδο 1
Διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο • εξέλιξη της συστηματικής ΔΚ / τριγλώχινας βαλβίδας • σχεδιασμός μετατροπής / μεταμόσχευσης

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
ΑΝΩΜΑΛΙΑ EBSTEIN
Εισαγωγή & ιστορικό

• Ευρύ φάσμα παθολογικής ανατομίας που προσδιορίζει την έναρξη και τη σο-

Επιβίωση → ενήλικη ζωή

• Εξαιρετικά μεταβλητή φυσική ιστορία • τα βρέφη που επιβιώνουν φθάνουν

Αιμοδυναμικά προβλήματα

Αρρυθμία / βηματοδότηση

βαρότητα των συμπτωμάτων
συνήθως στην ενηλικίωση

• Κυάνωση σε ανάπαυση ή/και άσκηση (δεξιά – αριστερή διαφυγή σε κολπικό επίπεδο)
• Μειωμένη ικανότητα άσκησης • συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (στένωση τριγλώχινας/ανεπάρκεια/μικρή ΔΚ) • συνυπάρχουσες βλάβες
• Ανωμαλίες ΑΚ
• Οι υπερκοιλιακές αρρυθμίες είναι συνήθεις • αύξηση με την ηλικία • σχετίζονται με προ-διέγερση και κολπική διάταση • κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου

Ακτινογραφία θώρακος
ΗΚΓ
Ηχωκαρδιογράφημα/ΤΟΕ
Καθετηριασμός
Παρακλινικές εξετάσεις

MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως
Πρόσθετες
Ενδείξεις για παρέμβαση

Επεμβατικές επιλογές

Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Επανεμφάνιση / γενετική
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση
Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα

μεγαλύτερους ασθενείς ή ΗΦΕ

• Απαιτείται σπάνια
• Χρήσιμο για την παρακολούθηση αρρυθμίας
• Εξέταση αναφοράς και παρακολούθηση • κυάνωση
• Ανοχή άσκησης • αρρυθμία
• ΗΦΕ για διάγνωση αρρυθμίας και κατάλυση
(RFA)

• Μείωση της ανοχής άσκησης
• Καρδιακή ανεπάρκεια • αύξηση της κυάνωσης
• Αρρυθμία

• Χειρουργική επέμβαση για διόρθωση ή αντικατάσταση τριγλώχινας βαλβίδας
• RFA για αρρυθμίες/ προδιέγερση
• Η συμπτωματική βελτίωση είναι συνήθης • αντικατάσταση τριγλώχινης βαλ-

Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα

• Σημαντική καρδιομεγαλία
• Διόγκωση δεξιού κόλπου
• εξέταση αναφοράς (χαρακτηριστική μορφολογία)
• Παρακολούθηση ρυθμού
• Σοβαρότητα μετατόπισης τριγλώχινας βαλβίδας και ανεπάρκειας • μέγεθος ΔΚ
• συνυπάρχουσες βλάβες • λειτουργία ΑΚ
• Απαιτείται σπάνια εκτός για στεφανιογραφία σε

•
•
•
•
•
•
•
•
•

βίδας / επανεπέμβαση, θρομβωτικές επιπλοκές • συνεχιζόμενα προβλήματα αρρυθμίας συχνά • κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου παραμένει • αντιπηκτικά για κολπική αρρυθμία και προσθετική τριγλώχινας βαλβίδας
Προφύλαξη σε όλες τις περιπτώσεις
Καλώς ανεκτή εκτός από κυάνωση ή καρδιακή ανεπάρκεια
Το έμβρυο κινδυνεύει όταν η μητέρα έχει κυάνωση
6% εάν νοσεί η μητέρα. 1% εάν νοσεί ο πατέρας. Τεκμηριωμένη οικογενής
εμφάνιση.
Αθλητισμός αναψυχής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
Μη χειρουργημένοι ασυμπτωματικοί ασθενείς ή με καλή μετεγχειρητική κατάσταση Κατηγορία 2
Εξαρτάται από την κλινική κατάσταση • ετήσια παρακολούθηση με ηχωκαρδιογράφημα/ Holter + τεστ κοπώσεως • επίπεδο 1 (χειρουργημένη ή μη χειρουργημένη
Υποτροπή αρρυθμιών
Μακροπρόθεσμη έκβαση διορθώσεων
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Κεφάλαιο 1: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
FONTAN
Εισαγωγή & ιστορικό
Επιβίωση → ενήλικη ζωή

Αιμοδυναμικά θέματα

Αρρυθμία / βηματοδότηση

• Ανακουφιστική επέμβαση για φυσιολογία μονήρους κοιλίας στην οποία όλη η συστηματική φλεβική επιστροφή οδηγείται στους πνεύμονες - πολλαπλές τροποποιήσεις
• Βελτιωμένη επιβίωση με αυστηρά κριτήρια επιλογής
• Όψιμη ανεπάρκεια ακόμα και στις καλύτερες περιπτώσεις
• Λειτουργία της συστηματικής κοιλίας (μείωση προφορτίου) • πνευμονικές αγ•
•
•
•

γειακές αντιστάσεις • απόφραξη του σωληνωτού μοσχεύματος Fontan • κολπική διόγκωση
Πνευμονική φλεβική απόφραξη • ανεπάρκεια ΚΚ βαλβίδας
Χρόνια φλεβική υπέρταση • αποκορεσμός/παράδοξη εμβολή σε fenestrated
Fontan • πνευμονικές αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες σε κάποιους ασθενείς
Συνήθεις υπερκοιλιακές αρρυθμίες • αύξηση με παρακολούθηση
Δυσλειτουργία φλεβοκόμβου • η βηματοδότηση - η κοιλιακή βηματοδότηση
απαιτεί επικαρδιακό σύστημα

Ro θώρακος

• Ρυθμός

Echo/ΤΟΕ

Πιο χρήσιμη έρευνα για
Καρδιακή λειτουργικότητα • Ανεπάρκεια κ.κ βαλβίδας • Υπολειπόμενες διαφυγές • Απόφραξη των συνδέσεων Fontan • Ενδοκολπικό θρόμβο • ΤΟΕ ρουτίνας
(ίσως ανά εξάμηνο ή επί αρρυθμίας)

• Αιμοδυναμική εκτίμηση και αγγειογραφία σε κλινική επι-

MRI

• Απόφραξη μοσχευμάτων Fontan • μερικές φορές χρήσιμη

Τεστ κοπώσεως
Πρόσθετες

Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα

Παρακολούθηση
Ανεπίλυτα θέματα
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δείνωση

για έλεγχο μεγέθους δεξιού κόλπου και των αναστομώσεων

• Εξέταση ρουτίνας και για συμπτωματικές αρρυθμίες
• Ανοχή στην κόπωση • Εκτίμηση αρρυθμίας
• Αίματος/κοπράνων για εντεροπάθεια απώλειας λευκώματος

• Κυάνωση • Απόφραξη σε αναστόμωση Fontan
• Ανεπάρκεια συστηματικής ΚΚ βαλβίδας • Καρδιακή ανεπάρκεια
• Αρρυθμία • Πνευμονική φλεβική απόφραξη
• Μελέτη μετατροπής σε TCPC ή μεταμόσχευση σε ανεπαρκούσα Fontan
• σύγκλειση κολπικού παράθυρου • αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες • Ηλεκτροφυσιολογική κατάλυση • Υπερκοιλιακή αρρυθμία • κολποκοιλιακή βηματοδότηση
• Η επιτυχία ποικίλλει με την κατάλυση των κολπικών αρρυθμιών
• Η εντεροπάθεια απώλειας λευκώματος έχει < 50% 5ετή επιβίωση • Τα αποτελέσματα της μετατροπής Fontan είναι ασαφή
• Προφύλαξη σε όλες τις περιπτώσεις
• Η εγκυμοσύνη είναι δυνατή με τέλεια επιλεγμένες ασθενείς και σωστή φροντίδα
• Υψηλός κίνδυνος για τη μητέρα με «ανεπαρκούσα Fontan» • Υψηλότερο ποσοστό

Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη

Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα
Ασφάλιση

•

Καθετηριασμός

Holter

Επεμβατικές επιλογές

καρδία • αυξημένη πνευμονική αγγείωση

ΗΚΓ

Παρακλινικές εξετάσεις

Ενδείξεις για επέμβαση

• Εξέταση αναφοράς και στην παρακολούθηση • μεγαλο-

•
•
•
•

αποβολής • Ο εμβρυϊκός κίνδυνος ΣΚ μπορεί να είναι υψηλότερος • Αποφυγή
χαπιών οιστρογόνου με κλάσμα εξώθησης < 40% ή υπολειμματική διαφυγή • Θα
πρέπει να αποσυρθούν οι αναστολείς ΜΕΑ • Εάν λαμβάνονται αντιπηκτικά - απαιτείται προσεκτική διαχείριση
Μόνο αθλήματα αναψυχής
Κατηγορία 3
Τουλάχιστον ετήσια παρακολούθηση με ηχωκαρδιογράφημα, ΗΚΓ Holter, τεστ
κοπώσεως, εξετάσεις αίματος • Επίπεδο 1
Ενδείξεις και αποτελέσματα μετατροπής Fontan • Αποτέλεσμα �������������
TCPC���������
στη σύγχρονη εποχή • Ρόλος της αντιπηκτικής θεραπείας • Ιατρική θεραπεία για ανεπάρκεια συστηματικής κοιλίας • Ρόλος των αναστολέων ΜΕΑ

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN
Εισαγωγή & ιστορικό

Επιβίωση → ενήλικη ζωή

Αιμοδυναμικά θέματα
Αρρυθμία / βηματοδότηση

• Μη φυσιολογικό γονίδιο φιμπριλίνης στο χρωμόσωμα 15q
• Κληρονομικότητα επικρατούσα αυτοσωματική
• Το είδος της καρδιακής ανωμαλίας προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα
• Θάνατος από καρδιακά προβλήματα
• Μειωμένο προσδόκιμο ζωής αλλά βελτιωμένο με την καλή καρδιολογική παρα•
•
•

κολούθηση και χειρουργική επέμβαση
Οξύς διαχωρισμός αορτής – κίνδυνος υψηλότερος εάν η αορτική ρίζα στους
κόλπους Valsalva > 55 mm
Αορτική ανεπάρκεια • Πρόπτωση /ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας
Υπερκοιλιακή και κοιλιακή αρρυθμία στην πρόπτωση/ανεπάρκεια μιτροειδούς
βαλβίδας

Ακτινογραφία θώρακος
ΗΚΓ
Ηχωκαρδιογράφημα/ΤΟΕ
Καθετηριασμός
Παρακλινικές εξετάσεις
MRI
Holter
Τεστ κοπώσεως
Πρόσθετες

Ενδείξεις για επέμβαση

Επεμβατικές επιλογές

Αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία
Ενδοκαρδίτιδα
Εγκυμοσύνη / αντισύλληψη
Επανεμφάνιση / γενετική
Αθλήματα / φυσική δραστηριότητα

θηση των διαστάσεων της αορτικής ρίζας, της
βαλβιδικής λειτουργίας (αορτής και μιτροειδούς)

• Σπάνια ενδείκνυται
• Εξαιρετική εξέταση για αορτικό τόξο και κατιούσα αορτή
• Συμπληρώνει το ηχωκαρδιογράφημα
• Δεν είναι εξέταση ρουτίνας
• Δεν είναι εξέταση ρουτίνας
• Μη καρδιολογική εκτίμηση (οφθαλμική, ορθοπεδική, κ.λπ.)

• β αποκλειστές για αορτική διάταση • Χειρουργική επέμβαση εάν η αορτική διάμετρος είναι > 55 mm ή αυξάνεται ραγδαία • Σημαντική αορτική ανεπάρκεια
• Σημαντική μιτροειδική ανεπάρκεια
• Επείγουσα χειρουργική επέμβαση για διαχωρισμό
• Αντικατάσταση αορτικής ρίζας και βαλβίδας
• Μπορεί να ενδείκνυται επέμβαση διατήρησης της βαλβίδας
• Η χειρουργική επέμβαση βελτιώνει το προσδόκιμο ζωής αλλά δεν αποκλείεται
υποτροπή του διαχωρισμού
• Οι β αποκλειστές καθυστερούν/ προλαμβάνουν την εξέλιξη
• Προφύλαξη σε ανεπάρκεια βαλβίδας και μετά από αορτική χειρουργική
• Η εγκυμοσύνη αντενδείκνυται εάν η αορτή είναι > 45 mm • Οι έγκυες θα πρέ•
•

Παρακολούθηση

•
•

Ανεπίλυτα θέματα

•

Ασφάλιση

• Δεν είναι χρήσιμη για παρακολούθηση της αορτής
• Σπάνια χρήσιμο
• Πιο χρήσιμη έρευνα για διαχρονική παρακολού-

πει να λαμβάνουν β αποκλειστές • Η καισαρική τομή ενδείκνυται εάν είναι δια
τεταμένη η αορτή
50% περίπου (αυτοσωματικός επικρατών χαρακτήρας)
Αντενδείκνυται η εντατική άσκηση, το μεγάλο υψόμετρο και οι καταδύσεις (αυτόματος πνευμονοθώρακας)
Κατηγορία 3
Ετήσια παρακολούθηση για διάταση αορτής • Πιο συχνή αξιολόγηση εάν αυξάνεται η αορτική διάμετρος • Επίπεδο 1
Ρόλος της πρώιμης χορήγησης β αποκλειστών • Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης που περιλαμβάνει διατήρηση της βαλβίδας
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Εισαγωγή
Οι περισσότεροι καρδιολόγοι που φροντίζουν ενήλικους δεν έχουν καμία ή μικρή εμπειρία με τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα (ΗΚΓ) που καταγράφονται
στα βρέφη. Μέχρι σήμερα, αυτό δεν είχε πρακτικές
συνέπειες επειδή σπάνια τους ζητείται να εξετάσουν
ένα ΗΚΓ νεογνού. Αυτή η κατάσταση, όμως, μπορεί
να αλλάξει, επειδή ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες
έχουν αρχίσει να μελετούν την πιθανότητα εισαγωγής στα εθνικά συστήματα υγείας, τη διενέργεια ΗΚΓ
κατά τον πρώτο μήνα της ζωής όλων των νεογέννητων, ως μέρος ενός προγράμματος καρδιαγγειακού ελέγχου.
Ο κύριος στόχος της αναφοράς αυτής είναι να παρουσιάσει στους καρδιολόγους ενηλίκων ένα ομόφωνο έγγραφο που έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την ερμηνεία του
ΗΚΓ νεογνού, εστιάζοντας στις πιο σχετικές κλινικά
ανωμαλίες και τις επακόλουθες επιλογές διαχείρισης
και παραπομπής. Το έγγραφο αυτό στόχο έχει να παρέχει στους παιδιάτρους και νεογνολόγους σύγχρονες οδηγίες σχετικές με πληροφορίες κλινικής σημα-

Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Dominique Poumeyrol-Jumeau, Sophia Antipolis,
Γαλλία
4. Catherine Despres, Sophia Antipolis, Γαλλία
5. Xue Li, Sophia Antipolis, Γαλλία

ντικότητας που μπορεί να αντλήσουν από το ΗΚΓ του
νεογνού.

Φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα
στο νεογνό
Σε ένα φυσιολογικό ΗΚΓ προκύπτουν αλλαγές από
τη γέννηση μέχρι την ενήλικη ζωή, κυρίως κατά τον
πρώτο χρόνο ζωής με την πλειονότητα των φυσιολογικών τιμών ενηλίκων να είναι μη φυσιολογικές
στο νεογνό. Παρομοίως, πολλές φυσιολογικές τιμές νεογνών και ΗΚΓφικές εικόνες θα ήταν μη φυσιολογικά για έναν ενήλικο. Τα διαστήματα θα πρέπει να μετρώνται με το χέρι, επειδή τα ηλεκτρονικά
συστήματα αποδεικνύονται συχνά ανακριβή στα νεογνά. Στα παιδιά, τα διαστήματα αυξάνουν όσο μεγαλώνει η ηλικία, φθάνονται τις περισσότερες φυσιολογικές τιμές ενηλίκων μέχρι την ηλικία 7-8 ετών. Οι
τιμές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Καρδιακός ρυθμός

Ο φυσιολογικός ρυθμός στα νεογνά μπορεί να κυ-

*Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC για την ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος νεογνών (European Heart Journal 2002,
23: 1329-1344)
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Πίνακας 1. Φυσιολογικά πρότυπα + ΗΚΓ νεογνών

+ Από��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Davignon
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A., Rautaharju P., Boisselle E., Soumis F., Megelas M., Choquette A., Normal ECG standards for infants and children. Pediatr. Cardiol 1979, 1: 123-52.
# 2ο -98ο εκατοστημόριο (μέσος)
* 2ο -98ο εκατοστημόριο (1 mm = 100 μV)
^ 98ο εκατοστημόριο (1 mm = 100 μV)
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μαίνεται μεταξύ 150-230 παλμούς ανά λεπτό (bpm),
ιδιαίτερα εάν κλαίνε ή είναι ταραγμένα.
Έπαρμα Ρ

Το έπαρμα P παρουσιάζεται γενικά πιο οξυκόρυφο
στις απαγωγές II και aVF και περισσότερο αποστρογγυλεμένο στις λοιπές απαγωγές. Η απαγωγή V1 μπορεί να είναι διφασική.
Σύμπλεγμα QRS

Ο φυσιολογικός άξονας κυμαίνεται μεταξύ 55º και
200º κατά τη γέννηση, αλλά μέχρι την ηλικία του 1
μήνα, το φυσιολογικό ανώτατο όριο έχει μειωθεί σε
160º ή και λιγότερο. Το έπαρμα QRS στο νεογέννητο
μπορεί να εμφανίζει περισσότερες κομβώσεις από ότι
σε μεγαλύτερα παιδιά ή στους ενηλίκους. Φυσιολογικά,
υπάρχει ένα έπαρμα Q στις απαγωγές V5-V6. Η διάρκεια επάρματος Q > 30 ms δεν είναι φυσιολογική. Ένα
δευτερεύον έπαρμα r (r’ ή R’) στις δεξιές προκάρδιες
απαγωγές εμφανίζεται συχνά σε φυσιολογικά νεογνά.
Διάστημα QT

Το διάστημα QT είναι το διάστημα μεταξύ της αρχής του
συμπλέγματος QRS και του τέλους του επάρματος Τ
και θα πρέπει να μετριέται στις απαγωγές ΙΙ, V5 και V6
και να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη τιμή που βρίσκεται. Η κύρια δυσκολία έγκειται στη σωστή ταυτοποίηση
του σημείου όπου το κατιόν άκρο του επάρματος Τ διασταυρώνεται με την ισοηλεκτρική γραμμή. Λόγω του
ταχέως καρδιακού ρυθμού των νεογνών το έπαρμα Ρ
μπορεί να πέφτει πάνω στο έπαρμα Τ, ιδιαίτερα όταν
είναι παρατεταμένο το διάστημα QT. Σε αυτή την περίπτωση το τέλος του επάρματος Τ θα πρέπει να υπολογιστεί σχεδιάζοντας μια εφαπτομένη στην κατωφέρεια
του επάρματος Τ και λαμβάνοντας υπόψη τη διασταύρωσή του με την ισοηλεκτρική γραμμή. Η διάρκεια του
διαστήματος QT εξαρτάται από την καρδιακή συχνότητα και διορθώνεται συνήθως (QTc) χρησιμοποιώντας
τον τύπο του Bazett. Η διόρθωση του διαστήματος QT
απαιτεί ένα σταθερό φλεβοκομβικό ρυθμό χωρίς αιφνίδιες αλλαγές στο διάστημα RR. Το QTc είναι ίσο με
το διάστημα QT σε δευτερόλεπτα διά της τετραγωνικής
ρίζας του διαστήματος RR που προηγείται σε δευτερόλεπτα. Για να αποφευχθούν χρονοβόροι υπολογισμοί,
έχει δημιουργηθεί ένα απλό διάγραμμα όπου προκύπτει εύκολα η τιμή του QTc ταιριάζοντας το διάστημα QT
και RR σε χιλιοστόμετρα (με ταχύτητα χαρτιού στα 25
mm/sec) (Παράρτημα 1). Όταν ο καρδιακός ρυθμός
είναι ιδιαίτερα αργός ή γρήγορος, ο τύπος του Bazett
μπορεί να μην είναι ακριβής στη διόρθωση αλλά παραμένει το πρότυπο για κλινική χρήση. Το μέσο QTc στην

4η ημέρα της ζωής είναι 400 ± 20 ms και, σε αντίθεση με τους ενήλικους, δεν υπάρχουν διαφορές φύλου.
Επομένως, το ανώτερο φυσιολογικό όριο του QTc (2
τυπικές αποκλίσεις επάνω από το μέσο, αντιστοιχεί στο
97,5 εκατοστημόριο) είναι 440 ms. Εξ ορισμού, 2,5%
των φυσιολογικών νεογνών αναμένεται να έχουν QTc
μεγαλύτερο από 440 ms. Στα υγιή νεογνά υπάρχει μια
φυσιολογική επιμήκυνση του QTc μέχρι το δεύτερο μήνα (μέσος όρος 410 ms) που ακολουθείται από μια
προοδευτική πτώση, ούτως ώστε μέχρι τον έκτο μήνα
το QTc επιστρέφει στις τιμές που καταγράφονται κατά
την πρώτη εβδομάδα. Παρά τη φαινομενική της απλότητα, η μέτρηση του διαστήματος QTc επιδέχεται σφαλμάτων. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να μετρηθεί
στα πλησιέστερα 10 ms (1/4 του mm), ενώ αναγνωρίζεται ότι αυτό μπορεί να εμπίπτει στο σφάλμα μέτρησης.
Διάστημα ST και έπαρμα Τ

Στα νεογνά και τα βρέφη είναι καλύτερα να λαμβάνεται υπόψη ως ισοηλεκτρική γραμμή το διάστημα ΤΡ
αντί για το διάστημα PQ. Μετά από 1 εβδομάδα, το
έπαρμα Τ είναι αρνητικό στην απαγωγή V1 και θετικό στην V5-V6.

Μη φυσιολογικό
ηλεκτροκαρδιογράφημα στα νεογνά
Καρδιακός ρυθμός

Η αναπνευστική αρρυθμία θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τον περιπλανώμενο βηματοδότη που
εκδηλώνεται με σταδιακή αλλαγή του άξονα και της
μορφολογίας του επάρματος Ρ και αυτό οφείλεται σε
μια μετατόπιση του βηματοδότη από τον φλεβοκόμβο προς τον κόλπο και τον κολποκοιλιακό (ΚΚ) κόμβο. Παρόλο που ο περιπλανώμενος βηματοδότης
μπορεί να συνοδεύει άλλους τύπους βραδυαρρυθμίας, δεν έχει παθολογική σημασία.

Αντιμετώπιση
Δεν απαιτείται αντιμετώπιση εκτός εάν συνυπάρχει
σημαντική βραδυκαρδία.

Φλεβοκομβική ταχυκαρδία
Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία είναι ένας κολπικός
ρυθμός με καρδιακή συχνότητα μεγαλύτερη από το
φυσιολογικό όριο (166 bpm την πρώτη εβδομάδα
και 179 bpm σε ηλικία ενός μήνα) και μπορεί να προκαλείται από πυρετό, λοίμωξη, αναιμία, πόνο, αφυδάτωση (υποογκαιμία), υπερθυρεοειδισμό, μυοκαρδίτιδα, β-αδρενεργικούς αγωνιστές ή θεοφυλλίνη.
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Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση θα πρέπει να εκτελείται με βάση την
υποκείμενη πάθηση. Εάν υπάρχει υποψία μυοκαρδίτιδας, θα πρέπει να εκτελεστεί ηχωκαρδιογράφημα.
Μπορεί να μελετηθεί η κατάλληλη οξεία θεραπεία των
αιτίων της ταχυκαρδίας. Η επιμονή των αυξημένων τιμών θα πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία
Η φλεβοκομβική βραδυκαρδία είναι ένας κολπικός
ρυθμός με καρδιακή συχνότητα μικρότερη από το φυσιολογικό όριο (91 bpm την πρώτη εβδομάδα και 121
bpm κατόπιν) και μπορεί να προκαλείται από ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), υποθερμία, ανεπάρκεια υπόφυσης, αυξημένη ενδοκρανιακή
πίεση, μηνιγγίτιδα, φάρμακα που πέρασαν από τη μητέρα στο βρέφος, αποφρακτικό ίκτερο, τυφοειδή πυρετό.
Ο υποθυρεοειδισμός είναι άλλο ένα αίτιο της βραδυκαρδίας και σχετίζεται συχνά με ένα συμμετρικό έπαρμα Τ με σχήμα θόλου χωρίς διάστημα ST.
Έχει παρατηρηθεί παροδική φλεβοκομβική βραδυκαρδία σε νεογέννητα από anti-Ro/SSΑ θετικές μητέρες. Έχει περιγραφεί χαμηλότερη από τη φυσιολογική καρδιακή συχνότητα σε ασθενείς που πάσχουν
από σύνδρομο παρατεταμένου QT (LQTS) και κάποιες φορές μπορεί να αντιπροσωπεύει το πρώτο
σημείο της νόσου κατά την εμβρυϊκή περίοδο.

Αντιμετώπιση
Η 24ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού μπορεί
να αποδειχθεί χρήσιμη στην περαιτέρω διαγνωστική
διερεύνηση νεογνών στις περιπτώσεις εκείνες που
στο κλασικό ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται
καρδιακός ρυθμός κάτω από 80-90 σφύξεις/λεπτό.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναζητούνται και να αξιολογούνται πιθανά υποκείμενα νοσήματα στα οποία να
μπορεί να αποδοθεί η φλεβοκομβική βραδυκαρδία.

Άλλοι τύποι βραδυκαρδίας
Στα νεογνά οι φλεβοκομβικές παύσεις μπορεί φυσιολογικά να διαρκούν από 800 έως 1000 ms. Παύσεις
διάρκειας >2 s αποτελούν πάντοτε παθολογικά ευρήματα και μπορεί να ακολουθούνται από έκτοπες κολπικές ή κομβικές συστολές. Μικρές περίοδοι κομβικού
ρυθμού, οι οποίες υποσημαίνονται από την ύπαρξη
στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ακολουθίας στενών συμπλεγμάτων QRS χωρίς την παρουσία προϋπάρχοντος Ρ, μπορεί να παρατηρηθούν ακόμη και σε φυσιολογικά νεογνά. Φλεβοκομβική βραδυκαρδία ή εκσεση166

μασμένες φλεβοκομβικές παύσεις διάρκειας ακόμη και
αρκετών δευτερολέπτων μπορεί να παρατηρηθούν σε
νεογνά με αυξημένο τόνο του πνευμονογαστρικού κατά τη διάρκεια του ύπνου, της σίτισης ή της αφόδευσης.
Ο αυξημένος τόνος του πνευμονογαστρικού, εκφραζόμενος με τη μορφή φλεβοκομβικών παύσεων ή αιφνίδιας βραδυκαρδίας, μπορεί να σχετίζεται με την εμφάνιση φαινομενικά επικίνδυνων για τη ζωή συμβαμάτων
(ALTE), τα οποία περιγράφονται ως απώλεια συνείδησης, ωχρότητα και υποτονία. Τα ALTE μπορεί να σχετίζονται επίσης με επεισόδια άπνοιας καθώς και με σοβαρή βραδυκαρδία επαγόμενη από γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση. Φλεβοκομβικές παύσεις παρατηρούνται επίσης και σε νεογνά με σύνδρομο μακρού QT.

Αντιμετώπιση
Η 24ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση της βραδυκαρδίας. Οι
μακρές φλεβοκομβικές παύσεις που οφείλονται σε
υπερτονία του πνευμονογαστρικού μπορούν να αναγνωρισθούν μετά από χορήγηση ατροπίνης, και σπάνια απαιτούν την εμφύτευση βηματοδότη. Η αναγνώριση και θεραπευτική αντιμετώπιση πιθανών υποκείμενων νοσημάτων κρίνεται απαραίτητη.
Κύμα Ρ

Παθολογικά κύματα Ρ μπορεί να παρατηρηθούν σε
ηλεκτροκαρδιογραφήματα νεογνών με διατεταμένο κόλπο ή μπορεί να οφείλουν την ύπαρξή τους στη
μη φλεβοκομβική προέλευσή τους. Σε διάταση ή/και
υπερτροφία του δεξιού κόλπου παρατηρούνται φυσιολογικής διάρκειας ανυψωμένα κύματα Ρ, τα οποία
γίνονται καλύτερα αντιληπτά στην απαγωγή ΙΙ. Η διάταση ή/και υπερτροφία του αριστερού κόλπου χαρακτηρίζεται από ανύψωση (>0.1 mV) και διεύρυνση (>40 ms) του τελικού αρνητικού τμήματος του
κύματος Ρ στην V1. Η διάταση του αριστερού κόλπου μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με εκσεσημασμένη κόμβωση του κύματος Ρ στην απαγωγή ΙΙ, αν και
το παραπάνω αποτελεί εύρημα με μικρή ειδικότητα.

Αντιμετώπιση
Επί κλινικών ενδείξεων, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ηχωκαρδιογραφικής μελέτης.
Κολποκοιλιακή αγωγή

Πλήρης (3ου βαθμού) κολποκοιλιακός
αποκλεισμός
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός παρατηρείται με συ-

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
χνότητα 1 ανά 15.000-20.000 γεννήσεις ζώντων
νεογνών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο
κολποκοιλιακός αποκλεισμός οφείλεται στην ύπαρξη μητρικών αντισωμάτων anti Ro/SSA και La-SSB,
ενώ σε ποσοστό 2 με 5% των επιτόκων με αντισώματα anti Ro/SSA αναμένεται το πρώτο παιδί να παρουσιάζει κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Τα ποσοστά
θνητότητας των νεογνών με κολποκοιλιακό αποκλεισμό παραμένουν εξαιρετικά υψηλά, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο της ζωής. Στα νεογνά, ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός σπάνια είναι επαγόμενος
και στην περίπτωση αυτή οφείλεται συνήθως σε λοιμώξεις (ιογενής ενδοκαρδίτιδα, λοίμωξη από τον ιό
ΗΙV) ή όγκους.

1ου και 2ου βαθμού κολποκοιλιακός
αποκλεισμός
Ο 1ου και 2ου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός σπάνια εξελίσσεται σε πλήρη. Στα νεογνά, το
σύνδρομο μακρού QT μπορεί να δώσει την εικόνα
κολποκοιλιακού αποκλεισμού 2:1, καθώς λόγω του
αυξημένου κολπικού ρυθμού το κύμα Ρ φαίνεται να
πέφτει πάνω στο ιδιαίτερα διευρυσμένο κύμα Τ. Παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων β-αποκλειστών και
την τοποθέτηση βηματοδότη, η θνητότητα εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Η σισαπρίδη, η
διφαιμανίλη και η δοξαπράμη αποτελούν ουσίες που
έχουν ενοχοποιηθεί για την επαγωγή κολποκοιλιακού αποκλεισμού με παράταση του διαστήματος QT.

Ενδοκοιλιακή αγωγή

Σκελικός αποκλεισμός
Η ύπαρξη συγγενούς πλήρους δεξιού (RBBB) ή αριστερού (LBBB) σκελικού αποκλεισμού αποτελεί σπάνιο εύρημα στα νεογνά. Η ανωμαλία Ebstein, η οποία
αφορά την ανατομική δομή της τριγλώχινας βαλβίδας, χαρακτηρίζεται ηλεκτροκαρδιογραφικά από την
ύπαρξη ευρημάτων χαρακτηριστικών του RBBB με
συνοδό παράταση του PR διαστήματος. Αριστερός
πρόσθιος δεσμικός αποκλεισμός απαντάται σε ατρησία της τριγλώχινας καθώς και σε καταστάσεις που
χαρακτηρίζονται από διαταραχές της κολποκοιλιακής επικοινωνίας. Η διαπίστωση αριστερού σκελικού
αποκλεισμού αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού μυοκαρδιοπάθεια. Ο κληρονομικός σκελικός αποκλεισμός αποτελεί γενετική διαταραχή, μεταβιβαζόμενη με τον αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο, η οποία χαρακτηρίζεται ηλεκτροκαρδιογραφικά από RBBB, δεξιά ή αριστερή στροφή του καρδιακού άξονα ή από την εμφάνιση κολποκοιλιακού αποκλεισμού.

Αδιευκρίνιστες διαταραχές της ενδοκοιλιακής
αγωγής
Απαντώνται εξαιρετικά σπάνια σε φυσιολογικά νεογνά και βρέφη και πιθανόν να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή ενδοκαρδίτιδα

Αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση

Ο έλεγχος για πιθανή ύπαρξη αυτοάνοσου νοσήματος
καθώς και ο έλεγχος των επιπέδων των μητρικών
αντισωμάτων (anti Ro/SSa και anti La/SSA) στο πλάσμα των νεογνών αποτελούν εξετάσεις που πρέπει
να λαμβάνουν χώρα κατά τη διαγνωστική προσπέλασή των πασχόντων νεογνών και βρεφών. Επί απουσίας μητρικών αντισωμάτων στο πλάσμα των νεογνών,
κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος των γονέων και των
αδελφών των πασχόντων με ηλεκτροκαρδιογράφημα (βλέπε επίσης ενδοκοιλιακές διαταραχές). Νεογνά
με 1ου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό θα πρέπει
απλά να παρακολουθούνται κατά τους πρώτους μήνες της ζωής με τη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ενώ αυτά με 2ου ή 3ου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό θα πρέπει να υποβληθούν σε πλήρη
καρδιολογικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης και της
ηχωκαρδιογραφικής μελέτης. Η μόνιμη βηματοδότηση
αποτελεί τη μοναδική ενδεδειγμένη και αποδοτική θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση νεογνών με
συμπτωματικό κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή με έκτοπο ρυθμό με βραδεία κοιλιακή ανταπόκριση.

Πλήρης παιδοκαρδιολογικός διαγνωστικός έλεγχος
θα πρέπει να γίνεται σε νεογνά και βρέφη με διαταραχές της ενδοκοιλιακής αγωγής. Θα πρέπει να ανιχνεύονται και να αξιολογούνται πιθανά γενεσιουργά
αίτια της διαταραχής, ενώ οι γονείς και τα αδέρφια
του πάσχοντος θα πρέπει να ελέγχονται με ΗΚΓ.

Σύνδρομο Wolf-Parkinson-White (WPW)
Η διαπίστωση του συνδρόμου σε νεογνά και βρέφη
μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς η προδιέγερση μπορεί να είναι διαλείπουσα ή αδρή και να καταγράφεται μόνο στις προκάρδιες απαγωγές. Ο επίπτωση του
συνδρόμου είναι υψηλή επί ανίχνευσης στο ΗΚΓ δύο
εκ των παρακάτω τεσσάρων ευρημάτων:
• Διάστημα PR ≤100 ms
• Διάρκεια συμπλέγματος QRS ≥80 ms
• Απουσία κύματος Q στην V6
• Αριστερή απόκλιση του καρδιακού άξονα
Πέραν του WPW, στενά διαστήματα PR παρατηρού167
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νται και στη νόσο του Fabry, τη νόσο Pompe καθώς
και στη μαννοσίδωση. Επιπρόσθετα, στενό PR διάστημα μπορεί να παρατηρηθεί και σε ασθενείς χωρίς ανατομικές ανωμαλίες της καρδιάς. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη χαμηλής δεξιάς κολπικής βηματοδότησης και συνοδεύεται από αρνητικά κύματα Ρ στην απαγωγή aVF και
θετικά ή ισοηλεκτρικά Ρ στην Ι. Ο επιπολασμός του
συνδρόμου στον παιδιατρικό πληθυσμό είναι 0.150.3%, ενώ η επίπτωσή του είναι 4 νέοι ασθενείς ανά
100.000 υγιείς ανά έτος. Ο επιπολασμός όμως του
συνδρόμου αυξάνει και φτάνει το 0.33-0.5% σε
παιδιά με δομικές ανωμαλίες της καρδιάς (ανωμαλία Ebstein της τριγλώχινας βαλβίδας, L-μετάθεση
μεγάλων αγγείων, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
και ενδοκαρδιακούς όγκους). Η επίπτωση αιφνιδίου
θανάτου σε παιδιά με σύνδρομα προδιέγερσης είναι
0.5%, με την καρδιακή ανακοπή να αποτελεί συχνά
την πρωταρχική εκδήλωση της νόσου.

Αντιμετώπιση
Δεδομένης της υψηλής συχνότητας συνύπαρξης συγγενών καρδιοπαθειών στα παιδιά με σύνδρομα προδιέγερσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιπολασμός
των συγγενών καρδιοπαθειών σε βρέφη με ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα ύπαρξης δεξιού παραπληρωματικού δεματίου διέγερσης φτάνει το 45%, η διενέργεια πλήρους ηχωκαρδιογραφικής μελέτης δύο διαστάσεων κρίνεται απαραίτητη στην ομάδα αυτή των
ασθενών. Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας του παραπληρωματικού δεματίου, δηλαδή η αξιολόγηση της
ορθόδρομης ανερέθιστης περιόδου, του βραχέος διαστήματος PR και της συνοδού προδιέγερσης μπορεί
να γίνει με τη βοήθεια διοισοφάγειας διέγερσης, και
να δώσει εξαιρετικής σημασίας πληροφορίες αναφορικά με τη διαστρωμάτωση κινδύνου και το είδος της
θεραπείας σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.
Άξονας και εύρος του συμπλέγματος QRS

Δεξιά στροφή του καρδιακού άξονα μπορεί να παρατηρηθεί και σε φυσιολογικά νεογνά. Αριστερή στροφή του άξονα μπορεί να παρατηρηθεί σε κολποκοιλιακή ή μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ατρησία της τριγλώχινας βαλβίδας, σύνδρομο WPW ή ακόμη και σε
φυσιολογικά βρέφη.

Υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας
Η υποψία ύπαρξης υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας μπορεί να τεθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του
Davignon, από μια σειρά ηλεκτροκαρδιογραφικών
ευρημάτων όπως η ύπαρξη συμπλέγματος QR στην
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απαγωγή V1, ανάστροφου κύματος Τ στην V1 (καθόλα φυσιολογικό εύρημα κατά τους πρώτους μήνες
της ζωής), καθώς και διευρυσμένου κύματος R στην
V1 και S στην V6. Όμως, η ειδικότητα και η ευαισθησία των ευρημάτων αυτών στη διάγνωση της υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας στα νεογνά δεν έχει ελεγχθεί ακόμη. Σε συγγενείς καρδιοπάθειες με υπερφόρτιση πίεσης έχουν παρατηρηθεί διαταραχές του
συμπλέγματος QR, ενώ σε περιπτώσεις υπερφόρτισης όγκου παρατηρούνται συμπλέγματα rSR’.

Υπερτροφία της αριστερής κοιλίας
Σύμφωνα με τα κριτήρια του Davignon για τη διάγνωση της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα που πιθανόν να σχετίζονται με αυτή είναι η ύπαρξη ανώμαλων κυμάτων
Τ στις απαγωγές V5 και V6, και διευρυσμένων κυμάτων S στη V1 ή συνδυασμός των δύο παραπάνω
μεταβολών. Καταστάσεις που οδηγούν σε αριστεροδεξιά διαφυγή μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη
υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, αν και η τελευταία μπορεί να συνυπάρχει με υπερτροφία και της
δεξιάς κοιλίας και να εκδηλώνεται ως αμφικοιλιακή
υπερτροφία.

Σύμπλεγμα QRS χαμηλής έντασης
Η διαπίστωση ύπαρξης κυμάτων R και S χαμηλής
έντασης (R+S ≤0.5 mV) στις απαγωγές των άκρων,
μπορεί να είναι ενδεικτική μυοκαρδίτιδας ή μυοκαρδιοπάθειας.

Αντιμετώπιση
Θα πρέπει να διερευνάται διαγνωστικά και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα η αιτιοπαθογόνος κατάσταση που οδήγησε στις παραπάνω μεταβολές. Επί κλινικών ενδείξεων κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια
ηχωκαρδιογραφικής μελέτης.
Κοιλιακή επαναπόλωση

Παράταση του διαστήματος QT
Ο υπολογισμός του διαστήματος QT θα πρέπει να γίνεται με το χέρι. Η διάρκεια του διαστήματος QT φαίνεται ότι μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του
χρόνου, και συνιστάται η διενέργεια επανειλημμένων
ΗΚΓ στα βρέφη εκείνα στων οποίων το πρώτο ΗΚΓ
διαπιστώθηκε παράταση του διαστήματος QT. Παρότι δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτος κανόνας, η κλινική σημασία της διαταραχής φαίνεται να είναι ανάλογη του βαθμού της παράτασης του διορθωμένου

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
QT διαστήματος (QTc). Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη
πιθανά λάθη κατά τον υπολογισμό του, η διαπίστωση
διαστήματος QTc περί τα 500 ms υποδηλώνει την
ύπαρξη υποκείμενης διαταραχής.
Η παράταση του QT μπορεί να οφείλεται σε υποασβεστιαιμία, οπότε και παρατηρείται παράταση του
διαστήματος ST, σε υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία που χαρακτηρίζονται από μείωση του εύρους
του κύματος Τ με συνοδό διεύρυνση του κύματος U,
σε διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος
όπου παρατηρούνται ανεστραμμένα κύματα Τ, καθώς και σε λήψη φαρμάκων όπως η τριμεθοπρίμη, η
σισαπρίδη και τα μακρολιδικά αντιβιοτικά (σπυραμυκίνη, ερυθρομυκίνη, κλαρυθρομυκίνη). Νεογνά μητέρων που φέρουν το αντίσωμα anti-Ro/SSA μπορεί
να παρουσιάσουν παροδική παράταση του QT διαστήματος κατά το πρώτο εξάμηνο της ζωής.
Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις νεογνών με παράταση του QT διαστήματος η διαταραχή αυτή μπορεί να
οφείλεται στην ύπαρξη του συνδρόμου μακρού QT
(LQTS), του οποίου ο επιπολασμός φτάνει μέχρι και
1/3.000-1/5.000. Το LQTS χαρακτηρίζεται από την
αιφνίδια εμφάνιση συγκοπτικών επεισοδίων σε έδαφος κοιλιακής ταχυκαρδίας torsades de pointes καθώς και από υψηλό κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου, αν
αφεθεί χωρίς την κατάλληλη θεραπεία. Μάλιστα, σε
ένα ποσοστό παιδιών που φτάνει το 12%, το πρώτο σύμπτωμα του LQTS είναι ο αιφνίδιος θάνατος, ο
οποίος στο 4% αυτών συμβαίνει κατά το πρώτο έτος
της ζωής. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των ασθενών που διαγιγνώσκονται με LQTS, ακόμη και εκείνων που δεν εμφανίζουν έκδηλη κλινική συμπτωματολογία. Το LQTS
συνιστά γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
πολλαπλές μεταλλάξεις σε περισσότερα από ένα γονίδια που κωδικοποιούν ιονικά κανάλια (νατρίου ή καλίου) τα οποία συμμετέχουν στον έλεγχο της κοιλιακής επαναπόλωσης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αρκετά μέλη της ίδιας οικογένειας είναι φορείς
των μεταλλάξεων. Δεδομένης της χαμηλής διεισδυτικότητας των γονιδίων στο LQTS, κάποιοι από τους φορείς της μετάλλαξης είναι δυνατόν να έχουν φυσιολογικό φαινότυπο, εκφραζόμενο ως φυσιολογικό εύρος
του διαστήματος QT, γεγονός που σημαίνει ότι η διαπίστωση φυσιολογικού ΗΚΓ των γονέων δεν θα πρέπει
να αποκλείει τη διάγνωση του οικογενούς LQTS. Από
την άλλη μεριά, σε ένα ποσοστό πασχόντων που φτάνει το 30%, το LQTS οφείλεται σε de novo μεταλλάξεις, γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη υγειών γονέων ή αρνητικού οικογενειακού ιστορικού. De novo
LQTS μεταλλάξεις έχουν διαπιστωθεί και σε βρέφη με διαγνωσμένο Σύνδρομο Αιφνιδίου Βρεφικού

Θανάτου που κατέληξαν λόγω καρδιακής ανακοπής
και αιφνιδίου θανάτου. Η θεραπεία πρώτης επιλογής για την αντιμετώπιση του LQTS είναι η χορήγηση
β-ανταγωνιστών, ενώ επί αδυναμίας ελέγχου και πρόληψης του ενδεχομένου ενός αιφνιδίου θανάτου μόνο με τη χορήγηση β-ανταγωνιστή, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης συμπληρωματικών
φαρμάκων, διενέργειας αριστερής αυχενοθωρακικής
συμπαθητικής γαγγλιεκτομής καθώς και εμφύτευσης
καρδιακού βηματοδότη ή απινιδωτή.

Αντιμετώπιση
Η πιθανότητα ορθής διάγνωσης του LQTS αυξάνει καθώς αυξάνει και το εύρος του QT διαστήματος εντούτοις, δεδομένου ότι μόνο σε μικρό ποσοστό ασθενών με LQTS το εύρος του διορθωμένου
QT διαστήματος είναι <440 ms, η συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του QT διαστήματος και της ύπαρξης LQTS δεν είναι απόλυτη. Έχοντας αυτό σαν δεδομένο, οι παρακάτω οδηγίες στηρίζονται περισσότερο στην κλινική εμπειρία και την υπάρχουσα γνώση
και ενδέχεται να υπόκεινται σε τακτικές αλλαγές. Η
απειλητική για τη ζωή πιθανή έκβαση του LQTS, καθιστά αναγκαία τη στενή κλινική παρακολούθηση του
ασθενούς αμέσως μετά τη διάγνωση του.

•

Πρώτο ΗΚΓ: διορθωμένο QT διάστημα πάνω από
το μέγιστο φυσιολογικό όριο, δηλαδή πάνω από
440 ms.

Απόρριψη άλλων πιθανών αιτιογόνων παραγόντων
παράτασης του διαστήματος QT και λήψη λεπτομερούς οικογενειακού ιστορικού για τη διερεύνηση της
πιθανότητας ύπαρξης LQTS. Η διαπίστωση επεισοδίων πρώιμου αιφνιδίου θανάτου, λιποθυμιών και επιληψίας-σπασμών στο οικογενειακό περιβάλλον του
πάσχοντος θα πρέπει να εγείρει την υποψία της ύπαρξης LQTS. Λίγες ημέρες μετά το πρώτο ΗΚΓ, κρίνεται
απαραίτητη η επανάληψή του προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παθολογική διάγνωση. Η περαιτέρω διαχείριση του ασθενούς εξαρτάται από παράγοντες όπως:
1) η ύπαρξη ή όχι οικογενειακού ιστορικού που να
εγείρει την υποψία ύπαρξης LQTS και 2) ο βαθμός διεύρυνσης του διαστήματος QT. Η ύπαρξη σύνθετων
κοιλιακών αρρυθμιών αποτελεί επιπλέον εύρημα για
τη διάγνωση του συνδρόμου. Η παρακάτω προσέγγιση αφορά βρέφη με και χωρίς οικογενειακό ιστορικό
LQTS. Επί θετικού οικογενειακού ιστορικού, και εφόσον το LQTS κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο, το βρέφος έχει 50% πιθανότητες να
φέρει τη μετάλλαξη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί ο πλήρης διαγνωστικός αλγόριθμος (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1. Διάγραμμα διαχείρισης ασθενών με παράταση του QT διαστήματος
1ο ΗΚΓ

> 440

2ο ΗΚΓ

≤ 440

> 440 <470

≥ 470 <500

≥ 500

Αντιμε
τώπιση

Όχι

Οικογενειακό
ιστορικό/ΗΚΓ
Holter 24ώρου*
Γενετικός έλεγχος

Οικογενειακό
ιστορικό/ΗΚΓ
Holter 24ώρου*
Γενετικός έλεγχος

Οικογενειακό
ιστορικό/ΗΚΓ
Holter 24ώρου*
Γενετικός έλεγχος

Θεραπεία

Όχι

Εξετάστε το Παρακολούενδεχόμενο θηση με ΗΚΓ

Ναι

Εξετάστε το
ενδεχόμενο

Ναι

Έλεγχος ηλεκτρολυτών, ηχωκαρδιογραφική μελέτη, και ενδοκρανιακή υπερηχογραφία συστήνονται επί κλινικών ενδείξεων. Επί θετικού γενετικού
ελέγχου και διαστήματος QT >440 ms συστήνεται η έναρξη θεραπευτικής αγωγής. # σε περιπτώσεις θετικού οικογενειακού ιστορικού για LQTS,
*βλέπε το κείμενο στην ίδια σελίδα

•

Το δεύτερο ΗΚΓ είναι φυσιολογικό

Αν το διορθωμένο διάστημα QT στο πρώτο ΗΚΓ ήταν
<470 ms, η υπόθεση ότι το βρέφος πάσχει απορρίπτεται. Εάν το διορθωμένο διάστημα QT στο πρώτο
ΗΚΓ ήταν ≥470 ms, προγραμματίζεται η διενέργεια
ενός τρίτου ΗΚΓ μετά το πέρας 1-2 μηνών.

ραπευτική αντιμετώπιση. Επί θετικού οικογενειακού
ιστορικού για LQTS, οι πιθανότητες για τη διάγνωση
του συνδρόμου αυξάνουν και θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο διενέργειας επιπλέον διαγνωστικών δοκιμασιών (24ωρη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή, ηχωκαρδιογραφική μελέτη και γενετικός έλεγχος) και έναρξης θεραπευτικής αγωγής.

•

•

Το δεύτερο ΗΚΓ αποκαλύπτει την ύπαρξη διορθωμένου διαστήματος QT μεταξύ 440 και 470 ms.

Στις περιπτώσεις αυτές όπου το εύρος του διαστήματος QT παραμένει οριακό, θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος των ηλεκτρολυτών, συμπεριλαμβανομένων του ασβεστίου και του μαγνησίου. Θα πρέπει
να διερευνάται η ύπαρξη αυτοάνοσου νοσήματος καθώς και να προσδιορίζονται τα επίπεδα των μητρικών αντισωμάτων anti-Ro/SSA και antiLa/SSB στο
πλάσμα των βρεφών. Η μορφολογία των κυμάτων
Τ μπορεί να δώσει επίσης σημαντικές πληροφορίες προς την κατεύθυνση της διάγνωσης καθώς για
παράδειγμα η ύπαρξη δικόρυφου Τ στις προκάρδιες
απαγωγές μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη LQTS.
Επιπρόσθετα, ήπια βραδυκαρδία μπορεί επίσης να
αποτελεί σύμπτωμα του LQTS. Πέραν του νεογνού,
θα πρέπει να ελέγχονται με ΗΚΓ και οι γονείς και τα
αδέλφια του. Επί απουσίας θετικού οικογενειακού
ιστορικού για την ύπαρξη LQTS, κλινικών συμπτωμάτων ή αρρυθμιών, κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια 24ωρης ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής
(Holter 24ώρου), προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές μεταβολές των κυμάτων Τ, σύνθετες κοιλιακές αρρυθμίες ή εκσεσημασμένη παράταση του QT
διαστήματος. Περιοδικός έλεγχος με ΗΚΓ θα πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους
της ζωής, ενώ στο στάδιο αυτό δεν απαιτείται θε170

Το δεύτερο ΗΚΓ δείχνει διάστημα QT ≥470 ms
και <500 ms.

Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι ως άνω αναφερόμενες διαγνωστικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προγραμματίζεται η επανάληψη του ΗΚΓ σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Επί διαπίστωσης θετικού οικογενειακού ιστορικού, θα πρέπει να γίνει άμεση έναρξη θεραπευτικής αγωγής, ενώ ακόμη και εάν αυτό είναι αρνητικό για LQTS, η έναρξη θεραπευτικής αγωγής θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Σε περίπτωση που τα επαναληπτικά ηλεκτροκαρδιογραφήματα και οι λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις αποτύχουν να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση του LQTS, συστήνεται η προοδευτική διακοπή της θεραπείας και
η περιοδική παρακολούθηση του ασθενούς, καθώς
έχει διαπιστωθεί ότι στα βρέφη, ακόμη και σε αυτά
που αρχικά διαπιστώθηκε μεγάλη διεύρυνση του διαστήματος QT κατά τον πρώτο μήνα της ζωής, μπορεί μετέπειτα να παρατηρηθεί ομαλοποίηση του ΗΚΓ.

•

Το δεύτερο ΗΚΓ δείχνει διορθωμένο διάστημα
QT ≥500 ms

Τα βρέφη στα οποία διαπιστώνεται διορθωμένο διάστημα QT ≥500 ms είναι πολύ πιθανόν να πάσχουν
από LQTS και να εμφανίσουν κλινική συμπτωματο-

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
λογία. Στα βρέφη αυτά θα πρέπει να ακολουθείται ο
διαγνωστικός αλγόριθμος που περιγράφεται παραπάνω και να γίνεται έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

Κολπικές και κοιλιακές αρρυθμίες

Κολπικές/κομβικές
Έκτακτες κολπικές συστολές

Ασθενείς υψηλού κινδύνου
Η παρουσία διαστήματος QT περίπου 600 ms ή η διαπίστωση αλλοιωμένων κυμάτων Τ ή η ύπαρξη κολποκοιλιακού αποκλεισμού πλέον του διευρυσμένου
QT διαστήματος ή η συνύπαρξη απώλειας της ακοής
αποτελούν παράγοντες αναγνώρισης βρεφών υψηλού κινδύνου.

Ανύψωση του ST
Ανύψωση του διαστήματος ST μπορεί να παρατηρηθεί σε ποικίλες καταστάσεις, συχνότερη των οποίων είναι η περικαρδίτιδα, αλλά και σε υπερκαλιαιμία,
ενδοκράνια αιμορραγία, πνευμοθώρακα και πνευμοπερικάρδιο, σε τραυματισμό της υπενδοκάρδιας στοιβάδας σε έδαφος ανώμαλης αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας, η στο σύνδρομο Kawasaki, όταν
συνυπάρχει και καρδιακή προσβολή. Στο σύνδρομο
Brugada�����������������������������������������
, μια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε έδαφος κοιλιακής μαρμαρυγής μη οφειλόμενης σε δομική ανωμαλία της καρδιάς, το κύριο ηλεκτροκαρδιογραφικό εύρημα είναι η συνύπαρξη αποκλεισμού δεξιού σκέλους με συνοδό ανύψωση του
ST στις δεξιές προκάρδιες απαγωγές (V1 και V2). Εν
αντιθέσει με το σύνδρομο πρώιμης επαναπόλωσης,
όπου η ανύψωση του ST που παρατηρείται καλύτερα στις μέσες προκάρδιες απαγωγές είναι ανιούσα
και ακολουθείται από θετικό κύμα Τ, στο σύνδρομο
Brugada����������������������������������������
το ST παρουσιάζει μη ισχαιμικές ανασπάσεις και ακολουθείται από αρνητικά κύματα Τ. Η διαλείπουσα φύση των ηλεκτροκαρδιογραφικών μεταβολών στο σύνδρομο Brugada, σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι ένα ποσοστό ασθενών που φτάνει το
40% μπορεί να έχει παροδικά φυσιολογικό ΗΚΓ, καθιστούν τη διάγνωσή του εξαιρετικά δύσκολη. Κατά
τη διάρκεια της βρεφικής ζωής, η εμφάνιση συνδρόμου Brugada είναι εξαιρετικά σπάνια.

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της ηλεκτροκαρδιογραφικής αυτής
μεταβολής συνίσταται στην αντιμετώπιση της κύριας αιτιοπαθογόνου νόσου. Επί υποψίας ύπαρξης
συνδρόμου Brugada, θα πρέπει να ληφθεί λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό, να τοποθετηθεί 24ωρο
Holter ρυθμού και να παραπεμφθεί ο ασθενής σε
εξειδικευμένο κέντρο.

Οι έκτακτες κολπικές συστολές παρουσιάζουν συνήθως διαφορετική μορφολογία από τα φλεβοκομβικά
κύματα P. Η συνύπαρξη στην ίδια απαγωγή φυσιολογικά επαγόμενων, παρεμβαλλομένων και αποκλεισμένων έκτακτων κολπικών συστολών αποτελεί σύνηθες
φαινόμενο.

Αντιμετώπιση
Επανάληψη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος μετά το
πέρας ενός μήνα συνιστάται σε ασθενείς με συχνές
έκτακτες κολπικές συστολές. Σχετικά μακρές περίοδοι κολπικής διδυμίας μπορεί να ομοιάζουν με
φλεβοκομβική βραδυκαρδία. Ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς στις
περισσότερες περιπτώσεις η κολπική διδυμία είναι
καλοήθης κατάσταση, ενώ η σοβαρή φλεβοκομβική βραδυκαρδία μπορεί να υποκρύπτει συστημική
νόσο.

Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
Στην υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και ιδίως σε επίπεδα καρδιακού ρυθμού με σφύξεις που φτάνουν τις
260-300 ανά λεπτό, παρατηρείται ομαλοποίηση
των διαστημάτων R-R μετά τους πρώτους 10-20
παλμούς. Η εμμένουσα υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
είναι εξαιρετικά σπάνια στα βρέφη και μπορεί να
υποδηλώνει την ύπαρξη κοιλιακής ταχυκαρδίας, ιδιαίτερα επί συνύπαρξης συμπλέγματος QRS με μορφολογία που διαφέρει από το φλεβοκομβικό (Πίνακας 2).

Αντιμετώπιση
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου διακυβεύεται η ζωή του βρέφους, η επιβεβαίωση της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας με ΗΚΓ 12 απαγωγών κρίνεται απαραίτητη πριν την προσπάθεια ανάταξής της. Την ανάταξη και την επίτευξη φλεβοκομβικού ρυθμού θα πρέπει
να ακολουθεί η αναζήτηση ευρημάτων χαρακτηριστικών του συνδρόμου WPW σε ΗΚΓ 12 απαγωγών, ενώ
συνιστάται επιπλέον η έναρξη θεραπευτικής αγωγής
για την πρόληψη επανεμφάνισης επεισοδίων υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας στα βρέφη. Η διάγνωση μιας πιθανής συγγενούς καρδιοπάθειας και ο έλεγχος της λειτουργικότητας των κοιλιών θα πρέπει να γίνονται με τη
βοήθεια της ηχωκαρδιογραφίας.
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Πίνακας 2. Διαφορική διάγνωση ταχυαρρυθμιών στα βρέφη
Φλεβοκομβική
ταχυκαρδία

SVT

Κολπικός
πτερυγισμός

VT

Σήψη, πυρετός, υποογκαιμία κ.τ.λ.

Συνήθως φυσιολογικό

Τα περισσότερα βρέφη έχουν φυσιολογική
καρδιά

Πιθανή η ύπαρξη καρδιακής ανωμαλίας

Καρδιακή συ- Σχεδόν πάντοτε <230
χνότητα
σφύξεις/λεπτό

Συχνότερα μεταξύ
260-300 σφύξεις/
λεπτό

Κόλποι: 300-500
σφύγξεις/λεπτό.
Κοιλίες: αγωγή 1:1
έως 4:1

200-500 σφύγξεις/
λεπτό.

Διακύμανση
του διαστήματος R-R

Μπορεί να γίνουν ταχύτερα και βραδύτερα κατά τη διάρκεια μερικών
δευτερολέπτων

Ομαλοποίησή τους μετά Η διακύμανση του
τους πρώτους 10-20
μπλοκ (1:1, 2:1, 3:1)
παλμούς
μπορεί να οδηγήσει σε
διακύμανση του κοιλιακού ρυθμού

Μικρή διακύμανση κατά τη διάρκεια αρκετών
παλμών

Άξονας του
κύματος Ρ

Ίδια όπως στον φλεβοκομβικό ρυθμό. Σχεδόν
πάντα υπάρχουν ορατά
κύματα Ρ

Ορατά κύματα Ρ στο
60% των περιπτώσεων.
Κύματα Ρ διαφορετικής
μορφολογίας των αντίστοιχων του φλεβοκομβικού ρυθμού

Κύματα πτερυγισμού
(καλύτερα αντιληπτά
στις απαγωγές ΙΙΙ, ΙΙΙ,
aVF, V1)

Ύπαρξη κυμάτων Ρ ανεξάρτητων της κοιλιακής
ταχυκαρδίας (κολποκοιλιακός διαχωρισμός),
παλίνδρομα ή μη ορατά
κύματα Ρ

QRS

Σχεδόν πάντα όμοια με
αυτά που παρατηρούνται σε βραδύτερο φλεβοκομβικό ρυθμό

Μετά τους πρώτους
10-20 παλμούς, σχεδόν πάντα όμοια με αυτά που παρατηρούνται
σε βραδύτερο φλεβοκομβικό ρυθμό

Συνήθως όμοιο με το
φλεβοκομβικό. Περιστασιακά διαφορετικό
από το φλεβοκομβικό

Διαφορετικά από αυτά του φλεβοκομβικού
ρυθμού (όχι απαραιτήτως ευρέα)

Ιστορικό

SVT: Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, VT: Κοιλιακή ταχυκαρδία

Κολπικός πτερυγισμός

Κοιλιακές αρρυθμίες

Ο παθολογικός κοιλιακός ρυθμός οφείλεται στη διαταραχή της κολποκοιλιακής αγωγιμότητας, ο βαθμός της οποίας μπορεί να ποικίλει και να κυμαίνεται
από 1:1 έως 4:1. Στον κολπικό πτερυγισμό το σύμπλεγμα QRS ομοιάζει με αυτό που παρατηρείται σε
φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Εξαιτίας της συχνής συνύπαρξης κολπικού πτερυγισμού με σύνδρομο WPW, η ύπαρξη του τελευταίου θα πρέπει πάντα
να αναζητείται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα των πασχόντων βρεφών. Άλλες μορφές υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας όπως η κολπική μαρμαρυγή ή η πολυεστιακή ταχυκαρδία απαντώνται εξαιρετικά σπάνια στα
νεογνά.

Έκτακτες κοιλιακές συστολές

Αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση

Πρέπει πάντα να γίνεται προσπάθεια ανάταξης του
κολπικού πτερυγισμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Η
ηχωκαρδιογραφική μελέτη του βρέφους θα συντελέσει στον έλεγχο της κοιλιακής λειτουργικότητας και
στην πιθανή διάγνωση συγγενούς καρδιοπάθειας.

Θα πρέπει πάντα να υπολογίζεται το εύρος του συμπλέγματος QT (βλέπε κεφάλαιο κοιλιακής επαναπόλωσης). Σε σύμπλοκες κοιλιακές αρρυθμίες θα πρέπει να τοποθετείται Holter 24ώρου. Η ηχωκαρδιογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγη-
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Η διαφοροδιάγνωση των έκτακτων κοιλιακών συστολών στα βρέφη γίνεται από τη μορφολογία του
συμπλέγματος QRS και όχι από το εύρος του, δεδομένου ότι στα βρέφη αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό ή ελαφρώς παρατεταμένο. Στην περίπτωση αυτή,
του συμπλέγματος QRS δεν προηγείται πρώιμο κύμα Ρ, ενώ η μορφολογία του διαφέρει από αυτή που
παρατηρείται στον φλεβοκομβικό ρυθμό. Η διάκριση
της προέλευσης των έκτακτων συστολών (κολπική ή
κοιλιακή) δεν μπορεί να γίνει μόνο με βάση τη μορφολογία του συμπλέγματος QRS.

Ενότητα VΙΙ: Συγγενείς καρδιοπάθειες
ση της κοιλιακής λειτουργικότητας ή για τη διαπίστωση δομικών βλαβών στο μυοκάρδιο. Η λήψη από τη
μητέρα φαρμάκων που προκαλούν κοιλιακές αρρυθμίες και περνούν τον πλακουντιακό φραγμό ή απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα μπορεί επίσης να επηρεάσει το νεογνό.

Κοιλιακή ταχυκαρδία
Η υποψία κοιλιακής ταχυκαρδίας θα πρέπει να τίθεται
σε βρέφη με υπερκοιλιακή ταχυκαρδία χωρίς μεταβολές της μορφολογίας και του εύρους του συμπλέγματος QRS μετά τους πρώτους 10-20 παλμούς. Ο
ρυθμός της κοιλιακής ταχυκαρδίας μπορεί να φτάνει
και τις 200-500 σφύξεις το λεπτό. Στο ΗΚΓ μπορεί
να συνυπάρχουν φλεβοκομβικά κύματα Ρ, τα οποία
δεν σχετίζονται με την κοιλιακή ταχυκαρδία (κολποκοιλιακός διαχωρισμός), καθώς και παλίνδρομα κύματα Τ ή καθόλου κύματα Τ. Υποψία κοιλιακής ταχυκαρδίας θα πρέπει επίσης να τίθεται σε ασθενείς με
πολλαπλές έκτακτες κοιλιακές συστολές σε έδαφος
φλεβοκομβικού ρυθμού με μορφολογία παρόμοια
με αυτή της ταχυαρρυθμίας.

Επιταχυνόμενος ιδιοκοιλιακός ρυθμός
Ο επιταχυνόμενος ιδιοκοιλιακός ρυθμός είναι επίσης
γνωστός και ως «αργή κοιλιακή ταχυκαρδία». Ο καρδιακός ρυθμός στην περίπτωση αυτή δεν διαφέρει
ιδιαίτερα από τον φυσιολογικό αναμενόμενο φλεβοκομβικό ρυθμό στα βρέφη (<200 σφύξεις το λεπτό),
αλλά παρουσιάζει σημαντικές εναλλαγές.

Αντιμετώπιση
Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των βρεφών με
επιταχυνόμενο κοιλιακό ρυθμό δεν παρουσιάζουν
δομικές καρδιακές ανωμαλίες, συνιστάται να ακολουθείται διαγνωστική προσπέλαση παρόμοια με την
εφαρμοζόμενη στην κοιλιακή ταχυκαρδία.

Αντιμετώπιση
Θα πρέπει καταρχήν να διερευνηθεί η ύπαρξη καρδιακής δομικής ανωμαλίας ή διαταραχής του κεντρικού νευρικού συστήματος σε βρέφη με κοιλιακή ταχυκαρδία. Θα πρέπει να προσδιορίζεται το εύρος του
διαστήματος QT (βλέπε κεφάλαιο κοιλιακής επαναπόλωσης), ενώ θα πρέπει να τοποθετείται Holter
24ώρου και να γίνεται λεπτομερής ηχωκαρδιογραφική μελέτη. Συνιστάται θεραπευτική αντιμετώπιση
της κοιλιακής ταχυκαρδίας.
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Appendix 1, Part 1. QTc
Παράρτημα 1, Τμήμα 1. Διορθωμένο διάστημα QT
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Chart for calculation of QTc ( for heart rates between 81 and 176 bpm)*. QTc, according to the Bazett’s formula, is obtained by matching QT and RR interval inmillimetres, given
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Διάγραμμα υπολογισμού του διορθωμένου διαστήματος QT (για καρδιακό ρυθμό μεταξύ 81 και 176 σφύξεις/λεπτό)*. Κατ’ αναλογία με τον τύπο
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και οι μη διορθωμένες τιμές του εύρους του QT διαστήματος.
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Ενότητα VIII: Κύηση και καρδιοπάθεια

Κεφάλαιο 1
Καρδιαγγειακή νόσος κατά την κύηση*
2003

Ομάδα Δράσης για τη διαχείριση καρδιαγγειακών νόσων κατά την κύηση
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος:

Celia Oakley, MD, FRCP, FESC, FACC
Καθηγήτρια (επί τιμή) Kλινικής Kαρδιολογίας
Imperial College School of Medicine
Hammersmith Hospital
London W12 0NN
UK
Τηλέφωνο: +44 (0) 1844 208246
ή +44 (0) 20 8383 3141
Φαξ: +44 (0) 1844 202968
ή +44 (0) 20 8740 8373
Email: oakleypridie@aol.com

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας:

Προσωπικό ESC:

1. Anne Child, London, Ηνωμ. Βασίλειο (Γενετική)
2. Bernard Iung, Paris, Γαλλία (Καρδιολογία)
3. Patrizia Presbitero, Milan, Ιταλία (Καρδιολογία)
4. Pilar Tornos, Barcelona, Ισπανία (Καρδιολογία)

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Dominique Poumeyrol-Jumeau, Sophia Antipolis, Γαλλία
4. Catherine Després, Sophia Antipolis, Γαλλία

1. Εισαγωγή

αύξησης στη χωρητικότητα του αγγειακού δικτύου, η
οποία προκαλείται από ορμονικές μεταβολές που διαστέλλουν τις λείες μυϊκές ίνες. Η αλλαγές αρχίζουν
ήδη από την 5η εβδομάδα της κύησης.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα κατά τη διάρκεια της κύησης συγκροτούν μια πολύ ετερογενή ομάδα, όσον
αφορά τις σχετικές νόσους και τους κινδύνους που
σχετίζονται με την κύηση. Η αντιμετώπιση στηρίζεται
στην ενδελεχή διερεύνηση της καρδιακής νόσου της
εγκύου με ταυτόχρονη γνώση των αλλαγών στη φυσιολογία που λαμβάνουν χώρα κατά την κύηση. Το πιθανό αποτέλεσμα εξαρτάται από τα παραπάνω. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση εξαρτάται από τη συνεργασία
μεταξύ του τοπικού ή γενικού γιατρού, του καρδιολόγου, του μαιευτήρα και του αναισθησιολόγου, καθώς
και, όπου είναι απαραίτητο, του γενετιστή και του νεογνολόγου. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης δεν θέλουν να μετακινούνται, και συνεπώς, εκεί όπου αυτό είναι δυνατό, η απαιτούμενη
φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται συνδυαστικά από
τους τοπικούς γιατρούς και τα εξειδικευμένα κέντρα.
Οι περισσότερες γυναίκες με καρδιοπάθεια έχουν καλή εξέλιξη, αν και ορισμένα νοσήματα είναι επικίνδυνα.

2. Αλλαγές στη φυσιολογία κατά την κύηση
Η αύξηση του όγκου του αίματος είναι συνέπεια της

•

Τόσο ο όγκος αίματος όσο και η καρδιακή παροχή αυξάνονται κατά 30 έως 50% (περισσότερο σε περίπτωση
πολλαπλής κύησης).

•

Ο όγκος παλμού αυξάνεται περισσότερο από την καρδιακή συχνότητα. Η ταχυκαρδία κατά την ηρεμία υποδηλώνει αδυναμία αύξησης της καρδιακής παροχής και είναι επικίνδυνη, όταν η πλήρωση της αριστερής κοιλίας
είναι παρατεταμένη ή μειώνεται η στεφανιαία εφεδρεία.

•

Η διαστολική αρτηριακή πίεση πέφτει, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ προς το
τέλος αυξάνεται με μικρή αλλαγή στη συστολική πίεση.

•

Οι παράγοντες πήξης αυξάνονται και η ινωδολυτική
δραστηριότητα ελαττώνεται. Ο κίνδυνος θρομβοεμβολής αυξάνεται.

•

Οι κίνδυνοι δεν λείπουν και από την περίοδο της λοχείας, καθώς οι αιμοδυναμικές συνθήκες δεν επιστρέφουν
στο φυσιολογικό παρά μόνον ένα μήνα μετά τον τοκετό.

*Προσαρμογή από το κοινό έγγραφο ειδικών (Consensus) για τη διαχείριση των καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά τη διάρκεια της κύησης της ESC
(European Heart Journal, 2003, 24(8): 761-781).
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3. Γενικά
3.1 Προϋπάρχουσες νόσοι, οι οποίες μπορεί να
συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο για την έγκυο

•
•

3.4. Καρδιακά νοσήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν
κατά την κύηση ή τον τοκετό

Προσθετικές βαλβίδες που απαιτούν αντιπηκτική αγωγή

•
•
•
•
•
•

Ασθενείς που κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙΙ ή IV
κατά NYHA* κατά τη διάρκεια της κύησης

4. Συγγενής καρδιοπάθεια

Σοβαρή κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια

4.1 Ασθενείς υψηλού κινδύνου

Πνευμονική υπέρταση οποιασδήποτε αιτιολογίας
Απόφραξη του χώρου εισόδου ή εξόδου αριστερής
κοιλίας - στένωση μιτροειδούς ή αορτής και ορισμένες
περιπτώσεις υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας

•
•
•

Ευπαθής αορτή, π.χ. σύνδρομο Marfan ή στένωση ισθμού

•

3.2 Χαμηλός κίνδυνος για την έγκυο

•

Όλες οι ασθενείς της κατηγορίας Ι έως ΙΙ κατά NYHA*
πριν από την κύηση, εκτός από εκείνες που διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο (βλ. παραπάνω)

•
•
•
•

Επικοινωνία (shunt) από αριστερά προς δεξιά

•

Ήπια απόφραξη του χώρου εξόδου αριστερής κοιλίας
Απόφραξη του χώρου εξόδου δεξιάς κοιλίας (εκτός
εάν είναι σοβαρή)

•

Όλες οι νόσοι της εγκύου που συσχετίζονται με κλάση
ΙΙΙ ή IV κατά ΝΥΗΑ* στη διάρκεια της κύησης

•
•
•
•

Αιμοδυναμική αστάθεια

•

Προεκλαμψία και εκλαμψία

Η λειτουργική κλάση ΙΙΙ και ��������������������������
IV������������������������
κατά NYHA��������������
������������������
* κατά την κύηση καθιστά απαραίτητη την άμεση νοσηλεία και θεραπευτική αντιμετώπιση. Εάν δεν επιτευχθεί αιμοδυναμική
βελτίωση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής της κύησης ή πρόκληση τοκετού.
*NYHA = New York Heart Association
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Έμφραγμα του μυοκαρδίου (συνήθως λόγω διαχωρισμού)
Διαχωρισμός αορτής
Πνευμονική εμβολή
Ταχυαρρυθμίες (όλοι οι τύποι)

Σύνδρομο �������������������������������������
Eisenmenger��������������������������
ή σοβαρή πνευμονική υπέρταση χωρίς διαφραγματικά ελλείμματα.

Σοβαρή απόφραξη του χώρου εξόδου αριστερής κοιλίας.
Αδυναμία αύξησης καρδιακής παροχής, ταχυκαρδία,
στηθάγχη ή δύσπνοια αποτελούν ενδείξεις για ανάπαυση, χορήγηση β-αποκλειστών, πραγματοποίηση
διαδερμικής αορτικής βαλβιδοτομής ή χειρουργική
επέμβαση κατά περίπτωση. Εάν απαιτείται επέμβαση,
πρέπει να γίνεται καισαρική τομή πριν από την επέμβαση.

Αναγκαία λήψη βαρφαρίνης σε δόση άνω των 5 mg/ημέρα

Σοβαρή κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια

Μυοκαρδιοπάθεια της κύησης

Αυτές οι ασθενείς παρουσιάζουν υψηλή θνητότητα και
πρέπει να αποθαρρύνονται έντονα από μια ενδεχόμενη κύηση. Εάν η κύηση είναι ήδη σε εξέλιξη και η ασθενής δεν συμφωνήσει με τη διακοπή της, θα πρέπει να
εισαχθεί στο νοσοκομείο κατά το δεύτερο τρίμηνο για
κατάκλιση, χορήγηση οξυγόνου, οξυμετρία, προφυλακτική χορήγηση ηπαρίνης και παρακολούθηση του εμβρύου. Κατά τον τοκετό πρέπει να αποφεύγονται τα αγγειοδιασταλτικά και να διατηρείται σε καλό επίπεδο η
ενυδάτωση. Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώνονται
αιφνίδια κατά την περίοδο της λοχείας.

Ανεπάρκεια βαλβίδας

3.3 Νοσήματα εγκύου με υψηλό κίνδυνο για το έμβρυο

Υπέρταση και προεκλαμψία

•

Σοβαρή κυάνωση εγκύου
Ο κορεσμός οξυγόνου μειώνεται κατά την κύηση, αλλά μεγιστοποιείται με την κατάκλιση και τη χορήγηση οξυγόνου.
Η ανάπτυξη του εμβρύου παρεμποδίζεται. Η βαρύτητα του
κινδύνου εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κυάνωσης. Ο
κίνδυνος είναι υψηλός, όταν ο κορεσμός O2 είναι <85%.
Πρέπει να χορηγείται προφυλακτικά ηπαρίνη.

Ενότητα VIII: Κύηση και καρδιοπάθεια
4.2 Ασθενείς με χαμηλό ή μέτριο κίνδυνο

•

•

•

Στένωση πνευμονικής βαλβίδας
Γενικά, η πνευμονική στένωση είναι καλύτερα ανεκτή
από τη στένωση της αορτής, αλλά η παρουσία σοβαρής στένωσης στην πνευμονική βαλβίδα, κατά την κύηση μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας, αρρυθμία ή ανεπάρκεια της τριγλώχινος. Η ανάγκη
παρέμβασης μέσω βαλβιδοτομής με μπαλόνι κατά την
κύηση παρουσιάζεται σπάνια.
Στένωση ισθμού αορτής
Η μη χειρουργικά διορθωθείσα στένωση δεν συναντάται συχνά. Η αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι
σπάνια απόλυτα επιτυχής, λόγω της απότομης αύξησης κατά την άσκηση, παρά την κατάκλιση και τη χορήγηση β-αποκλειστών. Συνεπάγεται κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και διαχωρισμού της αορτής. Η διόρθωση μειώνει, αλλά δεν εξουδετερώνει αυτούς τους
κινδύνους.
Προηγούμενη επέμβαση με υπολειπόμενες βλάβες, αλλά με καλή λειτουργία συστηματικής κοιλίας.
Μετά τη διόρθωση της τετραλογίας του ��������������
Fallot��������
, ο κίνδυνος είναι χαμηλός για τις ασθενείς με επιτυχημένη διόρθωση. Οι ασθενείς με συστηματική δεξιά κοιλία μετά επέμβαση κολπικής αντιμετάθεσης (Mustard/
Senning) ή με μονήρη κοιλία μετά από επέμβαση ����
Fontan μπορούν να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα, υπό
την προϋπόθεση ότι η κοιλία διατηρεί καλή συστολική
λειτουργία. Οι ασθενείς με σύμπλοκες συγγενείς διαμαρτίες χρειάζονται προσεκτική κατά περίπτωση αξιολόγηση, όσον αφορά την κοιλιακή λειτουργία, προβλήματα στο σύστημα αγωγής, πνευμονική αγγειακή νόσο
και κίνδυνο αρρυθμίας ή θρομβοεμβολής. Ο κίνδυνος
βλάβης για το έμβρυο είναι χαμηλός, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου έλλειψης 22q11.

5. Σύνδρομο Marfan και άλλα
κληρονομικά νοσήματα που
επηρεάζουν την αορτή
Οι γυναίκες με διάμετρο αορτικής ρίζας <4 cm και
απουσία αξιοσημείωτης ανεπάρκειας μιτροειδούς ή
αορτής αντιμετωπίζουν κίνδυνο διαχωρισμού ή ρήξης αορτής 1%.
Κατά κανόνα, η ανεπάρκεια μιτροειδούς δεν αποτελεί
πρόβλημα, εάν ωστόσο είναι σοβαρού βαθμού, τότε θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά πριν από την κύηση.
Οι ασθενείς με διάταση της αορτικής ρίζας ≥ 4 ��������
cm������
αντι-

μετωπίζουν κίνδυνο 10%, αλλά αυτός ο κίνδυνος μειώνεται με εκλεκτική αντικατάσταση της αορτικής ρίζας.
Η θεραπεία με β-αποκλειστές πρέπει να συνεχίζεται καθ’
όλη τη διάρκεια της κύησης, συμπεριλαμβανομένων και
των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση.

6. Επίκτητη βαλβιδική νόσος

•

Οι βαλβιδικές νόσοι ρευματικής αιτιολογίας εξακολουθούν να συναντώνται συχνά στις αναπτυσσόμενες χώρες.

•

Η ανεπάρκεια μιτροειδούς είναι καλά ανεκτή, εκτός
εάν εμφανιστεί κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση.

•

Στην ανεπάρκεια αορτής, η ταχυκαρδία μειώνει το
χρόνο διαστολικής παλινδρόμησης και είναι καλά ανεκτή ακόμη κι όταν είναι σοβαρού βαθμού.

6.1 Στένωση μιτροειδούς

•

Η πίεση στον αριστερό κόλπο αυξάνεται εξαιτίας της
αύξησης του συνολικού όγκου του αίματος και του
όγκου παλμού καθώς και της μικρής διάρκειας διαστολής. Η ταχυκαρδία προειδοποιεί για αυτή την εξέλιξη.
Απαιτείται στενή παρακολούθηση με τακτικά ηχωκαρδιογραφήματα/Doppler, ιδιαίτερα κατά το 2ο και 3ο
τρίμηνο.

•

Εμβαδόν μιτροειδούς βαλβίδας < 1,5 cm2 συνεπάγεται
κινδύνους. Σε ασθενείς με δύσπνοια πρέπει να χορηγείται
αγωγή με ένα β-αποκλειστή επιλογής σε επαρκή δόση για
τον έλεγχο του φλεβοκομβικού ρυθμού, ενώ μπορεί να
είναι απαραίτητο ένα διουρητικό.

•

Η προφυλακτική βαλβιδοτομή με μπαλόνι δεν συνιστάται, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, εάν η πνευμονική συμφόρηση επιμείνει ή εάν η συστολική πνευμονική πίεση παραμένει σε επίπεδα > 50 mm Hg παρά τη φαρμακευτική
αγωγή.

6.2 Στένωση αορτής

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συγγενής ή
συνδέεται με στένωση της μιτροειδούς. Γενικά, ο κίνδυνος είναι χαμηλός, όταν η μέση κλίση πίεσης της
αορτής παραμένει σε επίπεδα ≤ 50 mm Hg κατά τη
διάρκεια της κύησης.
6.3 Προσθετική καρδιακή βαλβίδα

Η αιμοδυναμική ανοχή είναι γενικά καλή. Πρόβλημα
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αποτελεί η απόλυτη ανάγκη για αντιπηκτική θεραπεία
σε ασθενείς με μηχανικές προθέσεις.

Κατά την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, να
θυμάστε ότι:

να αποφευχθεί η μεταμόσχευση.

•

Η πρώιμη βιοψία δείχνει συνήθως μυοκαρδίτιδα, και η
ανοσοκατασταλτική αγωγή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη.

•
•

Η κύηση είναι μια κατάσταση υπερπηκτικότητας.

•

Τα αντιπηκτικά έχουν σημαντικό ρόλο. Οι αναστολείς
ΜΕΑ αντενδείκνυνται πριν τον τοκετό.

Οι ανταγωνιστές βιταμίνης Κ διαπερνούν τον πλακούντα και μπορούν να προκαλέσουν εμβρυοπάθεια.

•

•

Ο κίνδυνος εμβρυοπάθειας εξαρτάται από τη δόση. Είναι αμελητέος σε δόσεις έως 5 mg.

Λόγω του κινδύνου υποτροπής πρέπει να αποθαρρύνονται οι περαιτέρω εγκυμοσύνες, ακόμη και μετά από
εμφανή αποκατάσταση της λειτουργίας της αριστερής
κοιλίας.

•
•

Η ηπαρίνη είναι λιγότερο αποτελεσματική.

7.2 Διατατική μυοκαρδιοπάθεια (DCM)

Ο κίνδυνος θρομβοεμβολής για την έγκυο ελαχιστοποιείται, εάν συνεχιστεί η θεραπεία με βαρφαρίνη καθ’
όλη τη διάρκεια της κύησης.

Οι ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια πρέπει να
αποθαρρύνονται από εγκυμοσύνες λόγω της μεγάλης πιθανότητας επιδείνωσης της κατάστασής τους.

•

Η επιλογή της καισαρικής τομής κατά την 36η εβδομάδα προλαμβάνει την ανάγκη μετάβασης στην ηπαρίνη, προκειμένου να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη εγκεφαλική αιμορραγία στο έμβρυο κατά το φυσιολογικό
τοκετό.

Συνιστάται η διακοπή της κύησης, εάν το κλάσμα εξώθησης είναι < 45% και/ή οι διαστάσεις της αριστερής
κοιλίας είναι σαφώς μεγαλύτερες από το φυσιολογικό.

•

Η επιλογή πρέπει να γίνει μετά από πλήρη ενημέρωση
της ασθενούς και του συντρόφου της.

•

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ηπαρίνης
χαμηλού μοριακού βάρους δεν έχει τεκμηριωθεί για
ασθενείς με μηχανικές βαλβίδες, και συνεπώς δεν
πρέπει να συνιστάται επί του παρόντος.

•

Εάν είναι δυνατό, να γίνεται ηχωκαρδιογράφημα πριν
από τη σύλληψη σε όλες τις ασθενείς με οικογενειακό
ιστορικό DCM ή PPCM.

•

Η κύηση πρέπει να αποθαρρύνεται, εάν διαπιστωθεί
μειωμένη λειτουργία της αριστερής κοιλίας.

•

Οι ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό DCM μπορεί να
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο PPCM.

•

Οι έγκυες ασθενείς με DCM διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.

7. Μυοκαρδιοπάθειες

7.3 Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM)

7.1 Μυοκαρδιοπάθεια της κύησης (PPCM)

•

Συνήθως, οι γυναίκες που πάσχουν από �������������
HCM����������
δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διάρκεια της κύησης, αν
και έχουν αναφερθεί περιστατικά θανάτων. Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυξημένο κίνδυνο κατά την κύηση.

•

Εάν η πρώτη διάγνωση γίνει κατά τη διάρκεια της κύησης,
η ασυμπτωματική ασθενής μπορεί συνήθως να θεωρηθεί
ασφαλής.

•

Σε ασθενείς με σοβαρή διαστολική δυσλειτουργία που
παρουσιάζουν αιμοδυναμική επιβάρυνση σε ταχυκαρδίες μπορεί να παρατηρηθεί πνευμονικό οίδημα. Αυτές οι ασθενείς διατρέχουν κίνδυνο και χρειάζονται κατάκλιση, χορήγηση ενός β-αποκλειστή και προσεκτική
χρήση διουρητικών.

•

Πρόκειται για μια άγνωστης αιτιολογίας δυσλειτουργία
της αριστερής κοιλίας, η οποία αναπτύσσεται κατά τον τελευταίο μήνα της κύησης ή εντός πέντε μηνών από τον τοκετό και επιβεβαιώνεται από το ηχωκαρδιογράφημα.

•

Εκδηλώνεται με καρδιακή ανεπάρκεια και, σπανιότερα, με εμβολή ή αρρυθμία.

•

Οι πιο σοβαρές περιπτώσεις παρατηρούνται κατά τη
λοχεία και ενδέχεται να πρέπει να αντιμετωπιστούν
με ινότροπα και συσκευή υποβοήθησης της αριστερής
κοιλίας. Επειδή συνήθως η κοιλιακή λειτουργία βελτιώνεται, ακόμη και στις πιο οξείες περιπτώσεις, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε
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•

Η ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ενδείκνυται ως αντιπηκτική αγωγή σε περίπτωση κολπικής μαρμαρυγής.

•

Εάν η κολπική μαρμαρυγή (AF) επιμείνει, μπορεί να
χρειαστεί καρδιοανάταξη.

•

Συνιστάται ο φυσιολογικός τοκετός σε επιλεγμένη ημερομηνία και με συνέχιση της θεραπείας με
β-αποκλειστές, αποφυγή αγγειοδιασταλτικών και προσεκτική αναπλήρωση της απώλειας αίματος.

•

Θα πρέπει να συζητηθεί ο γενετικός κίνδυνος.

8. Αρρυθμίες

•

Τόσο οι έκτακτες συστολές όσο και οι εμμένουσες αρρυθμίες παρουσιάζονται συχνότερα ή εμφανίζονται
για πρώτη φορά.

•

Η θεραπεία είναι ίδια κατά την κύηση όπως και εκτός κύησης, αλλά πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συντηρητική.

•

Λόγω των μεταβολών στις φαρμακοκινητικές ιδιότητες πρέπει να ελέγχονται τα επίπεδα των αντιαρρυθμικών φαρμάκων στο αίμα.

•

Η καρδιοανάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση
παρατεταμένης ταχυαρρυθμίας με συνοδό αιμοδυναμική
αστάθεια. Η καρδιοανάταξη είναι ασφαλής για το έμβρυο.

•

Η επιλεκτική αγωγή με β1-αποκλειστές προτιμάται για την
προφύλαξη έναντι της υπερκοιλιακής αρρυθμίας.

•

Η διέγερση του παρασυμπαθητικού συστήματος και,
εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, η ενδοφλέβια χορήγηση αδενοσίνης είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής για
την αντιμετώπιση της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας.

•

Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί κατάλυση
με ραδιοσυχνότητα.

•

Η κοιλιακή ταχυκαρδία είναι πολύ σπανιότερη και πρέπει να αντιμετωπίζεται με απινίδωση, εάν δεν μπορεί
να γίνει αιμοδυναμικά ανεκτή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ο αναγνώστης πρέπει να συμβουλευθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση ασθενών με
υπερκοιλιακή αρρυθμία της ESC.

9. Διαταραχές αρτηριακής πίεσης
9.1 Προϋπάρχουσα υπέρταση

•

Ο έλεγχος μιας προϋπάρχουσας υπέρτασης πρέπει
να ξεκινά πριν από τη σύλληψη και μειώνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της υψηλής αρτηριακής πίεσης, αν και
δεν έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει τη συνοδό προεκλαμψία ή την περιγεννητική θνητότητα.

•
•

Η ανάπτυξη του εμβρύου πρέπει να παρακολουθείται.

•

Οι αναστολείς ΜΕΑ και οι αναστολείς υποδοχέων αγγειοτασίνης αντενδείκνυνται κατά το δεύτερο
και τρίτο τρίμηνο.

Η μεθυλντόπα εξακολουθεί να είναι το φάρμακο πρώτης επιλογής, ενώ οι β-αποκλειστές έχουν ευρεία και
ασφαλή χρήση (αναφέρεται ότι η ατενολόλη αναστέλλει την ανάπτυξη του εμβρύου).

9.2 Προεκλαμψία

•
•

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία.

•

Ο στόχος είναι να προστατευτεί η μητέρα και να εξασφαλιστεί η ωρίμανση του εμβρύου.

•

Η αντιυπερτασική αγωγή δεν φαίνεται να βελτιώνει το
αποτέλεσμα για το έμβρυο.

Η προεκλαμψία είναι απόλυτα αναστρέψιμη και, συνήθως, υποχωρεί μετά τον τοκετό.

9.3 Θεραπεία της οξείας υπέρτασης

Χρησιμοποιείται νιφεδιπίνη, λαβεταλόλη και υδραλαζίνη. Το θειικό μαγνήσιο ενδείκνυται για τη σοβαρή
προεκλαμψία και την εκλαμψία, αν και η μόνη οριστική θεραπεία είναι η πρόκληση τοκετού.
Η στενή παρακολούθηση της μητέρας και του εμβρύου είναι επιβεβλημένη, ενώ συνιστάται η άμεση πρόκληση τοκετού, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση ενός εκ
των δύο.
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Κεφάλαιο 1
Βαλβιδική καρδιακή νόσος*
2007

Ομάδα Δράσης για τη διαχείριση της βαλβιδικής καρδιακής νόσου
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
Πρόεδρος:

Alec Vahanian

Καρδιολογικό Τμήμα
Hôpital Bichat
46 rue Henri Huchard
75018 Παρίσι, Γαλλία
Τηλ.: +33 1 40 25 67 60
Φαξ: +33 1 40 25 67 32
E-mail: alec.vahanian@bch.aphp.fr
Μέλη επιχειρησιακής ομάδας:

1. Helmut Baumgartner, Vienna, Αυστρία
2. Jeroen Bax, Leiden, Ολλανδία
3. Eric Butchart, Cardiff, Ηνωμένο Βασίλειο
4. Robert Dion, Leiden, Ολλανδία
5. Γεράσιμος Φιλιππάτος, Athens, Ελλάδα
6. Frank Flaschkampf, Erlangen, Γερμανία
7. Roger Hall, Norwich, Ηνωμένο Βασίλειο
8. Bernard Iung, Παρίσι, Γαλλία
9. Jaroslaw Kasprzak, Lodz, Πολωνία

1. Εισαγωγή
Η βαλβιδική καρδιακή νόσος (��������������������
VHD�����������������
) είναι συχνή πάθηση και συχνά απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Λόγω της συχνότερης επίπτωσης των βαλβιδοπαθειών
εκφυλιστικής αρχής, οι δύο συχνότερες βαλβιδικές
νόσοι είναι επί του παρόντος η εκφυλιστική στένωση αορτικής (ΑS) και η ανεπάρκεια μιτροειδούς (MR),
ενώ η ανεπάρκεια αορτικής (Α��������������������
R�������������������
) και η στένωση μιτροειδούς (ΜS) παρουσιάζονται πλέον σπανιότερα.

10. Patrick Nataf, Paris, Γαλλία
11. Pilar Tomas, Barcelona, Ισπανία
12. Lucia Torraca, Milan, Ιταλία
13. Arnold Wenink, Leiden, Ολλανδία

Προσωπικό ESC:

1. Κeith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Catherine Després, Sophia Antipolis, Γαλλία

Η αύξηση της μέσης ηλικίας των ασθενών με βαλβιδοπάθεια σχετίζεται με μια υψηλότερη συχνότητα
συνοδού νοσηρότητας, η οποία συμβάλλει στον αυξημένο εγχειρητικό κίνδυνο και καθιστά πιο σύνθετη
τη λήψη αποφάσεων για χειρουργική επέμβαση. Άλλη μια σημαντική όψη της σύγχρονης αντιμετώπισης
των βαλβιδοπαθειών είναι η αυξανόμενη αναλογία
των ασθενών που χειρουργήθηκαν στο παρελθόν
και οι οποίοι παρουσιάζουν περαιτέρω προβλήματα.

Πίνακας 1. Κατηγορίες συστάσεων - επίπεδα ενδείξεων
Στοιχεία και/ή γενική συμφωνία ότι μια
χορηγούμενη θεραπεία είναι ωφέλιμη,
χρήσιμη και αποτελεσματική
Κατηγορία ΙΙ Αντιφατική ένδειξη και/ή διιστάμενες γνώμες σχετικά με τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης θεραπείας
ή παρέμβασης
Κατηγορία ΙΙa Το βάρος των στοιχείων/της γνώμης των
ειδικών είναι υπέρ της χρησιμότητας/αποτελεσματικότητας
Κατηγορία ΙΙb Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα είναι
λιγότερο καλά τεκμηριωμένη από τα στοιχεία/τη γνώμη των ειδικών
Κατηγορία Ι

Επίπεδο
στοιχείων Α
Επίπεδο
στοιχείων Β
Επίπεδο
στοιχείων C

Δεδομένα προερχόμενα από πολλαπλές
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ή μετααναλύσεις
Δεδομένα προερχόμενα από μια μόνο τυχαιοποιημένη δοκιμή ή μη-τυχαιοποιημέ
νες μελέτες
Ταύτιση απόψεων των ειδικών και/ή μικρές
μελέτες, αναδρομικές μελέτες, αρχεία

Οι οδηγίες εστιάζονται στην VHD σε ενήλικους και
έφηβους, προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση, και
δεν λαμβάνουν υπόψη την ενδοκαρδίτιδα και τις συγγενείς βαλβιδικές νόσους σε ενήλικους και έφηβους.

*Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αντιμετώπιση της βαλβιδικής καρδιοπάθειας της ESC (European Heart Journal 2007; 28: 230-268).
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Η επιτροπή δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή για κάποιον ασθενή είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης
στοιχείων βάσει αποδείξεων στο πεδίο της �����������
VHD��������
, οι περισσότερες συστάσεις είναι κατά μεγάλο μέρος το αποτέλεσμα μιας συναινετικής γνώμης. Συνεπώς, ενδέχεται
να υπάρχουν αποκλίσεις από αυτές τις κατευθυντήριες
οδηγίες σε συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις.

2. Αξιολόγηση ασθενούς
Η κλινική αξιολόγηση είναι το πρώτο βήμα στη διάγνωση της VHD και στην εκτίμηση της σοβαρότητάς της.
Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι η καθοριστική μέθοδος για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της VHD,
καθώς επίσης και της εκτίμησης της σοβαρότητας και
της πρόγνωσής της.
Για την εκτίμηση της σοβαρότητας της ������������������
VHD���������������
, είναι απαραίτητη η συμφωνία των διαφόρων υπερηχοκαρδιογραφικών μετρήσεων με την ανατομία και τους μηχανισμούς
της VHD. Είναι επίσης απαραίτητη η συμφωνία τους με
την κλινική αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της στενωτικής VHD�����
��������
πρέπει να συνδυάζει την αξιολόγηση της βαλβιδικής επιφάνειας και των εξαρτώμενων από τη ροή δεικτών. H ΑS με
βαλβιδική επιφάνεια < 1,0 cm2 ή διορθωμένη ανάλογα
με το BSA < 0,6 cm2/m2 θεωρείται σοβαρή. Η σοβαρή
AS�����������������������������������������������������
δεν είναι πιθανή, εάν η καρδιακή παροχή είναι φυσιολογική, και υπάρχει μια μέση κλίση πίεσης < 50 mm Hg.
Στη Μ�������������������������������������������������
S������������������������������������������������
, η πλανημέτρηση, όταν είναι εφικτή, είναι η μέθοδος εκλογής για την αξιολόγηση της βαλβιδικής επιφάνειας. Συνήθως, η MS δεν έχει κλινικές συνέπειες εν
ηρεμία όταν η επιφάνεια του βαλβιδικού στομίου είναι
> 1,5 cm2, εκτός από την περίπτωση ιδιαιτέρως εύσωμων ασθενών. Δεν υπάρχει γενικώς αποδεκτή διαβάθμιση σχετικά με τη σοβαρότητα στένωσης της τριγλώχινας. Μια μέση κλίση > 5 mm�����������������������
�������������������������
����������������������
Hg��������������������
θεωρείται ενδεικτική της κλινικά σημαντικής στένωσης της τριγλώχινας. Ο
ποσοτικός προσδιορισμός της σοβαρής ανεπάρκειας
δεν πρέπει να βασίζεται εξολοκλήρου σε μία τιμή, αλλά απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση (Πίνακας 2).
Στη ΜR και ΜS, το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα
(TTE) παρέχει ακριβή εκτίμηση σχετικά με τη μορφολογία
της βαλβίδας, η οποία είναι σημαντική για την επιλογή των

Πίνακας 2. Κριτήρια για τον ορισμό της σοβαρής βαλβιδικής ανεπάρκειας: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
AR

Συγκεκριμένα
σημεία σοβαρής
ανεπάρκειας

Υποστηρικτικά
σημεία

MR

TR

• Κεντρικό εύρος jet ≥ 65% της • Vena contracta ≥0,7 cm με με- • Vena contracta > 0,7 cm
LVOT*
γάλο κεντρικό jet ΜR (επιφάνεια • Μεγάλη σύγκλιση ροής
> 40% του LA) ή με jet οποιου- • Συστολική ανάστροφη ροή στις
• Vena contracta > 0,6 cm

• Χρόνος υποδιπλασιασμού πίεσης < 200 ms
• Ανάστροφη ολοδιαστολική ροή
στην κατιούσα αορτή
• Μέτρια ή μεγαλύτερη διάταση
της LV**

δήποτε μεγέθους, που στροβιλίζει στον LA*
Μεγάλη σύγκλιση ροής***
Συστολική παλίνδρομη ροή στις
πνευμονικές φλέβες
Εμφανής χαλαρή ΜV ή ρήξη του
θηλοειδούς μυός

ηπατικές φλέβες

•
•
•
• Πυκνό, τριγωνικό CW Doppler • Πυκνό, τριγωνικό CW σήμα TR
ΜR jet
με πρόωρη μέγιστη τιμή
• Υψηλό Ε-κύμα μιτροειδικής ροής • Διάταση κάτω κοίλης φλέβας και
(Ε > 1,2 m/s)****
ελάττωση αναπνευστικής διακύ• Διάταση της LV και του LA***** μανσης διαμέτρου << 50%
(ιδιαιτέρως όταν υπάρχει φυσιο- • Εμφανές Ε-κύμα διατριγλωχινιλογική λειτουργία της LV)
κής ροής ειδικά εάν > 1 m/s
• Διάταση RA, RV

Ποσοτικές
παράμετροι
R Vol (ml/παλμό) ≥ 60

≥ 60

RF (%)

≥ 50

≥ 50

ERO (cm2)

≥ 0,30

≥ 0,40

AR= αορτική παλινδρόμηση, CW= συνεχές Doppler, ERO= ικανή ανεπαρκούσα επιφάνεια στομίου LA= αριστερός κόλπος, LV= αριστερή κοιλία, LVOT= χώρος
εξόδου αριστερής κοιλίας, MR���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
= ανεπάρκεια μιτροειδούς, MV�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
= μιτροειδής βαλβίδα, R������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
vol��������������������������������������������������������������
= όγκος παλινδρόμησης, RA�������������������������������������
���������������������������������������
= δεξιός κόλπος, RF������������������
��������������������
= κλάσμα παλινδρόμησης, RV= δεξιά κοιλία, TR= ανεπάρκεια τριγλώχινας
*Σε ένα όριο Nyquist των 50-60 cm/s. **Σε περίπτωση απουσίας άλλων αιτίων διάτασης της LV. ***Μεγάλη σύγκλιση ροής οριζόμενη ως ακτίνα σύγκλισης
ροής 30,9 cm για κεντρικά jet, αντίστοιχα, με μετατόπιση της γραμμής βάσης σε ένα Nyquist των 40 cm/s: τα κατώτερα όρια για έκκεντρα jet είναι υψηλότερα
και η διόρθωση γωνίας πρέπει να γίνεται σωστά. ****Συνήθως άνω των 50 ετών σε συνθήκες διαταραχής χάλασης, σε περίπτωση απουσίας στένωσης μιτροειδούς ή άλλων αιτιών υψηλής πίεσης της LA. *****Σε περίπτωση απουσίας άλλων αιτίων διάτασης της LV και του LA και οξεία ΜR.
Προσαρμογή από Ζο���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ghbi�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
, Enriquez����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sarano���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
, Foster�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
E���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
, κ.ά. ��������������������������������������������������������������������������������������������
Recommendations�����������������������������������������������������������������������������
for�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
evaluation��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
of�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
the�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
severity����������������������������������������������
������������������������������������������������������
of�������������������������������������������
���������������������������������������������
native������������������������������������
������������������������������������������
valvular���������������������������
�����������������������������������
regurgitation�������������
��������������������������
with��������
������������
two����
�������
-���
dimensional and Doppler echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2003,16: 777-802.
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Ενότητα IX: Βαλβιδοπάθειες

υποψήφιων για χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας
ή διαδερμικής βαλβιδοπλαστικής της μιτροειδούς (ΡΜC).
To υπερηχοκαρδιογράφημα πρέπει να περιλαμβάνει μια
περιεκτική αξιολόγηση όλων των βαλβίδων, της ανιούσας
αορτής, και των δεικτών της διάτασης και λειτουργίας της
αριστερής κοιλίας (���������������������������������������
LV�������������������������������������
), με τις διαστάσεις της ������������
LV����������
διορθωμένες σε σχέση με την BSA�������������������������������
����������������������������������
. Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα (ΤΕΕ) πρέπει να συνιστάται, όταν το ΤΤΕ είναι
υποδεέστερης ποιότητας ή για να αποκλειστεί ενδεχόμενη θρόμβωση του αριστερού κόλπου πριν την PMC ή εάν
υπάρχει υποψία δυσλειτουργίας προσθετικής βαλβίδας ή
υποψία ενδοκαρδίτιδας. Πρέπει να πραγματοποιηθεί διεγχειρητικά για έλεγχο της αποτελεσματικής επιδιόρθωσης
της βαλβίδας ή σε πολύπλοκες επεμβάσεις. Το ΤΤΕ παίζει
επίσης σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της βαλβιδοπλαστικής με μπαλόνι.
Το τεστ κοπώσεως είναι χρήσιμο, επειδή αποκαλύπτει
αντικειμενικά συμπτώματα σε ασθενείς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι ασυμπτωματικοί. Το τεστ κοπώσεως συνιστάται σε πραγματικά ασυμπτωματικούς ασθενείς με AS,
εφόσον πραγματοποιείται υπό αυστηρό έλεγχο.
Το υπερηχοκαρδιογράφημα κοπώσεως με χαμηλή
δόση δοβουταμίνης είναι χρήσιμο στην Α�����������
S����������
με επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας για τη διάκριση των σπάνιων περιστατικών ψευδώς σοβαρής AS
από την πραγματικά σοβαρή Α��������������������������
S�������������������������
. Επιπλέον, αυτή η εξέταση μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία συστολικής εφεδρείας (αύξηση > 20% του όγκου παλμού). Η χρήση της
δοκιμασίας κόπωσης για την ανίχνευση της στεφανιαίας
νόσου που σχετίζεται με τη σοβαρή VHD, δεν συνιστάται
λόγω της χαμηλής διαγνωστικής αξίας της.
Η αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών, που πραγματοποιείται σε ειδικά κέντρα, μπορεί να είναι χρήσιμη για να
αποκλειστεί η στεφανιαία νόσος σε ασθενείς, οι οποίοι διατρέχουν περιορισμένο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης.
Προς το παρόν, η μαγνητική τομογραφία δεν ενδείκνυται
στη συνήθη κλινική πρακτική για αξιολόγηση της ����������
VHD�������
. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική τεχνική, όταν
δεν είναι δυνατή η εκτίμηση με υπερηχοκαρδιογράφημα.

Η στεφανιογραφία ενδείκνυται σαφώς για την ανίχνευση συνυπάρχουσας στεφανιαίας νόσου, όταν
προγραμματίζεται χειρουργική επέμβαση (Πίνακας 3).
Μπορεί να παραληφθεί σε ασθενείς με οξύ αορτικό διαχωρισμό, μεγάλη αορτική εκβλάστηση ή αποφρακτική
θρόμβωση προθετικής βαλβίδας που οδηγεί σε ασταθή
αιμοδυναμική κατάσταση.
Ο καρδιακός καθετηριασμός πρέπει να περιορίζεται
σε καταστάσεις, όπου η μη επεμβατική αξιολόγηση δεν
καταλήγει σε συμπεράσματα ή δεν συμφωνεί με τα κλινικά ευρήματα.
Η αποτίμηση συνοδού νοσηρότητας εξαρτάται από
τη σωστή αξιολόγηση.
Η πρόληψη ενδοκαρδίτιδας πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη σε κάθε ασθενή με VHD, και να προσαρμόζεται
στον κίνδυνο του μεμονωμένου ασθενούς.
Η απόφαση για χειρουργική επέμβαση σε έναν ασθενή με VHD στηρίζεται σε μια αξιόπιστη ανάλυση κινδύνου-οφέλους. Πολυμεταβλητά συστήματα βαθμολόγησης, όπως το Euroscore (http://www.euroscore.
org��������������������������������������������������
/�������������������������������������������������
calc���������������������������������������������
.��������������������������������������������
html����������������������������������������
), είναι χρήσιμα για αυτήν την αξιολόγηση. Στη λήψη απόφασης πρέπει επίσης, να ληφθεί υπόψη το προσδόκιμο του ασθενούς, η ποιότητα ζωής, το
κόστος καθώς και η επιθυμία του ίδιου του ασθενούς.
Στους ηλικιωμένους ασθενείς, η ηλικία αυτή δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως αντένδειξη για χειρουργική επέμβαση.

3. Ενδείξεις θεραπείας σε παθήσεις
φυσικών βαλβίδων
3.1 Ανεπάρκεια αορτής

Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση
Στη χρόνια ΑR, ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης
είναι να αποφευχθεί η συστολική δυσλειτουργία της
αριστεράς κοιλίας και/ή οι αορτικές επιπλοκές (Πίνακας 4).

Πίνακας 3. Ενδείξεις για στεφανιογραφία σε ασθενείς με βαλβιδοπάθεια
Κατη
γορία
Πριν από την επέμβαση σε ασθενείς με σοβαρή βαλβιδοπάθεια και οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
ιστορικό στεφανιαίας νόσου
υποψία ισχαιμίας του μυοκαρδίου*
συστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας
σε άντρες άνω των 40 και σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση
≥1 παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

•
•
•
•
•

ΙC

Όταν υπάρχει υποψία ότι η στεφανιαία νόσος είναι η αιτία σοβαρής ανεπάρκειας μιτροειδούς (ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς)

IC

*Θωρακικό άλγος, παθολογικός αναίμακτος έλεγχος
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Κεφάλαιο 1: Βαλβιδική καρδιακή νόσος
Πίνακας 4. Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση στην ανεπάρκεια αορτής
Κατη
γορία

Σοβαρή AR
Συμπτωματικοί ασθενείς (δύσπνοια ΝΥΗΑ κατηγορία ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV ή στηθάγχη)
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με LVE F ηρεμίας < 50%
Ασθενείς που υποβάλλονται σε CABG ή χειρουργική επέμβαση της ανιούσας αορτής, ή άλλης βαλβίδας
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με LVE F ηρεμίας > 50% με σοβαρή διάταση της LV:
Τελοδιαστολική διάμετρος > 70 mm
ή
Τελοσυστολική διάμετρος > 50 mm (ή > 25 mm/m2 BSA)*
Ανεξαρτήτως σοβαρότητας AR
Ασθενείς οι οποίοι έχουν νόσο αορτικής ρίζας με μέγιστη αορτική διάμετρο:**
≥ 45 mm για ασθενείς με σύνδρομο Marfan
≥ 50 mm για ασθενείς με διγλώχινες βαλβίδες
≥ 55 mm για άλλους ασθενείς

IB
IB
IC
IIaC
IIaC

IC
IIaC
IIaC

Η σοβαρότητα ορίζεται από την κλινική και υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση.
Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς οι επαναλαμβανόμενες και υψηλής ποιότητας μετρήσεις είναι απαραίτητες πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
*Το ανάστημα του ασθενούς πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Η χρήση δεικτών βοηθά. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές σε διαδοχικές μετρήσεις.
**Κατά τη λήψη απόφασης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο σωματότυπος και η διάμετρος της ανιούσας αορτής καθώς επίσης και το σχήμα των άλλων μερών της αορτής. Σε ασθενείς, οι οποίοι έχουν ένδειξη για χειρουργική επέμβαση στην αορτική βαλβίδα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερες βασικές τιμές διαμέτρου για συνδυασμένη χειρουργική επέμβαση στην ανιούσα αορτή.
ΑR= ανεπάρκεια αορτής, BSA= επιφάνεια σώματος, CABG= αορτοστεφανιαία παράκαμψη, LV= αριστερή κοιλία, EF= κλάσμα εξώθησης

Εικόνα 1. Αντιμετώπιση ανεπάρκειας αορτής
Σημαντική διάταση
της ανιούσας αορτής*
ΌΧΙ

ΝΑΊ

Σοβαρή AR

ΝΑΊ

ΌΧΙ

Συμπτώματα
ΌΧΙ

ΝΑΊ

LV EF < 50% ή ΕΕD > 70 mm ή
ΕSD > 50 mm (ή > 25 mm/m2 BSA)
ΌΧΙ
Επανέλεγχος

ΝΑΊ
Εγχείρηση**

ΑR=ανεπάρκεια αορτής, LV=αριστερή κοιλία, EF=κλάσμα εξώθησης, EDD=τελοδιαστολική διάμετρος, ESD=τελοσυστολική διάμετρος,
BSA=επιφάνεια σώματος
*Βλέπε Πίνακα 4 για ορισμούς.
**Η χειρουργική επέμβαση πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη εάν παρατηρηθούν σημαντικές αλλαγές κατά τον επανέλεγχο.

190

Ενότητα IX: Βαλβιδοπάθειες

Φαρμακευτική θεραπεία
Ο ρόλος των αγγειοδιασταλτικών στους ασυμπτωματικούς ασθενείς χωρίς υπέρταση ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, δεν έχει αποδειχθεί. Σε ασθενείς με
σύνδρομο ����������������������������������������
Marfan����������������������������������
, οι β-αποκλειστές πρέπει να χορηγούνται πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση.
3.2 Αορτική στένωση

τηγορία IIb επίπεδο ενδείξεων C), ή σε ασθενείς με συμπτωματική σοβαρή AS�����������������������������
�������������������������������
, οι οποίοι χρειάζονται επείγουσα σοβαρή μη καρδιολογική χειρουργική επέμβαση (Σύσταση κατηγορία IIb επίπεδο ενδείξεων C).
Φαρμακευτική θεραπεία
Η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου αθηροσκλήρωσης πρέπει να συστήνεται επιμελώς σύμφωνα με τις οδηγίες για τη δευτερογενή πρόληψη της αθηροσκλήρωσης.

Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση
Σειρά εξετάσεων
Η έγκαιρη αντικατάσταση της βαλβίδας πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη σε όλους τους ασθενείς με σοβαρή AS.
Εφόσον η μέση κλίση πίεσης παραμένει σε τιμές > 40
mm�����������������������������������������������
Hg��������������������������������������������
����������������������������������������������
, δεν υπάρχει κατώτερο όριο κλάσματος εξώθησης που να απαγορεύει την επέμβαση. Η αντιμετώπιση
ασθενών με χαμηλό όγκο παλμού ή χαμηλή κλίση πίεσης
της ΑS (σοβαρή μείωση του EF και μέση κλίση πίεσης <
40 �����������������������������������������������
mm���������������������������������������������
��������������������������������������������
Hg������������������������������������������
) είναι περισσότερο αμφισβητούμενη. Η χειρουργική επέμβαση συνιστάται ανεπιφύλακτα σε όλους
τους ασθενείς με αποδεδειγμένη συστολική εφεδρεία.
Αντιστρόφως, σε ασθενείς χωρίς συστολική εφεδρεία,
η χειρουργική επέμβαση μπορεί μεν να πραγματοποιηθεί, αλλά στην τελική λήψη της απόφασης για χειρουργείο πρέπει να ληφθούν υπόψη η κλινική κατάσταση καθώς και η δυνατότητα χειρουργικής επαναιμάτωσης

Οι ασθενείς πρέπει να εκπαιδεύονται προσεκτικά
σχετικά με τη σημασία του επανελέγχου και την αναφορά συμπτωμάτων μόλις αυτά αναπτύσσονται.

Βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι

Σε περιστατικά μέτριας ως σοβαρής επασβέστωσης της
βαλβίδας με μέγιστη ταχύτητα ροής στην αορτική βαλβίδα
> 4 m/s κατά την αρχική εκτίμηση, οι ασθενείς πρέπει να
επαναξιολογούνται ανά 6 μήνες για ενδεχόμενη εμφάνιση
συμπτωμάτων, αλλαγές στην ανοχή της άσκησης ή αλλαγές στις υπερηχογραφικές παραμέτρους. Εάν η μέγιστη ταχύτητα ροής στην αορτική βαλβίδα έχει αυξηθεί από την τελευταία επίσκεψη (> 0,3 m��������������������������������
���������������������������������
/�������������������������������
sec����������������������������
ανά έτος), πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης. Εάν δεν σημειωθεί καμία αλλαγή και ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός, συνιστώνται εξαμηνιαίες κλινικές και 6-12 μηνιαίες κλινικές και υπερηχοκαρδιογραφικές επαναξιολογήσεις.

Μπορεί να θεωρηθεί ως γέφυρα για χειρουργική
επέμβαση σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς υψηλού κινδύνου για χειρουργική επέμβαση (Σύσταση κα-

Σε ασθενείς που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, απαιτείται
ετήσιος κλινικός επανέλεγχος. Ο επανέλεγχος είναι περισσότερο απαραίτητος για εκείνους που έχουν οριακές τιμές.

Πίνακας 5. Ενδείξεις αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας στην αορτική στένωση
Κατη
γορία
Ασθενείς με σοβαρή ΑS και κάθε είδους συμπτώματα

IB

Ασθενείς με σοβαρή AS που υποβάλλονται σε χειρουργική αορτοστεφανιαία παράκαμψη, χειρουργική επέμβαση της ανιούσας
αορτής ή επέμβαση σε άλλη βαλβίδα

IC

Ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή AS και συστολική δυσλειτουργία της LV (LVE F < 50%) εκτός αν οφείλεται σε άλλη αιτία

IC

Ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή AS και μη φυσιολογικό τεστ κοπώσεως με εμφανιζόμενα συμπτώματα κατά την άσκηση

IC

Ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή AS και μη φυσιολογικό τεστ κοπώσεως (εμφανίζουν πτώση της αρτηριακής πίεσης κάτω
της βασικής μέτρησης)

IIaC

Ασθενείς με μέτρια AS που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, χειρουργική επέμβαση της
ανιούσας αορτής, ή άλλης βαλβίδας

IIaC

Ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή �����������������������������������������������������������������������������������
AS���������������������������������������������������������������������������������
και μέτρια προς σοβαρή βαλβιδική επασβέστωση, και με ένα ρυθμό αύξησης της μέγιστης ταχύτητας ροής > 0.3 m/sec ανά έτος

IIaC

ΑS με χαμηλή διαβαλβιδική κλίση πίεσης (< 40 mm Hg) και δυσλειτουργία της LV και με ανίχνευση συστολικής εφεδρείας

IIaC

Ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή AS και μη φυσιολογικό τεστ κοπώσεως που εμφανίζουν σύνθετες κοιλιακές αρρυθμίες

IIbC

Ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή AS και σημαντική υπερτροφία της LV (>15 mm) εκτός εάν αυτό οφείλεται σε υπέρταση

IIbC

ΑS με χαμηλή διαβαλβιδική κλίση πίεσης (< 40 mm Hg) και δυσλειτουργία της LV χωρίς συστολική εφεδρεία

IIbC

*Η μέτρια ΑS ορίζεται με επιφάνεια βαλβίδας από 1,0 έως 1,5 cm2 (0,6 cm2/m2 έως 0,9 cm2/m2 ����������������������������������������������������
BSA�������������������������������������������������
) ή μέση κλίση πίεσης από 30 έως 50 mm�����������
�������������
����������
Hg��������
, παρουσία συνθηκών φυσιολογικής ροής. Ωστόσο απαιτείται κλινική κρίση. ΑS=αορτική στένωση, LV=αριστερή κοιλία, EF=κλάσμα εξώθησης, BSA=επιφάνεια σώματος
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Εικόνα 2. Αντιμετώπιση σοβαρής αορτικής στένωσης
Σοβαρή AS (< 1 cm2 ή < 0,6 cm2/m2 BSA)
Συμπτώματα

ΌΧΙ

ΝΑΊ

LV EF < 50%

ΌΧΙ

ΝΑΊ

Εμφανώς επασβεστωμένη βαλβίδα και αυξημένη
μέγιστη κλίση πίεσης ≥0,3 m/sec εντός 1 έτους

ΌΧΙ

ΝΑΊ

Ασθενής με φυσική
δραστηριότητα

ΌΧΙ

ΝΑΊ
Τεστ κοπώσεως
Φυσιολογικό

Μη Φυσιολογικό

Επαναξιολόγηση σε 6-12
μήνες ή όταν παρουσιαστούν
συμπτώματα

Εγχείρηση

AS=αορτική στένωση, LV=αριστερή κοιλία, EF=κλάσμα εξώθησης, BSA=επιφάνεια σώματος
*Βλέπε Πίνακα 5 για ορισμούς.
Σημείωση: Η αντιμετώπιση ασθενών με χαμηλή κλίση πίεσης και χαμηλό κλάσμα εξώθησης εκθέτεται λεπτομερώς στο κείμενο.

3.3 Ανεπάρκεια μιτροειδούς

Οργανική ανεπάρκεια μιτροειδούς
Η οργανική MR καλύπτει όλες τις αιτιολογίες, στις οποίες η
πρωτοπαθής παθολογία των γλωχίνων είναι η πρωταρχική
αιτία της νόσου, σε αντίθεση με την ισχαιμική και λειτουργική ΜR, στην οποία η MR είναι η συνέπεια νόσου της LV.

Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση
Η αποτελεσματική χειρουργική επιδιόρθωση της βαλβίδας, είναι η ενδεικνυόμενη χειρουργική θεραπεία σε
ασθενείς με σοβαρή MR.
Η αντιμετώπιση των ασυμπτωματικών ασθενών εί-

Πίνακας 6. Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση σε σοβαρή χρόνια οργανική ανεπάρκεια μιτροειδούς
Κατη
γορία

Συμπτωματικοί ασθενείς με LVE F > 30% και ΕSD < 55 mm*
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με δυσλειτουργία της LV (ESD > 45 mm και/ή LVEF < 60%)
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με καλώς διατηρημένη λειτουργία της ���������������������������������������������
LV�������������������������������������������
και κολπική μαρμαρυγή ή πνευμονική υπέρταση (συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας > 50 mm Hg εν ηρεμία)
Ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της LV (LVE F < 30% και/ή ΕSD > 55 mm*) ανθιστάμενη σε φαρμακευτική
θεραπεία με υψηλή πιθανότητα επιτυχούς επιδιόρθωσης και χαμηλής συνοδού νοσηρότητας
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με καλά διατηρημένη λειτουργία της LV, υψηλή πιθανότητα επιτυχούς επιδιόρθωσης και
χαμηλό κίνδυνο για χειρουργική επέμβαση
Ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της LV (LVE F < 30% και/ή ΕSD > 55 mm*) ανθιστάμενη σε φαρμακευτική
θεραπεία με χαμηλή πιθανότητα επιτυχούς επιδιόρθωσης και χαμηλή συνοδό νοσηρότητα
Η σοβαρότητα βασίζεται σε κλινική και υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση.
*Οι χαμηλές τιμές μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για ασθενείς μικρού αναστήματος.
ESD= τελοσυστολική διάμετρος, EF= κλάσμα εξώθησης, LV= αριστερή κοιλία
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IB
IC
IIaC
IIaC
IIbB
IIbC

Ενότητα IX: Βαλβιδοπάθειες
Εικόνα 3. Αντιμετώπιση σοβαρής χρόνιας οργανικής ανεπάρκειας μιτροειδούς
Σοβαρή οργανική ΜR
Συμπτώματα

ΌΧΙ

ΝΑΊ

LVEF > 60% και
LVESD < 45 mm

LVEF > 30%

ΌΧΙ

ΝΑΊ
Κολπική μαρμαρυγή ή
sPAP > 50 mm Hg εν ηρεμία

ΌΧΙ

Ανθιστάμενη στη συντηρητική θεραπεία

ΝΑΊ

ΝΑΊ

ΌΧΙ

Η βαλβιδική επιδιόρθωση
είναι εφικτή και υπάρχει
χαμηλή συννοσηρότητα

ΝΑΊ
Παρακολούθηση*

ΌΧΙ

ΝΑΊ

Εγχείρηση (επιδιόρθωση,
εάν είναι δυνατό)

ΌΧΙ
Συντηρητική θεραπεία**
Μεταμόσχευση

Συντηρητική
θεραπεία

LV=αριστερή κοιλία, ΕF=κλάσμα εξώθησης, sPAP=συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας, ESD=τελοσυστολική διάμετρος
*Η αποκατάσταση βαλβίδας μπορεί να εξεταστεί ως δυνατότητα, όταν υπάρχει υψηλή πιθανότητα επιτυχούς επιδιόρθωσης της, με χαμηλό κίνδυνο.
**Η επιδιόρθωση της βαλβίδας μπορεί να εξεταστεί σε επιλεγμένους ασθενείς με χαμηλή συνοδό νοσηρότητα.

ναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, όπου οι ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση εξαρτώνται από τη διαστρωμάτωση του κινδύνου, τη δυνατότητα επιδιόρθωσης της
βαλβίδας, και την προτίμηση του ίδιου του ασθενούς
μετά από αναλυτική ενημέρωσή του.

εκείνους που δεν έχουν εκτιμηθεί στο παρελθόν καθώς και σε ασθενείς με οριακές τιμές ή σημαντικές
αλλαγές από την τελευταία επίσκεψη.

Φαρμακευτική θεραπεία

Η ισχαιμική �����������������������������������
MR���������������������������������
είναι συχνή, ωστόσο, συχνά παραβλέπεται στην οξεία ή χρόνια στεφανιαία νόσο.

Αντιπηκτική θεραπεία, με στόχο ΙΝR μεταξύ 2 και 3,
πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με MR και μόνιμη ή
παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή ή όταν υπάρχει ιστορικό συστηματικής εμβολής ή ενδείξεις θρόμβου στον
αριστερό κόλπο καθώς και κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 μηνών μετά από επιδιόρθωση της μιτροειδούς
βαλβίδας. Τα αγγειοδιασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων ΜΕΑ, συνιστώνται για ασθενείς
με χρόνια ΜR χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια ή υπέρταση.
Σειρά εξετάσεων
Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με μέτρια ΜR και καλή
λειτουργικότητα της LV, μπορούν να υποβάλλονται σε
κλινικό επανέλεγχο ετησίως και σε υπερηχογραφικό
έλεγχο κάθε 2 έτη.
Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή Μ���������
R��������
και καλή λειτουργικότητα της �����������������������������
LV���������������������������
, πρέπει να εξετάζονται κάθε 6 μήνες και να υποβάλλονται σε υπερηχογραφικό
έλεγχο κάθε χρόνο, με αυστηρότερο επανέλεγχο σε

Ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς

Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση
Τα περιορισμένα δεδομένα στον τομέα της ισχαιμικής ��������������������������������������������
MR������������������������������������������
έχουν ως αποτέλεσμα η αντιμετώπιση να βασίζεται λιγότερο σε αποδείξεις.

Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς
Περιλαμβάνει την ����������������������������������
MR��������������������������������
που παρατηρείται στη μυοκαρδιοπάθεια και στην ισχαιμική νόσο με σοβαρή δυσλειτουργία της LV������������������������������������������
��������������������������������������������
. Μεμονωμένη επέμβαση επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας σε συνδυασμό με ανακατασκευή της
αριστερής κοιλίας μπορεί να συστηθεί σε επιλεγμένους
ασθενείς με σοβαρή λειτουργική MR�������������������
���������������������
και σοβαρή δυσλειτουργία της ���������������������������������������
LV�������������������������������������
, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με στεφανιαία νόσο, στους οποίους δεν ενδείκνυται η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (�����������������������������
bypass�����������������������
) και οι οποίοι παραμένουν συμπτωματικοί παρά την πλήρη φαρμακευτική αγωγή, και εφόσον η συνοδός νοσηρότητα είναι χαμηλή, με
σκοπό να αποφευχθεί ή να αναβληθεί η μεταμόσχευση.
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Πίνακας 7. Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση σε χρόνια ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς
Κατη
γορία

Ασθενείς με σοβαρή MR, LVE F > 30%, υποβαλλόμενοι σε CABG
Ασθενείς με μέτρια ΜR, υποβαλλόμενοι σε CABG εάν η επιδιόρθωση είναι εφικτή
Συμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή ΜR, LVE F < 30% και επιλογή για επαναγγείωση
Ασθενείς με σοβαρή MR�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
, LVEF�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
> 30%, χωρίς επιλογή για επαναγγείωση, ανθιστάμενη σε φαρμακευτική θεραπεία, και χαμηλή συνοδό νοσηρότητα

IC
IIaC
IIaC
IIbC

CABG= αορτοστεφανιαία παράκαμψη, ΜR= ανεπάρκεια μιτροειδούς, ΕF= κλάσμα εξώθησης, LV= αριστερή κοιλία

Η φαρμακευτική θεραπεία είναι η προτιμότερη αντιμετώπιση και πρέπει να εφαρμόζεται πριν από τη
σύσταση χειρουργικής επιδιόρθωσης της λειτουργικής ΜR. Ενδείκνυνται οι αναστολείς ΜΕΑ και οι
β-αποκλειστές. Χρήσιμα είναι, επίσης, τα νιτρώδη και
τα διουρητικά.
Η θεραπεία επανασυγχρονισμού και οι εμφυτεύσιμοι
απινιδιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με
τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες.

3.4 Στένωση μιτροειδούς

Ενδείξεις για παρέμβαση
Η παρέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται σε συμπτωματικούς ασθενείς. Στην εποχή της ������������������
PMC���������������
, οι περισσότεροι συμπτωματικοί ασθενείς με ευνοϊκή ανατομία βαλβίδας υποβάλλονται σε ��������������������������������
PMC�����������������������������
. Οι ενδείξεις είναι θέμα συζήτησης για ασθενείς με μη ευνοϊκή ανατομία, όπου κατά τη λήψη της απόφασης για βαλβιδοπλαστική θα πρέ-

Πίνακας 8. Ενδείξεις για διαδερμική βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς στη στένωση μιτροειδούς με επιφάνεια
βαλβίδας < 1,5 cm2
Κατη
γορία

Συμπτωματικοί ασθενείς με χαρακτηριστικά* που ευνοούν τη ΡΜC
Συμπτωματικοί ασθενείς με αντενδείξεις για επέμβαση ή χειρουργική επέμβαση υψηλού κινδύνου
Ως αρχική θεραπευτική αγωγή σε συμπτωματικούς ασθενείς με δυσμενή ανατομία αλλά κατά τα άλλα ευνοϊκά κλινικά χαρακτηριστικά*
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με ευνοϊκά χαρακτηριστικά* και υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο ή υψηλό κίνδυνο αιμοδυναμικής επιβάρυνσης:
προηγούμενο ιστορικό εμβολής
εικόνα πυκνής αυτόματης αντίθεσης στον αριστερό κόλπο
πρόσφατη ή παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή
συστολική πνευμονική πίεση > 50 mm Hg εν ηρεμία
ανάγκη για σοβαρή μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση
επιθυμία εγκυμοσύνης

•
•
•
•
•
•

IB
IC
IIaC

IIaC
IIaC
IIaC
IIaC
IIaC
IIaC

PMC= διαδερμική μιτροειδική συγχειλιοτομή
*Τα χαρακτηριστικά που ευνοούν την PMC μπορούν να καθοριστούν από την απουσία ορισμένων από τα ακόλουθα δυσμενή χαρακτηριστικά:
• Κλινικά χαρακτηριστικά: ηλικία, ιστορικό συνχειλιοτομής, ΝΥHΑ κατηγορία ΙV, κολπική μαρμαρυγή, σοβαρή πνευμονική υπέρταση.
• Ανατομικά χαρακτηριστικά: υπερηχογραφικό �����������������������������������������������������������������������������������������������
score������������������������������������������������������������������������������������������
> 8, ������������������������������������������������������������������������������������
Cornier�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
score�����������������������������������������������������������������������
3 (αποτιτάνωση της μιτροειδούς βαλβίδας, όπως εκτιμήθηκε από την ακτινοσκόπηση) πολύ μικρή επιφάνεια μιτροειδούς βαλβίδας, σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας.

Πίνακας 9. Αντενδείξεις για διαδερμική βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς

• Επιφάνεια μιτροειδούς βαλβίδας > 1,5 cm
• Θρόμβος αριστερού κόλπου
• Μεγαλύτερη από ήπια ανεπάρκεια μιτροειδούς
• Σοβαρή επασβέστωση ή επασβέστωση των κομμισούρων
• Απουσία συγκόλλησης των κομμισούρων
• Σοβαρή συνυπάρχουσα νόσος αορτικής βαλβίδας, ή σοβαρή συνδυασμένη στένωση και ανεπάρκεια τριγλώχινας
• Συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική αορτοστεφανιαία παράκαμψη.
2

194

Ενότητα IX: Βαλβιδοπάθειες
Εικόνα 4. Αντιμετώπιση σοβαρής στένωσης μιτροειδούς
ΜS < 1,5 cm

Συμπτώματα

ΝΑΊ

ΌΧΙ

CI σε PMC

Υψηλός κίνδυνος εμβολής
ή μη αιμοδυναμική επιβάρυνση

ΌΧΙ

ΝΑΊ
ΌΧΙ

ΝΑΊ

Αντένδειξη ή υψηλός
κίνδυνος για εγχείρηση

Τεστ κοπώσεως

ΌΧΙ

ΝΑΊ

Με συμπτώματα
Ευνοϊκά
ανατομικά
χαρακτηριστικά*

Δυσμενή
ανατομικά
χαρακτηριστικά*

Ευνοϊκά
κλινικά
χαρακτηριστικά*
PMC

Χωρίς συμπτώματα

CI σε ή δυσμενή
χαρακτηριστικά για ΡΜC*

Δυσμενή
κλινικά
χαρακτηριστικά*

ΌΧΙ
Εγχείρηση

PMC

ΝΑΊ
Επανέλεγχος

ΜS=στένωση μιτροειδούς, CI=αντένδειξη, PMC=διαδερμική βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς
*Βλέπε Πίνακα 8 για ορισμούς.

πει να συνεκτιμηθούν οι διάφοροι προγνωστικοί παράγοντες καθώς και η εμπειρία του κάθε Κέντρου στη χειρουργική επιδιόρθωση ή στη βαλβιδοπλαστική.
Λόγω του μικρού αλλά υπαρκτού κινδύνου στη PMC,
οι πραγματικά ασυμπτωματικοί ασθενείς δεν είναι
συνήθως υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη επέμβαση,
εκτός από τα περιστατικά με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολής ή αιμοδυναμικής αστάθειας, όπως είναι
η σοβαρή πνευμονική υπέρταση ή η επιθυμία εγκυμοσύνης. Σε αυτούς τους ασθενείς, η PMC πρέπει
να πραγματοποιείται μόνο εάν έχουν ευνοϊκά χαρακτηριστικά και μόνο από εξειδικευμένους Καρδιολόγους. Στους ασυμπτωματικούς ασθενείς με Μ���������
S��������
, η χειρουργική επέμβαση επιλέγεται πολύ σπάνια και περιορίζεται σε ορισμένους ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές και με αντενδείξεις για PMC.
Φαρμακευτική θεραπεία
Τα διουρητικά, οι β-αποκλειστές ή οι αποκλειστές
των διαύλων ασβεστίου, είναι χρήσιμα. Η αντιπηκτική θεραπεία με στόχο ΙΝ�������������������������
R������������������������
στο όριο 2 έως 3 ενδείκνυται σε ασθενείς με μόνιμη ή παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή. Στους ασθενείς με φλεβοκομβικό
ρυθμό, η αντιπηκτική αγωγή είναι υποχρεωτική, όταν
υπάρχει ιστορικό εμβολής ή υπάρχει θρόμβος στον
αριστερό κόλπο (Σύσταση κατηγορία Ι επίπεδο ενδεί-

ξεων C), και συνιστάται όταν το ΤΕΕ δείχνει πυκνή αυτόματη υπερηχογραφική αντίθεση ή σε ασθενείς, οι
οποίοι έχουν ένα διατεταμένο αριστερό κόλπο (διάμετρος > 50 mm) (Σύσταση κατηγορία ΙΙ�������������
a������������
επίπεδο ενδείξεων C).
Η καρδιομετατροπή με ρεύμα δεν ενδείκνυται πριν την
παρέμβαση σε ασθενείς με σοβαρή MS, εφόσον δεν
αποκαθιστά συνήθως τον φλεβοκομβικό ρυθμό μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Εάν η κολπική μαρμαρυγή
είναι πρόσφατη και ο αριστερός κόλπος μόνο μέτρια διατεταμένος, η καρδιομετατροπή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σύντομο διάστημα μετά την επιτυχή επέμβαση.
Σειρά εξετάσεων
Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με κλινικώς σημαντική MS,
οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί σε επέμβαση, πρέπει να
υποβάλλονται σε κλινικές και υπερηχοκαρδιογραφικές
εξετάσεις ετησίως ή σε μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον παρουσιάζουν στένωση μικρότερου βαθμού.
Ειδικές ομάδες ασθενών
Όταν η �����������������������������������������������
PMC��������������������������������������������
δεν είναι επιτυχής και τα συμπτώματα επιμένουν, πρέπει να εξεταστεί εγκαίρως η πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρές αντενδείξεις. Όταν παρουσιάζεται εκ νέου στένωση με συμπτώ195

Κεφάλαιο 1: Βαλβιδική καρδιακή νόσος
Πίνακας 10. Ενδείξεις για επέμβαση στη νόσο τριγλώχινας βαλβίδας
Κατη
γορία

Σοβαρή ΤR σε ασθενείς υποβαλλόμενους σε χειρουργική επέμβαση βαλβίδας αριστερής κοιλίας
Σοβαρή πρωτογενής TR με συμπτώματα παρά τη φαρμακευτική θεραπεία χωρίς σοβαρή δεξιά κοιλιακή δυσλειτουργία
Σοβαρή TS (± TR), με συμπτώματα παρά τη φαρμακευτική θεραπεία*
Σοβαρή ΤS (± ΤR) σε ασθενή υποβαλλόμενο σε επέμβαση βαλβίδας αριστερής κοιλίας*
Μέτρια οργανική ΤR σε ασθενή υποβαλλόμενο σε χειρουργική επέμβαση βαλβίδας αριστερής κοιλίας
Μέτρια δευτεροβάθμια Τ�������������������������������������������������������������������������������
R������������������������������������������������������������������������������
με διατεταμένο δακτύλιο (> 40 �����������������������������������������������
mm���������������������������������������������
) σε ασθενή υποβαλλόμενο σε χειρουργική επέμβαση βαλβίδας αριστερής κοιλίας
Σοβαρή ���������������������������������������������������������������������������������������������������
TR�������������������������������������������������������������������������������������������������
και συμπτώματα, μετά τη χειρουργική επέμβαση βαλβίδας, αριστερής κοιλίας, με απουσία της δυσλειτουργίας του μυοκαρδίου της αριστερής ή δεξιάς κοιλίας ή βαλβίδας αριστερής κοιλίας και χωρίς σοβαρή πνευμονική υπέρταση (συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας > 60 mm Hg)
Σοβαρή μεμονωμένη ΤR με ήπια ή χωρίς συμπτώματα και προοδευτική διάταση της δεξιάς κοιλίας ή επιδείνωση
της δεξιάς κοιλιακής λειτουργίας

ΙC
ΙC
ΙC
ΙC
ΙIaC
ΙIaC
ΙIaC
ΙIaC

* Η διαδερμική τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί ως πρώτη προσέγγιση, εάν η ΤS είναι μεμονωμένη.
ΤR= ανεπάρκεια τριγλώχινας, ΤS= στένωση τριγλώχινας

ματα μετά τη χειρουργική βαλβιδοπλαστική, η ��������
PMC�����
μπορεί να προταθεί εναλλακτικά, εάν ο ασθενής έχει ευνοϊκά χαρακτηριστικά και απουσία αντενδείξεων, και εφόσον
ο επικρατέστερος μηχανισμός της εκ νέου στένωσης είναι η επανασυγκόλληση των γλωχίνων. Ομοίως, η επαναλαμβανόμενη PMC��������������������������������
�����������������������������������
μπορεί να προταθεί σε επιλεγμένους ασθενείς με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως ανωτέρω,
εάν η εκ νέου στένωση παρουσιαστεί μερικά χρόνια μετά
την αρχικώς επιτυχή ���������������������������������
PMC������������������������������
. Σε ασθενείς με �������������
MS�����������
σε συνδυασμό με μέτρια νόσο αορτικής βαλβίδας, η PMC μπορεί να
πραγματοποιηθεί προκειμένου να αναβληθεί προσωρινά
η χειρουργική επέμβαση και των δύο βαλβίδων.

Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση

3.5 Νόσος τριγλώχινας

Δεν υπάρχει ιδανικό υποκατάστατο βαλβίδας. Όλες σχετίζονται με κάποιο βαθμό δυσλειτουργίας και όλες συνεπάγονται μια προοδευτική εξέλιξη της νόσου, είτε πρόκειται για
μηχανικές είτε για βιολογικές βαλβίδες. Η απόφαση πρέπει
να βασίζεται στη συνεκτίμηση πολλών παραγόντων.

Η ανίχνευση απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση, επειδή
σχετίζεται σχεδόν πάντα με τις βλάβες βαλβίδας της
αριστερής κοιλίας, που κυριαρχούν στις εκδηλώσεις.

Εάν είναι τεχνικώς δυνατό, η χειρουργική επιδιόρθωση είναι προτιμότερη από την αντικατάσταση βαλβίδας, για την οποία προτιμάται η βιοπροσθετική. Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί αρκετά νωρίς, ώστε να αποφευχθεί η αμετάκλητη δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας.

4. Προσθετικές βαλβίδες
4.1 Επιλογή προθετικής βαλβίδας

Πίνακας 11. Επιλογή της πρόθεσης: Υπέρ της μηχανικής πρόθεσης
Κατη
γορία

Επιθυμία του ενημερωμένου ασθενούς και απουσία αντένδειξης για μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή
Ασθενείς με κίνδυνο επιταχυνόμενης δομικής επιδείνωσης βαλβίδας*
Ασθενής ήδη σε αντιπηκτική αγωγή λόγω άλλης μηχανικής πρόθεσης
Ασθενείς ήδη σε αντιπηκτική αγωγή λόγω υψηλού κινδύνου θρομβοεμβολής**
Ηλικία < 65-70 και μεγάλο προσδόκιμο ζωής***
Ασθενείς για τους οποίους η μελλοντική επαναληπτική χειρουργική επέμβαση βαλβίδας θα ενείχε υψηλό κίνδυνο
(λόγω της δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας, προηγούμενου CABG, πολλαπλών προθετικών βαλβίδων)

ΙC
ΙC
ΙC
ΙIaC
ΙIaC
ΙIaC

*Νεαρή ηλικία, υπερπαραθυρεοειδισμός.
**Παράγοντες κινδύνου για θρομβοεμβολή: σοβαρή δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας, κολπική μαρμαρυγή, προηγούμενη θρομβοεμβολή, υπερπηκτικά σύνδρομα.
***Σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο, την παρουσία συνοδού νοσηρότητας και την υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής στη συγκεκριμένη χώρα.
CABG= αορτοστεφανιαία παράκαμψη
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Πίνακας 12. Επιλογή πρόθεσης: Υπέρ της βιοπρόθεσης
Κατη
γορία
Επιθυμία του ενημερωμένου ασθενούς

ΙC

Αδυναμία σωστού ελέγχου αντιπηκτικής αγωγής (αντένδειξη ή υψηλός κίνδυνος, απροθυμία, προβλήματα συμμόρφωσης, τρόπος ζωής, επάγγελμα)

ΙC

Επαναληπτική χειρουργική επέμβαση για μηχανική θρόμβωση βαλβίδας σε ασθενή με αποδεδειγμένο ελλιπή αντιπηκτικό έλεγχο

ΙC

Ασθενής, για τον οποίο η μελλοντική επαναληπτική χειρουργική επέμβαση θα ήταν χαμηλού κινδύνου

ΙIaC

Περιορισμένο προσδόκιμο ζωής*, σοβαρή συνοδός νοσηρότητα, ή ηλικία > 65-70

ΙIaC

Νεαρή γυναίκα με την προοπτική εγκυμοσύνης

ΙIaC

*Σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο, την παρουσία συνοδού νοσηρότητας και υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής σε συγκεκριμένη χώρα.

4.2 Αντιμετώπιση μετά την αντικατάσταση βαλβίδας

Αντιθρομβωτική θεραπεία

Βασική εκτίμηση και τρόποι παρακολούθησης
Μια ολοκληρωμένη βασική εκτίμηση θα ήταν ιδανικό
να πραγματοποιηθεί 6 έως 12 εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στο τέλος της μετεγχειρητικής νοσηλείας. Μπορεί να περιλαμβάνει κλινική εκτίμηση, ακτινογραφία θώρακος, ΗΚΓ, Διαθωρακικό υπερηχογράφημα και εξέταση αίματος.
Η κλινική εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως ή
το συντομότερο δυνατόν εάν παρουσιαστούν νέα καρδιακά συμπτώματα. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα πρέπει
να πραγματοποιηθεί εάν παρουσιαστούν νέα συμπτώματα
μετά την αντικατάσταση βαλβίδας ή εάν υπάρχει υποψία επιπλοκών. Σε ασθενείς με βιοπροσθετική βαλβίδα συνιστάται
ετήσια υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση μετά το 5ο έτος. Η
κλίση πίεσης στις προσθετικές βαλβίδες κατά τον επανέλεγχο αξιολογείται καλύτερα συγκρινόμενη με τη μετεγχειρητική κλίση πίεσης τού κάθε ασθενούς ξεχωριστά παρά με την
εργοστασιακή κλίση πίεσης της κάθε προσθετικής βαλβίδας.
Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα πρέπει να συνιστάται, όταν το διαθωρακικό υπερηχογράφημα είναι κακής
ποιότητας καθώς και σε όλα τα περιστατικά που υπάρχει
υποψία δυσλειτουργίας της προσθετικής βαλβίδας ή ενδοκαρδίτιδας. Η ακτινοσκόπηση με φιλμ μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, εάν υπάρχει υποψία για
θρόμβο ή ινώδη ιστό (pannus) βαλβίδας.

Τα αντιπηκτικά από το στόμα συνιστώνται για τις εξής
καταστάσεις:

•
•

Διά βίου για όλους τους ασθενείς με μηχανικές βαλβίδες και για ασθενείς με βιολογική πρόθεση, οι οποίοι
έχουν άλλες ενδείξεις για αντιπηκτική αγωγή.
Για τους πρώτους 3 μήνες μετά την τοποθέτηση βιολογικής πρόθεσης με στόχο ΙΝR 2,5.

Στόχος ΙΝR
Στην επιλογή του ιδανικού στόχου ΙΝ����������������
R���������������
, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες κινδύνου του ασθενούς
και η θρομβογένεση της πρόθεσης (Πίνακας 13).

Αντιθρομβωτικά φάρμακα
Οι ενδείξεις για την προσθήκη ενός αντιαιμοπεταλιακού
παράγοντα σε συνυπάρχουσα αντιπηκτική αγωγή περιλαμβάνουν μια συνυπάρχουσα αρτηριοπάθεια, ιδιαίτερα στεφανιαία νόσο και άλλη σημαντική αθηροσκληρωτική νόσο. Οι αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες μπορούν
επίσης να προστεθούν μετά από ένα υποτροπιάζον ή
οριστικό εμβολικό επεισόδιο με επαρκή δείκτη ΙΝR.
Η προσθήκη αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων πρέ-

Πίνακας 13. Στόχος INR στις μηχανικές προθέσεις
Θρομβογένεση προσθετικής βαλβίδας*

Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με τους ασθενείς**
Κανένας παράγοντας κινδύνου
≥ 1 παράγοντας κινδύνου

Χαμηλή

2,5

3,0

Μέση

3,0

3,5

Υψηλή

3,5

4,0

*Θρομβογένεση προσθετικής βαλβίδας: Χαμηλή=Carbomedics (αορτική θέση), Medtronic Hall, St. Jude Medical (χωρίς σιλιζόνη), Μέση=BjorkShiley, άλλες βαλβίδες δύο γλωχίνων, Υψηλή=Lillehei-Kaster, Omniscience, Starr-Edwards
**Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με τους ασθενείς - αντικατάσταση μιτροειδούς, τριγλώχινας ή πνευμονικής βαλβίδας - προηγούμενη θρομβοεμβολή - κολπική μαρμαρυγή - διάμετρος αριστερού κόλπου > 50 mm - πυκνή αυτόματη αντίθεση αριστερού κόλπου - στένωση μιτροειδούς
οποιουδήποτε βαθμού - κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας < 35% - υπερπηκτική κατάσταση
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πει να συνδυάζεται με την πλήρη διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των γνωστών παραγόντων κινδύνου καθώς και με τη βελτιστοποίηση
της αντιπηκτικής αγωγής (Σύσταση κατηγορία ΙΙ������
a�����
επίπεδο ενδείξεων C). Η χρήση στεφανιαίων προθέσεων που εκλύουν φάρμακα πρέπει να αποφεύγεται σε
ασθενείς με μηχανική πρόθεση, για να μειωθεί κατά
το δυνατόν η χρήση τριπλής αντιθρομβωτικής θεραπείας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνιστάται εβδομαδιαίος έλεγχος του δείκτη ΙΝR.

Διακοπή αντιπηκτικής θεραπείας
Η αντιπηκτική αγωγή κατά τη διάρκεια μη καρδιακής
χειρουργικής επέμβασης, απαιτεί πολύ προσεκτική
αντιμετώπιση με εκτίμηση του κινδύνου ανάλογα με
την προσθετική βαλβίδα και τους προθρομβωτικούς
παράγοντες που σχετίζονται με τον κάθε ασθενή (Πίνακας 13). Για ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου, η
πλήρης διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής πρέπει να
αποφευχθεί, εάν είναι δυνατόν. Πολλές χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου χειρουργικές επεμβάσεις (συμπεριλαμβανομένου της οδοντικής εξαγωγής) καθώς και αυτές που η αιμορραγία ελέγχεται εύκολα,
δεν απαιτούν διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής. Ο

δείκτης ΙΝR πρέπει να ελαττωθεί με στόχο 2 (Σύσταση κατηγορία Ι επίπεδο ενδείξεων Β).
Για σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες η
διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής θεωρείται απαραίτητη (ΙΝR < 1,5), οι ασθενείς πρέπει να εισαχθούν
στο νοσοκομείο εκ των προτέρων και να τους χορηγηθεί ενδοφλέβια μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη
(Σύσταση κατηγορία ΙΙa επίπεδο ενδείξεων C).
Η χορήγηση ηπαρίνης διακόπτεται 6 ώρες πριν από
τη χειρουργική επέμβαση και ξαναρχίζει 6-12 ώρες
μετά. Η χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη (LMWH)
μπορεί να χορηγείται υποδόρια ως εναλλακτική προεγχειρητική προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση
(Σύσταση κατηγορία ΙΙb επίπεδο ενδείξεων C).
Όταν χρησιμοποιείται LMWS, πρέπει να χορηγείται
δύο φορές ημερησίως με θεραπευτικές κι όχι προφυλακτικές δόσεις, προσαρμοσμένες στο σωματικό βάρος και, εάν είναι δυνατόν, να ελέγχεται η δραστικότητα του παράγοντα αντι-Xa. Η αποτελεσματική
αντιπηκτική αγωγή πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατόν μετά τη χειρουργική επέμβαση και έως
ότου επιτευχθεί η θεραπευτική τιμή του δείκτη INR

Εικόνα 5. Αντιμετώπιση αποφρακτικής θρόμβωσης προθετικής βαλβίδας αριστερής καρδιάς
ΤΤΕ = διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα
ΤΕΕ = διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Υποψία θρόμβωσης
Υπέρηχος (ΤΤΕ+ΤΕΕ)/ακτινοσκόπηση
Αποφρακτικός θρόμβος
Κρίσιμη κατάσταση

ΝΑΊ

ΌΧΙ

Άμεσα διαθέσιμη εγχείρηση επέμβαση

Πρόσφατη ανεπαρκής αντιπηκτική αγωγή

ΝΑΊ

ΝΑΊ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Ηπαρίνη ± ασπιρίνη
Επιτυχία

Αποτυχία
Υψηλός
κίνδυνος για εγχείρηση

Εγχείρηση*

Θρομβόλυση*

Επανέλεγχος

ΝΑΊ

ΌΧΙ

Θρομβόλυση*

Εγχείρηση*

*Ο κίνδυνος και τα οφέλη και στις δύο θεραπευτικές αγωγές πρέπει να εξατομικεύονται. Η παρουσία πρόθεσης πρώτης γενιάς είναι έναυσμα για
χειρουργική επέμβαση.
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Αντιμετώπιση θρόμβωσης βαλβίδας
Υποψία για αποφρακτική θρόμβωση βαλβίδας πρέπει
να διαπιστωθεί άμεσα για κάθε ασθενή με προσθετική βαλβίδα οποιουδήποτε τύπου, ο οποίος παρουσιάζει μια πρόσφατα εμφανιζόμενη δύσπνοια ή εμβολικό επεισόδιο. Η ανάλυση του κινδύνου και του οφέλους από τη θρομβόλυση θα πρέπει να εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή.
Η επείγουσα αντικατάσταση βαλβίδας είναι η η θεραπεία εκλογής για αποφρακτική θρόμβωση σε ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση χωρίς σοβαρή συνοδό νοσηρότητα (Σύσταση κατηγορία Ι επίπεδο ενδείξεων C). Η θρομβόλυση θα πρέπει να θεωρείται ως θεραπεία εκλογής σε:

•
•
•

ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση που είναι απίθανο να
επιβιώσουν μετά την εγχείρηση
καταστάσεις στις οποίες η εγχείρηση δεν είναι άμεσα
διαθέσιμη επί τόπου
θρόμβωση τριγλώχινας ή πνευμονικής βαλβίδας

H αντιμετώπιση των ασθενών με μη αποφρακτική
θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας εξαρτάται κυρίως
από την ύπαρξη κάποιου θρομβοεμβολικού επεισοδίου καθώς και από το μέγεθος του θρόμβου. Στενή
παρακολούθηση με υπερηχογράφημα και / ή ακτινοσκόπηση είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η πρόγνωση είναι καλή με συντηρητική θεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις μικρού θρόμβου (μέγεθος <10
mm). Ευνοϊκή απάντηση με προοδευτική λύση του
θρόμβου απομακρύνει το ενδεχόμενο θρομβόλυσης
ή χειρουργείου. Αντίθετα, το χειρουργείο ενδείκνυται για μεγάλη μη αποφρακτική θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας (μέγεθος >10 mm) που επιπλέκεται
με εμβολή (κατηγορία σύστασης ΙΙa επίπεδο ένδειξης
C) ή που επιμένει παρά την ιδανική αντιθρομβωτική
αγωγή. Η θρομβόλυση αποτελεί εναλλακτική προσέγγιση σε περίπτωση που το χειρουργείο είναι υψηλού κινδύνου. Ωστόσο η χρήση της θρομβόλυσης για
την αντιμετώπιση της μη αποφρακτικής θρόμβωσης
προσθετικής βαλβίδας εγείρει σημαντικούς προβληματισμούς καθώς συνδέεται με κίνδυνο αιμορραγίας
αλλά και θρομβοεμβολών, οπότε και γενικά πρέπει
να αποφεύγεται.
Επιμελής διερεύνηση κάθε θρομβοεμβολικού επεισοδίου είναι μεγάλης σημασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί σωστά περαιτέρω. Η πρόληψη μελλοντικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων περιλαμβάνει:
σωστή αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου και βελτιστοποίηση της αντιθρομβωτικής αγωγής, καλύτερα

με έλεγχο από τον ίδιο τον ασθενή. Ασπιρίνη θα πρέπει να δοθεί σε χαμηλή δόση (>100 mg/μέρα) εάν
προηγουμένως δεν είχε χορηγηθεί.

Αντιμετώπιση αιμόλυσης και παραβαλβιδικής
διαφυγής
Επανεγχείρηση προτείνεται όταν η παραβαλβιδική
διαφυγή σχετίζεται με ενδοκαρδίτιδα ή προκαλεί αιμόλυση η οποία απαιτεί επανειλημμένες μεταγγίσεις
ή προκαλεί σοβαρά συμπτώματα (κατηγορία σύστασης Ι επίπεδο ένδειξης C). Σε ασθενείς όπου η χειρουργική επέμβαση αντενδείκνυται, η θεραπεία συνίσταται σε χορήγηση υποκατάστατων σιδήρου,
β-αποκλειστών ή και ερυθροποιητίνης εάν η αιμόλυση είναι σοβαρή.

Αντιμετώπιση δυσλειτουργίας προσθετικής
βαλβίδας
Επανεγχείρηση συστήνεται σε συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία προσθετικής βαλβίδας (σημαντική αύξηση της κλίσης πίεσης ή σοβαρή
ανεπάρκεια) (κατηγορία σύστασης Ι επίπεδο ένδειξης
C) και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με οποιαδήποτε σοβαρή δυσλειτουργία προσθετικής βαλβίδας εφόσον είναι χαμηλού κινδύνου για επανεγχείρηση (κατηγορία σύστασης IIa επίπεδο ένδειξης C).
Η προληπτική αντικατάσταση προσθετικής βαλβίδας
που είχε τοποθετηθεί παλαιότερα από 10 έτη και που
δεν εμφανίζει δομική βλάβη πρέπει να συζητείται κατά τη διάρκεια επέμβασης σε άλλη βαλβίδα ή σε στεφανιαία αρτηρία (αορτοστεφανιαία παράκαμψη).

Καρδιακή ανεπάρκεια
Η καρδιακή ανεπάρκεια που παρουσιάζεται μετά από
χειρουργείο αντικατάστασης βαλβίδας, οφείλει να
ακολουθείται από έλεγχο για επιπλοκές που σχετίζονται με την προσθετική βαλβίδα, πιθανή επιδείνωση
της επιδιόρθωσης, δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας (ιδιαίτερα μετά από επιδιόρθωση ανεπάρκειας),
ή επιδείνωση άλλης βαλβίδας. Αίτια που δεν σχετίζονται με την αντικατάσταση της βαλβίδας όπως στεφανιαία νόσος, υπέρταση ή εμμένουσες αρρυθμίες
πρέπει να διερευνηθούν ανάλογα.

5. Αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια μη
καρδιακού χειρουργείου
Οποιαδήποτε σοβαρή βαλβιδοπάθεια θα πρέπει να
διερευνάται εκτενώς πριν από ένα μη καρδιακό χειρουργείο. Η κλινική κατάσταση του ασθενούς θα
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Εικόνα 6. Σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδος σε προγραμματισμένη μη καρδιακή επέμβαση
Σοβαρού βαθμού AS και ανάγκη για προγραμματισμένη μη καρδιακή επέμβαση
Συμπτώματα

ΟΧΙ

ΝΑΙ

κίνδυνος μη καρδιακού χειρουργείου

χαμηλός - μεσαίος

Υψηλός
Κίνδυνος για AVR

Υψηλός

Μη καρδιακό
χειρουργείο

Κίνδυνος για AVR

Χαμηλός

μη καρδιακό χειρουργείο
υπό στενή παρακολούθηση

Χαμηλός

AVR πριν το προγραμματισμένο
χειρουργείο

Υψηλός

μη καρδιακό χειρουργείο
υπό στενή παρακολούθηση*
Πιθανή PAV

AS = στένωση αορτικής βαλβίδος, AVR = αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, PAV = διαδερμική αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι
* Μη καρδιακό χειρουργείο μόνο με αυστηρές ενδείξεις
• Υψηλός κίνδυνος (>5%): επείγουσες σοβαρές επεμβάσεις ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους. Επεμβάσεις αορτής και άλλων μεγάλων αγγείων. Επεμβάσεις περιφερικών αγγείων. Πολύωρες επεμβάσεις που σχετίζονται με διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή και απώλεια αίματος
• Μεσαίος κίνδυνος (1-5%): Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδων. ΩΡΛ χειρουργεία. Χειρουργεία κοιλιάς και θώρακα. Ορθοπεδικά χειρουργεία. Χειρουργεία προστάτη
• Χαμηλός κίνδυνος: Ενδοσκοπήσεις, πλαστική χειρουργική, χειρουργείο καταρράκτη, χειρουργείο μαστού

πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά και η τελική απόφαση του χειρουργείου να παίρνεται μετά από συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν Καρδιολόγοι, Αναισθησιολόγοι (ιδιαίτερα με εξειδίκευση στην Καρδιολογία) και Χειρουργοί. Η αντιμετώπιση ασθενών με
στένωση αορτικής βαλβίδας περιγράφεται στην εικόνα 6.
Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με στένωση μιτροειδούς και με συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας <50 mmHg, μη καρδιακό χειρουργείο μπορεί να
γίνει με πολύ χαμηλό κίνδυνο. Σε συμπτωματικούς
ασθενείς ή σε ασθενείς με συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας >50 mmHg, θα πρέπει να επιχειρείται επιδιόρθωση της στένωσης μιτροειδούς με αγγειοπλαστική με μπαλόνι εφόσον είναι εφικτό, πριν
από το χειρουργείο. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή ανεπάρκεια
αορτικής βαλβίδας και διατηρημένη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας, μη καρδιακό χειρουργείο
μπορεί να πραγματοποιηθεί με χαμηλό κίνδυνο. Σε
συμπτωματικούς ασθενείς ή σε ασθενείς με επηρεασμένη λειτουργικότητα αριστεράς κοιλίας (EF<30%)
μη καρδιακό χειρουργείο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
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6 Αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Οποιαδήποτε γνωστή βαλβιδοπάθεια θα πρέπει να
διερευνάται εκτενώς πριν την εγκυμοσύνη και ανάλογα να θεραπεύεται.
Πλήρης υπερηχογραφικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε κάθε έγκυο που παρουσιάζει καρδιακό φύσημα, δύσπνοια ή που έχει υποβληθεί στο παρελθόν
σε επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας.
Όταν ο πρώτος έλεγχος λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πρόωρη διακοπή της κύησης θα πρέπει να συστήνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας (EF<40%), σύνδρομο Marfan με ανεύρυσμα της
ανιούσης αορτής >40 mm ή σοβαρή συμπτωματική στένωση βαλβίδας η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με διαδερμικές τεχνικές. Σε εγκύους ασθενείς με σοβαρή βαλβιδική στένωση θα πρέπει να γίνεται αυστηρά κλινικός και υπερηχογραφικός έλεγχος στους 3 και 5 μήνες και μετέπειτα μία φορά το
μήνα έως τον τοκετό. Η συμπτωματική στένωση μιτροειδούς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με κατάκλι-

Ενότητα IX: Βαλβιδοπάθειες

ση, β-αποκλειστές και πιθανόν διουρητικά. Η χρήση
των β-αγωνιστών γενικά αντενδείκνυται.

κύησης. Η χρήση χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης δε συστήνεται επί του παρόντος.

Σε περιπτώσεις στένωσης μιτροειδούς η διαδερμική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι θα πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα ή με
συστολική πνευμονική πίεση >50 mmHg παρά την
πλήρη θεραπευτική αγωγή. Σε ασθενείς με σοβαρή
στένωση αορτικής βαλβίδας που παραμένουν συμπτωματικοί παρά τη χρήση διουρητικών συστήνεται
βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι. Ασθενείς με ανεπάρκεια αορτικής ή μιτροειδούς βαλβίδας που γίνονται
συμπτωματικοί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται με διουρητικά και αγγειοδιασταλτικά, αποφεύγοντας τους α-ΜΕΑ και τους
ανταγωνιστές αγγειοτασίνης. Στις περισσότερες περιπτώσεις βαλβιδοπαθειών κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης το χειρουργείο μπορεί να αναβληθεί.
Οι β αποκλειστές θα πρέπει να χορηγούνται σε όλη
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan προκειμένου να αποφευχθεί ο αορτικός διαχωρισμός.

Χειρουργείο με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας
θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις που
απειλούν τη ζωή της μητέρας και οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με διαδερμικές τεχνικές. Εφόσον είναι
απαραίτητη η αντικατάσταση βαλβίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συστήνεται η χρήση βιολογικής βαλβίδας.

Σε ασθενείς με μηχανική βαλβίδα συστήνεται η χρήση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ κατά τη διάρκεια
του δευτέρου και τρίτου τριμήνου της κύησης έως
την 36 βδομάδα οπότε και αντικαθίστανται από κλασική ηπαρίνη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου
της κύησης η τελική επιλογή όσον αφορά την αντιπηκτική αγωγή, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η επιθυμία της ίδιας της ασθενούς, η σωστή συμμόρφωση
στην αγωγή και η πιθανότητα χρήσης χαμηλής δόσης
βαρφαρίνης η οποία και θεωρείται ότι είναι η ασφαλέστερη επιλογή για τη μητέρα. Η χρήση της βαρφαρίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έως την 36
εβδομάδα συστήνεται, όταν η δόση της είναι <5 mg
την ημέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της

Η μέθοδος του τοκετού θα πρέπει να συζητείται και
να οργανώνεται σωστά από ομάδα ιατρών που περιλαμβάνει Καρδιολόγο, Γυναικολόγο, Αναισθησιολόγο καθώς και από την ίδια την ασθενή, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις εκείνες που θα πρέπει να διακόψει την
αντιπηκτική αγωγή από το στόμα.
Καισαρική τομή συστήνεται σε ασθενείς που έχουν
σύνδρομο Marfan με διάμετρο ανιούσης αορτής
>40 mm, σε αιμοδυναμική αστάθεια ιδιαίτερα με την
παρουσία στένωσης αορτικής βαλβίδας ή σε περιπτώσεις επαπειλούμενου πρόωρου τοκετού χωρίς
διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής.
Φυσιολογικός τοκετός συστήνεται σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις. Παρακολούθηση της αιμοδυναμικής
κατάστασης κατά τη διάρκεια του τοκετού συστήνεται σε όλες τις γυναίκες με σοβαρή στένωση μιτροειδούς, στένωση αορτής ή σοβαρή δυσλειτουργία της
αριστεράς κοιλίας.
Όταν το χειρουργείο αντικατάστασης βαλβίδας είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα
πρέπει να προηγείται καισαρική τομή εφόσον το έμβρυο υγιές.
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1. Εισαγωγή
Η Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα (ΛΕ) είναι μια σοβαρή μορφή βαλβιδοπάθειας που ακόμη συνδέεται με κακή πρόγνωση και υψηλή θνησιμότητα παρά τις μεγάλες προόδους που έχουν σημειωθεί τόσο στη διάγνωση όσο και
στη θεραπεία. Η ΛΕ είναι μια σπάνια νόσος με αναφερόμενη επίπτωση που κυμαίνεται από 3 έως 10 επεισόδια/100.000 ανθρώπους το χρόνο.
Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ΛΕ έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ενώ παλαιότερα ήταν μια νόσος που αφορούσε νέους ενήλικους με προηγούμενο
γνωστό ιστορικό βαλβιδοπάθειας (κυρίως ρευματικής
αιτιολογίας) η ΛΕ προσβάλει τώρα και μεγαλύτερους
ηλικιακά ασθενείς. Έχουν πια προκύψει νέοι προδια-

θεσικοί παράγοντες προσθετικές βαλβίδες, εκφυλιστική σκλήρυνση βαλβίδων, ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών (ΕΧΝ), που σχετίζονται με την αυξημένη χρήση παρεμβάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους
συνδέονται με κίνδυνο βακτηριαιμίας και οδηγούν σε
ΛΕ, που αποτελεί το 30% επί του συνόλου των περιπτώσεων ΛΕ. Αυτή η τάση συνδέεται με αυξημένη επίπτωση ΛΕ από σταφυλόκοκκους, ενώ οι στρεπτόκοκκοι της στοματικής κοιλότητας αποτελούν πια λιγότερο
συχνή αιτία ΛΕ.
Για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση της ΛΕ απαιτείται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση με τη συμμετοχή
καρδιολόγων, ειδικών λοιμωξιολόγων και συχνά και
άλλων ειδικοτήτων καθώς επίσης και η έγκαιρη συμβολή καρδιοχειρουργού.

*Προσαρμοσμένο κείμενο από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC για την Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία της Λοιμώδους Ενδοκαρδίτιδας (νέα έκδοση 2009) περιοδικό European Heart Journal 2009; 30: 2369-2413. doi: 10.1093/eurheartj/ehp285)..
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2. Κατάταξη, ορισμοί
Κατάταξη και ορισμοί της Λοιμώδους Ενδοκαρδίτιδας
Η ΛΕ ανάλογα με τον εντοπισμό της λοίμωξης και την παρουσία ή ή απουσία ενδοκαρδιακού υλικού
• ΛΕ εντοπισμένη στις φυσικές βαλβίδες των αριστερών κοιλοτήτων
• ΛΕ προσθετικής βαλβίδας (ΕΠΒ) των αριστερών κοιλοτήτων
- Πρώιμη ΕΠΒ: <1 χρόνο μετά από χειρουργείο βαλβίδας
- Όψιμη ΕΠΒ: > 1 χρόνο μετά μετά από χειρουργείο βαλβίδας
• ΛΕ βαλβίδων δεξιών κοιλοτήτων
• ΛΕ σχετιζόμενη με ενδοκαρδιακή συσκευή (μόνιμο βηματοδότη ή απινιδωτή)
ΛΕ ανάλογα με τον τρόπο εμφάνισης
• ΛΕ σχετιζόμενη με Υπηρεσίες Υγείας
- Νοσοκομειακή:
ΛΕ που προκύπτει σε ασθενή που νοσηλεύεται για > 48 ώρες πριν από την έναρξη των σημείων/
		
συμπτωμάτων που κατά κανόνα αποδίδονται σε ΛΕ
- Μη νοσοκομειακή: Σημεία και/ ή συμπτώματα ΛΕ που ξεκινούν < 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο σε
		
έναν ασθενή που είχε επαφή με ιατρονοσηλευτική φροντίδα ενός από τους παρακάτω τύπους:
1) Κατ’ οίκον νοσηλεία ή ενδοφλέβια θεραπεία, αιμοκάθαρση ή ενδοφλέβια χημειοθεραπεία
< 30 ημέρες πριν από την έναρξη της ΛΕ ή
2) Νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης φροντίδας < 90 μέρες πριν την έναρξη της ΛΕ ή
3) Παραμονή σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα μακροχρόνιας παραμονής
• ΛΕ Κοινότητας
Σημεία και/ ή συμπτώματα ΛΕ που ξεκινούν < 48 ώρες μετά την εισαγωγή σε ασθενή που δεν
		
πληροί τα κριτήρια λοίμωξης σχετιζόμενης με Υπηρεσίες Υγείας
• ΛΕ από ενδοφλέβια ΛΕ σε ενεργό χρήστη ενδοφλέβιων ναρκωτικών χωρίς άλλη γνωστή εστία μόλυνσης
χρήση ναρκωτικών
Ενεργός ΛΕ
• ΛΕ με παρατεταμένο πυρετό και θετικές καλλιέργειες αίματος ή
• Ενεργός φλεγμονώδης μορφολογία που ανευρίσκεται κατά το χειρουργείο ή
• Ασθενής που λαμβάνει ακόμη θεραπεία με αντιβιοτικά ή
• Ιστοπαθολογικά ευρήματα ενεργού ΛΕ
Υποτροπή
• Υποτροπή:
		
• Νέα Λοίμωξη:
		

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια ΛΕ που προκαλούνται από τον ίδιο μικροοργανισμό < 6 μήνες μετά
το αρχικό επεισόδιο
Λοίμωξη από διαφορετικό μικροοργανισμό ή επαναλαμβανόμενο επεισόδιο ΛΕ που προκαλείται
από τον ίδιο μικροοργανισμό > 6 μήνες μετά το αρχικό επεισόδιο

3. Μέτρα Πρόληψης
Οι ενδείξεις για προφύλαξη από τη ΛΕ με αντιβιοτικά είναι μειωμένες σε σύγκριση με αυτές των παλαιότερων συστάσεων
Κύριες αλλαγές στις συστάσεις πρόληψης της ΛΕ
1. Η αρχή της προφύλαξης με αντιβιοτικά κατά τη διενέργεια επεμβάσεων που ελλοχεύουν κίνδυνο για ΛΕ σε ασθενείς
με προδιαθεσικές καρδιακές παθήσεις διατηρείται μεν αλλά.
2. Η αντιβιοτική προφύλαξη θα πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου για ΛΕ που υποβάλλονται
σε πολύ υψηλού κινδύνου οδοντιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις.
3. Η καλή στοματική υγιεινή και η τακτική εξέταση των δοντιών είναι πιο σημαντικές από την προφυλακτική χορήγηση
αντιβιοτικών για τη μείωση του κινδύνου ΛΕ.
4. Τα μέτρα αντισηψίας είναι υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια τοποθέτησης φλεβικών καθετήρων αλλά και οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ΛΕ που σχετίζεται με ιατρονοσηλευτική περίθαλψη.
5. Το κατά πόσον η μειωμένη χρήση προφύλαξης συνδέεται με κάποια αλλαγή στην επίπτωση της ΛΕ είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί μέσω προοπτικών επιδημιολογικών μελετών.
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Συνιστώμενη Προφύλαξη για υψηλού κινδύνου οδοντιατρικές επεμβάσεις
Μία δόση 30-60 λεπτά πριν από την επέμβαση
Περίπτωση
Αντιβιοτικό
Ενήλικοι
Παιδιά
Καμιά αλλεργία στην
Αμοξικιλίνη ή
2g
50 mg/kg
Πενικιλίνη ή την Αμπικιλίνη
Αμπικιλίνη (1)
per os ή ενδοφλέβια
per os ή ενδοφλέβια
Αλλεργία στην Πενικιλίνη
600 mg
20 mg/kg
Κλινδαμυκίνη
ή την Αμπικιλίνη
per os ή ενδοφλέβια
per os ή ενδοφλέβια
Κεφαλοσπορίνες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με αναφυλαξία, αγγειοοίδημα ή κνίδωση μετά τη λήψη Πενικιλίνης και Αμπικιλίνης.
(1) Εναλλακτικά Κεφαλεξίνη 2 g ενδοφλεβίως ή 50 mg/kg ενδοφλεβίως για τα παιδιά, Κεφαζολίνη ή Κεφτριαξόνη: 1 g ενδοφλεβίως για τους ενήλικους και 50 mg/kg ενδοφλεβίως για τα παιδιά

Καρδιακές παθήσεις υψηλού κινδύνου για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα για την οποίαν συνιστάται προφύλαξη όταν
γίνεται κάποια επέμβαση υψηλού κινδύνου
Συστάσεις: Προφύλαξη
Κατηγορίαa Επίπεδοb
Προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών θα πρέπει να περιορίζεται μόνο για ασθενείς ποIIa
C
λύ υψηλού κινδύνου για ΛΕ
1. Ασθενείς με προσθετική βαλβίδα ή προσθετικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για επιδιόρθωση καρδιακής βαλβίδας
2. Ασθενείς με προηγούμενη ΛΕ
3. Ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια
α. Κυανωτική συγγενή καρδιοπάθεια, χωρίς χειρουργική επιδιόρθωση, με παραμένουσες επικοι
νωνίες ή ανακουφιστικά παρακαμπτήρια αγγειακά μοσχεύματα (palliative shunts or conduits)
β. Συγγενή καρδιοπάθεια με πλήρη αποκατάσταση με προσθετικό υλικό που τοποθετήθηκε είτε
με χειρουργική επέμβαση είτε με διαδερμική τεχνική, μέχρι και 6 μήνες μετά την επέμβαση
γ. Όταν ένα έλλειμμα παραμένει στην περιοχή όπου εμφυτεύτηκε κάποιο προσθετικό υλικό ή
ενδοκαρδιακή συσκευή που τοποθετήθηκε είτε μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση ή
διαδερμικά.
Αντιβιοτική προφύλαξη δεν συνιστάται πλέον για άλλες μορφές βαλβιδοπάθειας ή συγIII
C
γενούς καρδιοπάθειας
a= κατηγορία συστάσεων b= επίπεδο ενδείξεων

Συστάσεις: Προφύλαξη
Α. Οδοντιατρικές επεμβάσεις
Προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών θα πρέπει να περιορίζεται μόνο για οδοντιατρικές
επεμβάσεις που απαιτούν χειρισμούς στην ουλική ή περιακρορριζική περιοχή των δοντιών ή διάνοιξη του στοματικού βλεννογόνου.
Αντιβιοτική προφύλαξη δεν συνιστάται για ενέσεις τοπικού αναισθητικού σε ιστούς χωρίς
λοίμωξη, για την αφαίρεση ραμμάτων, τη λήψη οδοντιατρικών ακτινογραφιών, ή για να τοποθετηθούν ή να ρυθμιστούν κινητές προσθετικές οδοντικές ή ορθοδοντικές συσκευές ή σιδεράκια.
Επίσης δεν συνιστάται προφύλαξη κατόπιν φυσικής απόπτωσης των νεογιλών οδόντων ή τραύματος στα χείλη ή το στοματικό βλεννογόνο.
Β. Επεμβάσεις στο αναπνευστικό σύστημα
Αντιβιοτική προφύλαξη δεν συνιστάται για επεμβάσεις στο αναπνευστικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της βρογχοσκόπησης ή της λαρυγγοσκόπησης χωρίς βιοψία καθώς και
της τοποθέτησης διαρρινικού ή ενδοτραχειακού σωλήνα
Γ. Επεμβάσεις στο γαστρεντερικό ή το ουρογεννητικό σύστημα
Αντιβιοτική προφύλαξη δεν συνιστάται για γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, κυστεοσκόπηση ή διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα
Δ. Δέρμα και μαλακοί ιστοί
Αντιβιοτική προφύλαξη δεν συνιστάται για καμιά επέμβαση

Κατηγορίαa Επίπεδοb
IIa

C

III

C

III

C

III

C

III

C

a= Κατηγορία συστάσεων b= επίπεδο ενδείξεων
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4. Διάγνωση
Η φυσική ιστορία της ΛΕ παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία ανάλογα με τον παθογόνο μικροοργανισμό που την προκαλεί, την παρουσία ή απουσία
προηγούμενης καρδιακής νόσου και τον τρόπο εκδήλωσης της νόσου. Άτυπες εκδηλώσεις είναι συνήθεις σε ηλικιωμένους ή ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια. Επίσης η διάγνωση μπορεί να είναι πιο δύσκολη
σε ασθενείς με προσθετική βαλβίδα ή ενδοκαρδιακή
συσκευή καθώς και στη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα με
αρνητικές αιματικές καλλιέργειες (BCNIE).
Η ηχωκαρδιογραφία και οι καλλιέργειες αίματος είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για τη διάγνωση της ΛΕ.
4α. Ηχωκαρδιογραφία και άλλες απεικονιστικές μέθοδοι

Ηχωκαρδιογραφία θα πρέπει να γίνει αμέσως, με το
που θα υπάρξει υποψία για ΛΕ. Πρώτα θα πρέπει να γί-

νει Διαθωρακική Ηχωκαρδιογραφία (TTE), ωστόσο και
η Διοισοφάγειος Ηχωκαρδιογραφία (ΤΕΕ) θα πρέπει εν
τέλει να γίνει στην πλειονότητα των περιστατικών για τα
οποία υπάρχει υποψία ή βεβαιότητα για ΛΕ. Τρία ηχωκαρδιογραφικά κριτήρια θεωρούνται μείζονα για τη ΛΕ
και συγκεκριμένα οι εκβλαστήσεις, τα αποστήματα και η
απώλεια στήριξης προσθετικής βαλβίδας (dehiscence).
Η ηχωκαρδιογραφία είναι επίσης χρήσιμη για την
αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόγνωση και την
παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με αντιβιοτικά.
Άλλες απεικονιστικές μέθοδοι, περιλαμβανομένης της
Μαγνητικής Τομογραφίας, της Αξονικής Τομογραφίας
και της Αιματηρής Αγγειογραφίας έχουν περιορισμένη
αξία στη διάγνωση της ΛΕ, ωστόσο είναι χρήσιμες για
τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών της.

Ενδείξεις για ηχωκαρδιογραφία
όταν τεθεί η υποψία για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα
Κλινική Υποψία για ΛΕ

ΤΤΕ

Προσθετική βαλβίδαενδοκαρδιακή
συσκευή

Κακής
Ποιότητας ΤΤΕ

Θετική

Αρνητική

Κλινική Υποψία ΛΕ

TEE*

Υψηλή

Χαμηλή

ΤΕΕ

STOP

Εάν το αρχικό Διοισοφάγειο Ηχωκαρδιογράφημα είναι αρνητικό αλλά παραμένει η υποψία για ΛΕ, επαναλάβετε το Διοισοφάγειο (ΤΕΕ) εντός 7- 10 ημερών

*Tο ΤΕΕ δεν είναι υποχρεωτικό σε μονήρη ΛΕ φυσικών βαλβίδων δεξιών κοιλοτήτων με καλής ποιότητας εξέταση ΤΕΕ και αδιαμφισβήτητα ηχωκαρδιογραφικά ευρήματα.
ΛΕ = Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, TEE = Διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα, TTE = διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα
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Ενότητα Χ: Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας στη Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα
Συστάσεις: ηχωκαρδιογραφία
Κατηγορίαa Επίπεδοb
Α. Διάγνωση
1. Το ΤΤΕ συνιστάται ως η πρώτης γραμμής απεικονιστική μέθοδος όταν υπάρχει υποΙ
Β
ψία για ΛΕ
2. Το ΤΕΕ συνιστάται για ασθενείς με υψηλή κλινική υποψία ΛΕ και φυσιολογικό ΤΤΕ
Ι
B
3. Επαναληπτικό ΤΤΕ/TEE εντός 7- 10 ημερών συνιστάται στην περίπτωση αρχικά αρνηΙ
B
τικής κλινικής εξέτασης όταν η κλινική υποψία για ΛΕ παραμένει υψηλή
4. Το ΤΕΕ θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν για την πλειοψηφία των ενηλίκων ασθενών
ΙΙa
C
για τους οποίους υπάρχει υποψία ΛΕ, ακόμη και σε περιπτώσεις με θετικό ΤΤΕ λόγω της
καλύτερης ευαισθησίας και ειδικότητάς του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διάγνωση αποστημάτων και τη μέτρηση του μεγέθους των εκβλαστήσεων.
5. Το ΤΕΕ δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με καλής ποιότητας αρνητικό ΤΤΕ και χαμηλή κλινιIII
C
κή υποψία για ΛΕ.
Β. Παρακολούθηση υπό φαρμακευτική θεραπεία
1. Επαναληπτικό ΤΤΕ και ΤΕΕ συνιστώνται αμέσως μόλις υπάρξει υποψία μιας νέας επιI
B
πλοκής της ΛΕ (νέο φύσημα, εμβολή, επίμονος πυρετός, καρδιακή ανεπάρκεια, απόστημα, κολποκοιλιακός αποκλεισμός)
2. Επαναληπτικά ΤΤΕ και ΤΕΕ θα πρέπει να γίνονται κατά την περίοδο παρακολούθησης
IIa
B
ανεπίπλεκτης ΛΕ, προκειμένου να ανιχνευτούν νέες σιωπηρές επιπλοκές και να παρακολουθείται το μέγεθος των εκβλαστήσεων. Ο χρόνος και η μέθοδος (ΤΤΕ ή ΤΕΕ) της
επαναληπτικής εξέτασης εξαρτώνται από τα αρχικά ευρήματα, το είδος του παθογόνου
μικροοργανισμού και την αρχική ανταπόκριση στη θεραπεία.
Γ. Διεγχειρητική ηχωκαρδιογραφία
Διεγχειρητική ηχωκαρδιογραφία συστήνεται σε όλες της κατηγορίες ΛΕ που απαιτούν χειρουρI
C
γική επέμβαση
Δ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της θεραπείας
Το ΤΤΕ συνιστάται μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας με αντιβιοτικά προς αξιολόγηση της
I
C
μορφολογίας και της λειτουργίας της καρδιάς και της βαλβίδας
a = κατηγορία σύστασης, b= επίπεδο ενδείξεων, TEE = Διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα, TTE = διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα

Μικροβιολογική διάγνωση σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα με
θετική και αρνητική καλλιέργεια
Τρία διαφορετικά δείγματα αίματος επωάζονται υπό
αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες
Θετικές καλλιέργειες

Αρνητικές καλλιέργειες στις 48 ώρες

Κλινική/ηχωκαρδιογραφική
εικόνα ενδεικτική ΛΕ;

Κλινική/ηχωκαρδιογραφική
εικόνα ενδεικτική ΛΕ;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ξεκινήστε
κατάλληλη αντιβιοτική
θεραπεία

ΟΧΙ

Συνεννοηθείτε με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Σκεφτείτε επιπλέον εξετάσεις
Αντιμετωπίστε σαν ΛΕ αρνητικής καλλιέργειας με
αγωγή κατά των πιθανών μικροοργανισμών*
(προχωρήστε στη σωστή αγωγή αμέσως μετά
την ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροοργανισμού)

Ανάγκη για Χειρουργική Επέμβαση;

ΟΧΙ
Επαναξιολογήστε τον
ασθενή & σκεφτείτε
εναλλακτική διάγνωση

Φαρμακευτική
αγωγή

ΝΑΙ
Στείλετε το βαλβιδικό/εμβολικό υλικό για
παθολογοανατομική ανάλυση, χρώση κατά Gram, καλλιέργεια και
κρυοσυντήρηση για πιθανή PCR.

Επαναξιολογήστε τον
ασθενή & σκεφτείτε
εναλλακτική διάγνωση.

*Εάν δεν έχει ταυτοποιηθεί ο
υπεύθυνος μικροοργανισμός και ο
ασθενής είναι σταθερός, επιχειρήστε διακοπή αντιβιοτικών και επαναλάβετε καλλιέργειες αίματος.
ΛΕ = λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
PCR = αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
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Κεφάλαιο 1: Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
4β. Μικροβιολογική διάγνωση

Οι καλλιέργειες αίματος είναι θετικές στο 85% περίπου όλων των περιστατικών ΛΕ. Η ΛΕ με αρνητική καλλιέργεια αίματος (BCNIE) σχετίζεται κυρίως με
προηγούμενη χορήγηση αντιβιοτικών, πράγμα που τονίζει την ανάγκη να διακοπούν τα αντιβιοτικά και να επαναληφθούν οι καλλιέργειες αίματος, συχνά καθυστερώντας τη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας και επηρεάζοντας σημαντικά το κλινικό αποτέλεσμα. Η BCNIE επίσης παρατηρείται σε απαιτητικούς μικροοργανισμούς
και ενδοκυττάρια βακτηρίδια. Η διάγνωσή της βασίζεται

σε ορολογικά τεστ, ανοσολογικές τεχνικές, τεχνικές μοριακής βιολογίας ή ιστολογικές αναλύσεις.
4γ. Κριτήρια κατά Duke

Τα κριτήρια κατά Duke, που βασίζονται σε κλινικά, ηχωκαρδιογραφικά και μικροβιολογικά ευρήματα, παρέχουν
υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (περίπου 80% συνολικά) για τη διάγνωση της ΛΕ. Τα κριτήρια κατά Duke είναι
χρήσιμα για την ταξινόμηση της ΛΕ, ωστόσο είναι περιορισμένης αξίας για κάποιες υποομάδες (CRDIE, ΕΠΒ,
BCNIE) και δεν υποκαθιστούν την κλινική κρίση.

Τροποποιημένα κριτήρια κατά Duke για τη διάγνωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας
ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Καλλιέργειες αίματος θετικές για ΛΕ
• Μικροοργανισμοί που απαντούν συνήθως στη ΛΕ από 2 ξεχωριστές καλλιέργειες αίματος:
Πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι, στρεπτόκοκκος bovis, ομάδα HACEK, χρυσίζων σταφυλόκοκκος ή
εντερόκοκκοι κοινότητας σε περιπτώσεις απουσίας πρωτοπαθούς εστίας
ή
• Μικροοργανισμοί που απαντούν στη ΛΕ από σταθερά θετικές καλλιέργειες αίματος:
Τουλάχιστον 2 θετικές καλλιέργειες αίματος δειγμάτων αίματος που ελήφθησαν με διαφορά > 12 ώρες ή
και οι 3 ή η πλειονότητα ≥ 4 ξεχωριστών καλλιεργειών αίματος (με το πρώτο και το τελευταίο δείγμα να έχουν ληφθεί
με διαφορά τουλάχιστον 1 ώρας)
ή
• Μία και μόνο καλλιέργεια θετική για Coxiella burnetii ή φάσης I τίτλο αντισωμάτων IgG > 1:800
Αποδείξεις επινέμησης ενδοκαρδίου
• Ηχωκαρδιογραφία θετική για ΛΕ
Εκβλάστηση - Απόστημα – νέα απώλεια στήριξης προσθετικής βαλβίδας
• Καινούργια ανεπάρκεια βαλβίδας
ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Προδιάθεση: ειδικές καρδιολογικές νόσοι, χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών
• Πυρετός: θερμοκρασία > 38° C
• Αγγειακά φαινόμενα: μείζονα αρτηριακά έμβολα, σηπτικά πνευμονικά έμφρακτα, μυκητιασικό ανεύρυσμα, ενδοκρανιακές αιμορραγίες, αιμορραγίες επιπεφυκότα, βλάβες Janeway
• Ανοσολογικά φαινόμενα: σπειραματονεφρίτιδα, όζοι του Osler, κηλίδες του Roth, ρευματοειδής παράγοντας
• Μικροβιολογικές αποδείξεις: θετική καλλιέργεια αίματος, η οποία όμως δεν πληροί ένα από τα μείζονα κριτήρια ή ορολογικές εξετάσεις που αποτελούν απόδειξη ενεργού λοίμωξης με μικροοργανισμό υπεύθυνο για ΛΕ
Η διάγνωση ΛΕ είναι οριστική όταν υπάρχουν
Η διάγνωση ΛΕ είναι πιθανή όταν
2 μείζονα κριτήρια ή
υφίσταται
1 μείζον και 3 ελάσσονα κριτήρια ή
1 μείζον και 1 έλασσον κριτήριο ή
5 ελάσσονα κριτήρια
3 ελάσσονα κριτήρια

y?
Προσαρμοσμένο κείμενο από: Li JS, Sexton DJ, Mick N, Nettles R, Fowler VG, Jr., Ryan T, Bashore T, Corey GR. Προτεινόμενες τροποποιήσεις για
τα κριτήρια κατά Duke για τη διάγνωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας. Clin Infect Dis 2000; 30: 633-638.

5. Προγνωστική αξιολόγηση κατά
την εισαγωγή
Τα ποσοστά ενδονοσοκομειακής θνησιμότητας σε
ασθενείς με ΛΕ παραμένουν υψηλά και κυμαίνονται
από 10 έως 26%, ωστόσο αυτό είναι κάτι που δια210

φέρει σημαντικά από ασθενή σε ασθενή.
Η γρήγορη ταυτοποίηση των ασθενών που διατρέχουν
τον υψηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν επιτρέπει τον εντοπισμό των ασθενών εκείνων που θα ωφεληθούν περισσότερο από μια στενή παρακολούθηση και μια επι-

Ενότητα Χ: Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Προγνωστικοί παράγοντες κακής πρόγνωσης σε
ασθενείς με ΛΕ
Χαρακτηριστικά ασθενών
• Προχωρημένη ηλικία
• ΛΕ προσθετικής βαλβίδας
• Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης
• Συννοσηρότητες (π.χ γενική αδυναμία, ιστορικό καρδιαγγειακής, νεφρικής ή πνευμονολογικής νόσου)
Παρουσία επιπλοκών ΛΕ
• Καρδιακή ανεπάρκεια
• Νεφρική ανεπάρκεια
• Εγκεφαλικό επεισόδιο
• Σηπτική καταπληξία
• Παραβαλβιδικές επιπλοκές (periannular
complications)
Παθογόνος μικροοργανισμός
• Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (S. aureus)
• Μύκητες
• Gram- αρνητικοί βάκιλοι
Ηχωκαρδιογραφικά ευρήματα
• Παραβαλβιδικές επιπλοκές γύρω από το δακτύλιο
• Σοβαρή ανεπάρκεια βαλβίδας αριστερών κοιλοτήτων
• Χαμηλό κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας
• Πνευμονική υπέρταση
• Μεγάλες εκβλαστήσεις
• Σοβαρή δυσλειτουργία προσθετικής βαλβίδας
• Πρόωρη σύγκλειση μιτροειδούς βαλβίδας και άλλα σημεία αυξημένων διαστολικών πιέσεων

θετική θεραπευτική στρατηγική (π.χ. επείγουσα χειρουργική επέμβαση).
Προγνωστική αξιολόγηση κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο μπορεί να γίνει με τη χρήση απλών κλινικών, μικροβιολογικών και ηχωκαρδιογραφικών παραμέτρων και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να
γίνεται η καλύτερη θεραπευτική επιλογή.

6. Αντιμικροβιακή θεραπεία: αρχές
και μέθοδοι
Η αντιμετώπιση της ΛΕ βασίζεται σε ένα συνδυασμό παρατεταμένης αντιμικροβιακής θεραπείας, ενώ
στους μισούς περίπου από τους ασθενείς απαιτείται
χειρουργική ριζική αφαίρεση των ιστών που έχουν
προσβληθεί από τη λοίμωξη.
Η παρατεταμένη θεραπεία με ένα συνδυασμό μικροβιοκτόνων φαρμάκων αποτελεί τη βάση για τη θεραπεία της ΛΕ. Η φαρμακευτική θεραπεία της ενδοκαρδίτιδας προσθετικής βαλβίδας (ΕΠΒ) θα πρέπει
να διαρκεί περισσότερο (τουλάχιστον 6 εβδομάδες)
σε σχέση με τη θεραπεία της ενδοκαρδίτιδας φυσικής βαλβίδας (ΕΦΒ) (2-6 εβδομάδες).

Τόσο στην ΕΦΒ όσο και στην ΕΠΒ, η έναρξη της θεραπείας λογίζεται ως η πρώτη ημέρα της αποτελεσματικής αντιβιοτικής θεραπείας και όχι η ημέρα της
χειρουργικής επέμβασης. Μετά την επέμβαση θα
πρέπει να ξεκινά ένας νέος πλήρης κύκλος θεραπείας μόνο αν οι καλλιέργειες της βαλβίδας είναι θετικές και η επιλογή του αντιβιοτικού θα πρέπει τότε να
βασίζεται στην ευαισθησία του τελευταίου μικροβίου
που απομονώθηκε.
Αντιβιοτική θεραπεία για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα λόγω
στρεπτοκόκκων της στοματικής κοιλότητας και στρε
πτοκόκκων Ομάδας D
Αντιβιοτικό

Δόση και οδός χορήγησης Διάρκεια Επίπεδο
(εβδο- ενδείμάδες)
ξεων

Στελέχη πλήρως ευαίσθητα στην Πενικιλλίνη (MIC< 0,125 mg/L)
Κλασική θεραπεία
Πενικιλίνη G 12-18 εκατομμύρια U/ημέρα
Ε.Φ σε 6 δόσεις

4

IB

ή Αμοξικιλίνη

100-200 mg/ kg/ημέρα
Ε.Φ σε 4-6 δόσεις

4

IB

ή Κεφτριαξόνη

2 g/ημέρα Ε.Φ ή Ε.Μ
σε 1 δόση

4

IB

Πενικιλίνη G 12-18 εκατομμύρια U/ημέρα
Ε.Φ σε 6 δόσεις

2

ΙΒ

ή Αμοξικιλίνη

100-200 mg/ kg/ημέρα
Ε.Φ σε 4-6 δόσεις

2

ΙΒ

ή Κεφτριαξόνη

2 g/ημέρα Ε.Φ ή Ε.Μ
σε 1 δόση

2

ΙΒ

4

IC

Θεραπεία 2 εβδομάδων

Σε ασθενείς αλλεργικούς στις β-λακτάμες
Βανκομυκίνη

30 mg/kg/ ημέρα Ε.Φ σε 2
δόσεις

Στελέχη σχετικά ανθεκτικά στην Πενικιλλίνη (MIC 0,125-2 mg/L)
Κλασική θεραπεία
Πενικιλίνη G

24 εκατομμύρια U/ ημέρα
Ε.Φ σε 6 δόσεις

4

ΙΒ

ή Αμοξικιλίνη

200 mg/ kg/ημέρα
Ε.Φ σε 4-6 δόσεις

4

ΙΒ

ή Γενταμυκίνη

3 mg/ kg/ ημέρα Ε.Φ ή Ε.Μ
σε 1 δόση

2

Σε ασθενείς αλλεργικούς στις β-λακτάμες
Βανκομυκίνη με

30 mg/kg/ημέρα Ε. Φ
σε 2 δόσεις

4

Γενταμυκίνη

3 mg/ kg/ ημέρα Ε.Φ ή Ε.Μ
σε 1 δόση

2

IC
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Αντιβιοτική θεραπεία λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας λόγω
σταφυλοκόκκων
Αντιβιοτικό

Δόση και οδός
χορήγησης

Διάρκεια Επίπεδο
(εβδο- ενδείμάδες)
ξεων

Αμοξικιλίνη

Σταφυλόκοκκοι ευαίσθητοι στη Μεθυκιλλίνη
12 g/ημέρα Ε.Φ
σε 4-6 δόσεις

4-6

ΙΒ

με
Γενταμυκίνη

Δοσολογία &
Οδός χορήγησης

Διάρκεια Επίπεδο
(εβδομά- ενδείξεδες)
ων

30 mg/kg/Ε.Φ σε 2
4-6
δόσεις
3 mg/kg/ημέρα Ε.Φ
3-5
ή Ε.Μ σε 2 ή 3 δόσεις ημέρες

με
Γενταμυκίνη

200 mg/kg/ημέρα Ε.Φ
σε 4-6 δόσεις
3 mg/kg/ημέρα Ε.Φ ή
Ε.Μ σε 2 ή 3 δόσεις

4-6

200 mg/kg/ημέρα
Ε.Φ σε 4-6 δόσεις
3 mg/kg/ημέρα Ε.Φ ή
Ε.Μ σε 2-3 δόσεις

4-6

ΙΒ

4-6

Ή

3 mg/kg/ημέρα Ε.Φ 3-5
ή Ε.Μ σε 2 ή 3 δόσεις ημέρες

Αμπικιλίνη

Ασθενείς αλλεργικοί στην Πενικιλίνη ή σταφυλόκοκκοι ανθεκτικός στη Μεθυκιλλίνη
Βανκομυκίνη

Αντιβιοτικό

Στελέχη ευαίσθητα στις β-λακτάμες και τη Γενταμυκίνη

Φυσικές βαλβίδες

(Φλου)κλοξακιλίνη
ή
Οξακιλίνη
με
Γενταμυκίνη

Αντιβιοτική θεραπεία λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας λόγω
εντεροκόκκων

ΙΒ

με
Γενταμυκίνη

4-6

Ή
Βανκομυκίνη(α) 30 mg/kg/ημέρα Ε.Φ
σε 2 δόσεις
με
3 mg/kg/ημέρα Ε.Φ ή
Γενταμυκίνη
Ε.Μ σε 2-3 δόσεις

Προσθετικές βαλβίδες

ΙΒ

6

ΙC

6

α) για ασθενείς που παρουσιάζουν δυσανεξία στις β-λακτάμες

Σταφυλόκοκκοι ευαίσθητοι στη Μεθυκιλλίνη
(Φλουο)κλοξακιλίνη
ή
Οξακιλίνη
με
Ριφαμπικίνη
και
Γενταμυκίνη

12 g/ημέρα Ε.Φ
σε 4-6 δόσεις

≥6

ΙΒ

Αντιβιοτικό

1200 mg/ημέρα Ε.Φ
ή διά στόματος σε 2
δόσεις

≥6

3 mg/kg/ημέρα Ε.Φ
ή Ε.Μ σε 2 ή 3 δόσεις

2

Ασθενείς αλλεργικοί στην Πενικιλίνη ή
σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί στη Μεθυκιλλίνη
Βανκομυκίνη
με
Ριφαμπικίνη
και
Γενταμυκίνη

Προτεινόμενες αγωγές με αντιβιοτικά για αρχική
εμπειρική θεραπεία της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας

30 mg/kg/ημέρα Ε.Φ
σε 2 δόσεις

≥6

1200 mg/ημέρα Ε.Φ
ή διά στόματος σε 2
δόσεις

≥6

3 mg/kg/ημέρα Ε.Φ
ή Ε.Μ σε 2 ή 3 δόσεις

2

ΙΒ

Δόση και Οδός������
χορή����� Διάρκεια Επίπεδο
γησης
(εβδομά- ενδείξεδες)
ων

Φυσικές βαλβίδες
Αμπικιλίνη –
12 g/ημέρα ΕΦ
Σουλβακτάμη
σε 4 δόσεις
ή
Αμοξυκιλίνη12 g/ημέρα ΕΦ σε
Κλαβουλανικό οξύ
4 δόσεις
με
Γενταμυκίνη
3 mg/kg/ημέρα ΕΦ
ή Ε.Μ σε 2 ή 3 δόσεις
Βανκομυκίνη (α)
30 mg/kg/ημέρα
Ε.Φ σε 2 δόσεις
με
Γενταμυκίνη
3 mg/kg/ημέρα ΕΦ
ή Ε.Μ σε 2 ή 3 δόσεις
με
Σιπροφλοξασίνη 1000 mg/ημέρα
διά στόματος σε
2 δόσεις ή 800
mg/ ημέρα ΕΦ
σε 2 δόσεις

4-6
4-6
4-6
4- 6
4- 6
4- 6

α) για ασθενείς που παρουσιάζουν δυσανεξία στις β-λακτάμες
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Ενότητα Χ: Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Προτεινόμενες αγωγές με αντιβιοτικά για αρχική
εμπειρική θεραπεία της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας
(συνέχεια)
Αντιβιοτικό

Δόση και Οδός
χορήγησης

Διάρκεια Επίπεδο
(εβδο- ενδείμάδες)
ξεων

Προσθετικές βαλβίδες
(πρώιμα, <12 μήνες μετά την επέμβαση)
Βανκομυκίνη 30 mg/kg/ημέρα/ Ε.Φ
σε 2 δόσεις
με
Γενταμυκίνη
3 mg/kg/ημέρα Ε.Φ ή
Ε.Μ σε 2 ή 3 δόσεις
με
Ριφαμπικίνη
1200 mg/ημέρα διά
στόματος σε
2 δόσεις

6
2

IIb C

7. Ενδείξεις και βέλτιστος χρόνος
χειρουργικής επέμβασης για
ενδοκαρδίτιδα φυσικών βαλβίδων
(ΕΦΒ) αριστερών καρδιακών
κοιλοτήτων
Χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στους μισούς
περίπου ασθενείς με ΛΕ λόγω σοβαρών επιπλοκών.
Οι 3 κύριες επιπλοκές και ενδείξεις για πρώιμη χειρουργική επέμβαση κατά την ενεργό φάση, δηλαδή,
ενώ ο ασθενής συνεχίζει να ακολουθεί θεραπεία με
αντιβιοτικά, είναι η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ), η ανεξέλεγκτη λοίμωξη και η πρόληψη εμβολικών επεισοδίων που σχετίζονται με τη ΛΕ.

Προσθετικές βαλβίδες
(όψιμα, ≥12 μήνες μετά την επέμβαση)
Ομοίως με τις φυσικές βαλβίδες
Ενδείξεις και χρόνος χειρουργικής επέμβασης για ΛΕ φυσικών βαλβίδων (ΕΦΒ) αριστερής καρδιάς
Συστάσεις: ενδείξεις εγχείρησης
Α. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΛΕ με σοβαρή οξεία αορτική ή μιτροειδική ανεπάρκεια ή απόφραξη βαλβίδων που
προκαλεί ανθιστάμενο πνευμονικό οίδημα ή καρδιογενή καταπληξία
Αορτική ή μιτροειδική ΛΕ με συρίγγιο σε μια από τις καρδιακές κοιλότητες ή το περικάρδιο που προκαλεί ανθιστάμενο πνευμονικό οίδημα ή καταπληξία
ΛΕ με σοβαρή οξεία αορτική ή μιτροειδική ανεπάρκεια ή απόφραξη βαλβίδων και
σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ή ηχωκαρδιογραφικά σημεία πτωχής αιμοδυναμικής
κατάστασης (πρώιμη μιτροειδική σύγκλειση ή πνευμονική υπέρταση)
ΛΕ με σοβαρή ανεπάρκεια αορτής ή μιτροειδούς χωρίς Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ)

Χρόνος*

Κατηγορίαα Επίπεδοβ

Επείγουσα

Ι

Β

Επείγουσα

Ι

Β

Επιτακτική

I

B

Εκλεκτική

ΙΙa

B

I

B

Ι
Ι

Β
Β

Ι

B

Ι

C

ΙI b

C

Β. ΜΗ-ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
Τοπικά μη ελεγχόμενη λοίμωξη (απόστημα, ψευδοανεύρυσμα, συρίγγιο, εκβλάστη- Επιτακτική
ση που μεγαλώνει)
Επίμονος πυρετός και θετικές καλλιέργειες αίματος > 7-10 μέρες
Επιτακτική
Λοίμωξη που προκαλείται από μύκητες ή πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς
Επιτακτική/
εκλεκτική
Γ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΜΒΟΛΗΣ
Αορτική ή μιτροειδική ΛΕ με μεγάλες εκβλαστήσεις (>10 mm) μετά από ένα ή πε- Επιτακτική
ρισσότερα εμβολικά επεισόδια παρά την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία που χορηγήθηκε
Αορτική ή μιτροειδική ΛΕ με μεγάλες εκβλαστήσεις (>10 mm) και συνοδούς προ- Επιτακτική
γνωστικούς παράγοντες ή επιπλεγμένης πορείας ασθενούς (καρδιακή ανεπάρκεια,
εμμένουσα λοίμωξη, απόστημα)
Μεμονωμένες πολύ μεγάλες εκβλαστήσεις (>15 mm)#
Επιτακτική

a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο ενδείξεων
*Επείγουσα χειρουργική επέμβαση: εγχείρηση που γίνεται εντός 24 ωρών, Επιτακτική χειρουργική επέμβαση: εντός μερικών ημερών, εκλεκτική χειρουργική επέμβαση: μετά από τουλάχιστον 1 ή 2 εβδομάδες θεραπείας με αντιβιοτικά
#Μπορεί να προτιμηθεί η χειρουργική επέμβαση, αν είναι εφικτή επέμβαση διάσωσης της φυσικής βαλβίδας
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Κεφάλαιο 1: Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

8. Νευρολογικές Επιπλοκές
Νευρολογικά συμβάματα προκύπτουν στο 20-40%
του συνόλου των ασθενών με ΛΕ και αποτελούν κυρίως συνέπεια αποκόλλησης εμβόλων από τις εκβλαστήσεις. Το εγκεφαλικό που σχετίζεται με ΛΕ εμφανίζει
μεγάλη θνησιμότητα. Η ταχεία διάγνωση και η έναρξη
αγωγής με τα κατάλληλα αντιβιοτικά είναι πολύ μεγάλης σημασίας προκειμένου να αποτραπεί μια πρώτη
νευρολογική επιπλοκή ή μια υποτροπή της.
Μετά από ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο η καρδιοχειρουργική επέμβαση δεν αποτελεί αντένδειξη,
εκτός και αν η νευρολογική πρόγνωση κριθεί πολύ
κακή. Ο βέλτιστος χρόνος που πρέπει να μεσολαβή-

σει μεταξύ τού εγκεφαλικού επεισοδίου και της καρδιοχειρουργικής επέμβασης παραμένει άγνωστος.
Αν η εγκεφαλική αιμορραγία έχει αποκλειστεί μετά
από αξονική τομογραφία εγκεφάλου και η νευρολογική βλάβη δεν είναι σοβαρή τότε η εγχείρηση που ενδείκνυται σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας, μη
ελεγχόμενης λοίμωξης ή παραμένοντα υψηλού κινδύνου εμβολής δεν θα πρέπει να καθυστερεί και θα
μπορεί να πραγματοποιείται με σχετικά χαμηλό κίνδυνο νευρολογικών επιπλοκών (3-6%) και με καλή πιθανότητα πλήρους νευρολογικής ανάρρωσης. Αντιθέτως, σε περιπτώσεις με ενδοκράνια αιμορραγία η
νευρολογική πρόγνωση είναι δυσμενέστερη και η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να αναβάλλεται για
τουλάχιστον 1 μήνα.

Θεραπευτική στρατηγική για ασθενείς με λοιμώδη
ενδοκαρδίτιδα και νευρολογικές επιπλοκές
Νευρολογική Επιπλοκή
Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου
■■
■■
■■
■■

Καρδιακή Ανεπάρκεια
Μη-ελεγχόμενη λοίμωξη
Απόστημα
Υψηλός κίνδυνος εμβολής

ΝΑΙ

■■
■■
■■
■■

Ενδοκρανιακή αιμορραγία
Κώμα
σοβαρές συν νοσηρότητες
σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εγχείρηση

9. Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα
Προσθετικής Βαλβίδας (ΕΠΒ)
Η ΛΕ προσθετικής βαλβίδας αντιπροσωπεύει το
20% όλων των περιπτώσεων ΛΕ παρουσιάζοντας
αυξανόμενη επίπτωση. Η διάγνωση είναι πιο δύσκολη απ' ό,τι στην ΕΦΒ.
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Συντηρητική
θεραπεία και
παρακολούθηση

Η επιπλεγμένη ΕΠΒ, η σταφυλοκοκκική ΕΠΒ, και η
πρώιμη ΕΠΒ σχετίζονται με δυσμενέστερη πρόγνωση αν αντιμετωπιστούν χωρίς χειρουργική επέμβαση
και πρέπει να αντιμετωπίζονται επιθετικά. Ασθενείς
με μη επιπεπλεγμένη μη σταφυλοκοκκική όψιμη ΛΕ
προσθετικής βαλβίδας μπορούν να αντιμετωπιστούν
συντηρητικά με στενή παρακολούθηση.

Ενότητα Χ: Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Ενδείξεις και χρόνος χειρουργικής επέμβασης για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα προσθετικής βαλβίδας (ΕΠΒ)
Ενδείξεις για εγχείρηση στην ΕΠΒ

Χρόνος*

Κατηγορίαα Επίπεδοβ

Α. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΕΠΒ με σοβαρή δυσλειτουργία προσθετικής βαλβίδας (απώλεια στήριξης ή θρόμ- Επείγουσα
βωση) που προκαλεί ανθιστάμενο πνευμονικό οίδημα ή καρδιογενή καταπληξία

Ι

Β

ΕΠΒ με συρίγγια που επικοινωνούν με μια καρδιακή κοιλότητα ή το περικάρδιο και Επείγουσα
που προκαλεί ανθιστάμενο πνευμονικό οίδημα ή καρδιογενή καταπληξία

Ι

Β

ΕΠΒ με σοβαρή δυσλειτουργία προσθετικής βαλβίδας και σοβαρή καρδιακή ανε- Επιτακτική
πάρκεια (ΚΑ)

I

B

Σοβαρή διαφυγή προσθετικής βαλβίδας χωρίς ΚΑ

Εκλεκτική

Ι

B

Τοπικά μη ελεγχόμενη λοίμωξη (απόστημα, ψευδοανεύρυσμα, συρίγγιο, εκβλάστη- Επιτακτική
ση που αυξάνεται σε μέγεθος)

I

B

ΕΠΒ που προκαλείται από μύκητες ή πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς

Επιτακτική/
εκλεκτική

Ι

Β

ΕΠΒ με πυρετό που επιμένει και θετικές καλλιέργειες αίματος > 7-10 μέρες

Επιτακτική

Β. ΜΗ-ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

Ι

Β

IIa

C

ΕΠΒ με υποτροπιάζοντα έμβολα παρά τη χορήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής θε- Επιτακτική
ραπείας

Ι

B

ΕΠΒ με μεγάλες εκβλαστήσεις (>10 mm) και άλλους παράγοντες που σχετίζο- Επιτακτική
νται με επιπλεγμένη πορεία (καρδιακή ανεπάρκεια, εμμένουσα λοίμωξη, απόστημα

Ι

C

ΙI b

C

ΕΠΒ οφειλόμενη σε σταφυλοκόκκους ή ���������������������������������������
Gram�����������������������������������
αρνητικά βακτηρίδια (οι περισσότε- Επιτακτική/
ρες περιπτώσεις πρώιμης ΕΠΒ)
εκλεκτική
Γ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΕΠΒ με μονήρεις πολύ μεγάλες εκβλαστήσεις (>15 mm)

Επιτακτική

a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο ενδείξεων
* Επείγουσα χειρουργική επέμβαση: εγχείρηση που γίνεται εντός 24 ωρών, Επιτακτική χειρουργική επέμβαση: εντός μερικών ημερών, εκλεκτική χειρουργική επέμβαση: μετά από τουλάχιστον 1 ή 2 εβδομάδες θεραπείας με αντιβιοτικά

10. Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα
σχετιζόμενη με ενδοκαρδιακή
συσκευή (CDRIE)
Η CDRIE αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες σε διάγνωση μορφές ΛΕ και θα πρέπει να τίθεται η υποψία
της πάντα με την παρουσία μη ειδικών συμπτωμάτων
ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Η πρόγνωση της είναι κακή κυρίως διότι συμβαίνει
συχνά σε ηλικιωμένους ασθενείς που παρουσιάζουν
και άλλες παθήσεις. Στην πλειοψηφία των ασθενών η
CDRIE��������������������������������������������
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρατεταμένη αντιβιοτική θεραπεία και αφαίρεση της συσκευής.
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Κεφάλαιο 1: Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Συστάσεις: ΛΕ σχετιζόμενη με καρδιακή συσκευή (CDRIE)
Κατηγορίαα
Α. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Παρατεταμένη αντιβιοτική θεραπεία και αφαίρεση της συσκευής συνιστώνται για επιβεβαιωΙ
μένη CDRIE
Η αφαίρεση της συσκευής θα πρέπει να να θεωρείται ικανή επιλογή όταν υπάρχει υποψία
ΙIa
CDRIE στο πλαίσιο λανθάνουσας λοίμωξης χωρίς άλλο προφανές αίτιο λοίμωξης
Σε ασθενείς με ενδοκαρδίτιδα φυσικής ή προσθετικής βαλβίδας και μια ενδοκαρδιακή συIIB
σκευή χωρίς ενδείξεις λοίμωξης της συσκευής, η αφαίρεση της συσκευής μπορεί επίσης να
αποτελεί επιλογή
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Διαδερμική αφαίρεση συνιστάται για τους περισσότερους ασθενείς με CDRIE, ακόμη και για
I
εκείνους με μεγάλες εκβλαστήσεις (>10 mm)
Χειρουργική αφαίρεση θα πρέπει να γίνεται όταν η διαδερμική αφαίρεση θεωρείται ατελής ή
ΙIa
αδύνατη ή όταν συνυπάρχει σοβαρή δομική βλάβη τριγλώχινας βαλβίδας
Η χειρουργική αφαίρεση μπορεί να αποτελεί ικανή επιλογή σε ασθενείς με πολύ μεγάλες (>25
ΙIb
mm) εκβλαστήσεις
Γ. ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
Μετά την αφαίρεση της συσκευής συνιστάται η επαναξιολόγηση της ανάγκης επανεμφύτευσης
Ι
Όταν ενδείκνυται, η επανεμφύτευση θα πρέπει να αναβάλλεται αν αυτό είναι δυνατόν προκειΙIa
μένου να δοθεί αντιβιοτική θεραπεία για μερικές ημέρες ή μερικές εβδομάδες.
Η προσωρινή βηματοδότηση δεν συνιστάται
ΙII
Δ. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Συνιστάται η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών ως ρουτίνα πριν από την εμφύτευση συI
σκευής

Επίπεδοβ
Β
C
C

B
C
C

B
B
C
B

a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο ενδείξεων

11. Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα δεξιών
καρδιακών κοιλοτήτων
Η ΛΕ δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων παρατηρείται
πιο συχνά στην ΕΧΝ και τις συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ). Τα κύρια διαγνωστικά ευρήματα περιλαμβάνουν συμπτώματα από το αναπνευστικό και πυ-

ρετό. Το ΤΤΕ είναι πολύ μεγάλης αξίας σε αυτούς
τους ασθενείς. Παρά τη σχετικά χαμηλή νοσοκομειακή θνησιμότητα, η ΛΕ δεξιών κοιλοτήτων έχει υψηλό
κίνδυνο υποτροπής στην ΕΧΝ και μια πιο συντηρητική προσέγγιση σε σχέση με τη χειρουργική επέμβαση συνιστάται γι’ αυτήν την ομάδα ασθενών.

Ενδείξεις για χειρουργική θεραπεία λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας δεξιών κοιλοτήτων
Συστάσεις: λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα δεξιών κοιλοτήτων
Η χειρουργική θεραπεία θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν υπάρχουν μικροοργανισμοί δύσκολοι στην εκρίζωση (πχ επίμονοι μύκητες) ή βακτηριαιμία για > 7 ημέρες (e.g. S. aureus, P. aeruginosa) παρά την επαρκή αντιμικροβιακή θεραπεία ή
• Εμμένουσες εκβλαστήσεις τριγλώχινος μεγέθους > 20 mm μετά από υποτροπιάζουσα
πνευμονική εμβολή με ή χωρίς συνοδό καρδιακή ανεπάρκεια ή
• Δευτεροπαθής δεξιά ΚΑ σε έδαφος σοβαρής ανεπάρκειας τριγλώχινος με πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία με διουρητικά.
a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο ενδείξεων
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1. Marius M. Hoeper, Hannover (Germany)
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3. Adam Torbicki, Warsaw (Poland)
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5. Joan Albert Barbera, Barcelona (Spain)
6. Maurice Beghetti, Geneva (Switzerland)
7. Paul Corris, Newcastle upon Tyne (UK)
8. Sean Gaine, Dublin (Ireland)
9. Simon Gibbs, London (UK)
10. Miguel A. Gomez-Sanchez, Madrid (Spain)
11. Guillaume Jondeau, Paris (France)
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Udo Sechtem για τη συμβολή του

1. Εισαγωγή
Η Πνευμονική Υπέρταση (ΠΥ) είναι μια αιμοδυναμική και παθοφυσιολογική νόσος που ορίζεται ως μια
αύξηση της μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας
(ΠΠΑ) της τάξεως των ≥ 25 mm Hg σε ηρεμία, όπως
αυτή αξιολογείται μέσω καθετηριασμού δεξιάς καρδιάς (ΚΔΚ) (Πίνακας 1).
Η ΠΥ μπορεί επίσης να εκτιμηθεί και μέσω Dopplerηχωκαρδιογραφίας, παρόλο που αυτή η μέθοδος
μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετική και ψευδώς
αρνητική διάγνωση (Πίνακας 2).
Η ΠΥ απαντά σε πολλές κλινικές παθήσεις, οι οποίες
έχουν ταξινομηθεί σε έξι κλινικές ομάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Πίνακας 3).
Έχει δημιουργηθεί ένας διαγνωστικός αλγόριθμος
προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση της

12. Walter Klepetko, Vienna (Austria)
13. Christian Opitz, Berlin (Germany)
14. Andrew Peacock, Glasgow (UK)
15. Lewis J. Rubin, La Jolla (Ca-USA)
16. Michael Zellweger, Basel (Switzerland)
17. Gerald Simonneau, Clamart (France)

Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, France
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, France
3. Catherine Després, Sophia Antipolis, France

συγκεκριμένης κλινικής ομάδας ΠΥ, καθώς επίσης
και οι διαφορετικοί τύποι Πνευμονικής Αρτηριακής
Υπέρτασης (ΠΑΥ) (Σχήμα 1).
Η θεραπευτική στρατηγική διαφέρει σημαντικότατα
για κάθε μία από τις έξι κλινικές ομάδες. Η Ομάδα
ΠΑΥ 1 αποτελεί τη μοναδική κλινική ομάδα για την
οποίαν υπάρχει συγκεκριμένη φαρμακευτική αντιμετώπιση και αλγόριθμος θεραπείας που βασίζονται σε
αποδείξεις (Σχήμα 2). Έχουν επίσης συμπεριληφθεί
και ορισμοί για τη σοβαρότητα της πάθησης, τους θεραπευτικούς στόχους και τη στρατηγική παρακολούθησης. Έχει δοθεί έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων ΠΑΥ, περιλαμβανομένων και αυτών των παιδιατρικών ασθενών.
Αναφέρονται τα ειδικά κλινικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις κλινικές ομάδες 2, 3 και 4.

*Προσαρμοσμένο κείμενο από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες των εταιριών ESC-ERS για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Πνευμονικής Υπέρτασης (���
European Heart Journal 2009; 30: 2493-2537).
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2. Ορισμοί
Πίνακας 1. Αιμοδυναμικοί ορισμοί της πνευμονικής υπέρτασης όπως αυτή αξιολογείται μέσω ΚΔΚ*
Ορισμός

Χαρακτηριστικά

Κλινική Ομάδα (-ες)†

Πνευμονική Υπέρταση (ΠΥ)

Μέση ΠΠΑ ≥ 25 mm Hg

Όλες

Προτριχοειδική ΠΥ

Μέση ΠΠΑ ≥ 25 mm Hg
PWP ≤ 15 mmHg
ΚΠ κανονική ή μειωμένη‡

1. Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση
3. ΠΥ λόγω πνευμονοπάθειας
4. Χρόνια Θρομβοεμβολική ΠΥ
5. ΠΥ με ασαφείς και/ή πολυπαραγοντικούς υποκείμενους μηχανισμούς

Μετατριχοειδική ΠΥ
Παθητική
Αντιδραστική (δυσανάλογα σοβαρή)

Μέση ΠΠΑ ≥ 25 mm Hg
PWP > 15 mm Hg
ΚΠ κανονική ή μειωμένη‡
TPG ≤ 12 mm Hg
TPG >15 mm Hg

2. ΠΥ λόγω πάθησης αριστερής καρδιάς

ΚΠ = καρδιακή παροχή, ΠΠΑ = πίεση πνευμονικής αρτηρίας ΠΥ = πνευμονική Υπέρταση
PWP = πίεση ενσφήνωσης πνευμονικής αρτηρίας, TPG = διαπνευμονική κλίση πίεσης (μέση
ΠΠΑ - μέση PWP)
*Όλες οι τιμές μετρημένες σε ηρεμία
†σύμφωνα με τον Πίνακα 3
‡υψηλή καρδιακή παροχή μπορεί να υφίσταται σε περίπτωση παθήσεων υπερκινητικότητας όπως συστημική προς πνευμονική επικοινωνία /systemic-to-pulmonary shunt
/ (μόνο στην πνευμονική κυκλοφορία), αναιμία, υπερπαραθυρεοειδισμό, κ.λπ.

Πίνακας 2. Αυθαίρετα κριτήρια για την παρουσία
ΠΥ με βάση τη μέγιστη ταχύτητα παλινδρόμησης
της τριγλώχινας, τη συστολική πίεση ηρεμίας της
πνευμονικής αρτηρίας (ΠΑ) όπως αυτή εκτιμάται με
Doppler (λαμβάνοντας ως δεδομένη μια φυσιολογική
πίεση δεξιού κόλπου της τάξεως των 5 mm Hg) καθώς
κι επιπρόσθετες ηχωκαρδιογραφικές παραμέτρους
ενδεικτικές ΠΥ
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση: ΠΥ μη-πιθανή
Ταχύτητα παλινδρόμησης τριγλώχινας ≤ 2,8 m/sec, συστολική πίεση ΠΑ ≤ 36 mm Hg και καμιά επιπρόσθετη
ηχωκαρδιογραφική παράμετρος ενδεικτική ΠΥ
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση: ΠΥ δυνατή
Ταχύτητα παλινδρόμησης τριγγλώχινας ≤ 2,8 m/sec, συστολική πίεση ΠΑ ≤ 36 mm Hg αλλά παρουσία επιπλέον ηχωκαρδιογραφικών παραμέτρων που παραπέμπουν
σε ΠΥ

Ταχύτητα παλινδρόμησης τριγλώχινας 2,9 - 3,4 m/
sec, συστολική πίεση ΠΑ 37-50 mm Hg με/ χωρίς
παρουσία επιπλέον ηχωκαρδιογραφικών παραμέτρων που παραπέμπουν σε ΠΥ
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση: ΠΥ πιθανή
Ταχύτητα παλινδρόμησης τριγλώχινας > 3,4 m/sec, συστολική πίεση ΠΑ >50 mm Hg, με/ χωρίς παρουσία επιπλέον ηχωκαρδιογραφικών παραμέτρων που παραπέμπουν σε ΠΥ
Η Doppler ηχωκαρδιογραφία κόπωσης δεν συνιστάται για τον προληπτικό έλεγχο ΠΥ
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Ο ορισμός της ΠΥ κατά την άσκηση βάσει μέσης ΠΠΑ
>30 mm Hg όπως αυτή εκτιμάται μέσω ΚΔΚ δεν
στηρίζεται από δημοσιευμένα δεδομένα.
Άλλες ηχωκαρδιογραφικές παράμετροι που μπορεί
να εγείρουν ή να ενισχύσουν την υποψία ΠΥ περιλαμβάνουν αυξημένη ταχύτητα παλινδρόμησης πνευμονικής βαλβίδας και σύντομο χρόνο επιτάχυνσης εξώθησης ΔΚ στην ΠΑ. Αυξημένο μέγεθος των κοιλοτήτων δεξιάς καρδιάς, μη φυσιολογικό σχήμα και κίνηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, αυξημένο πάχος τοιχωμάτων ΔΚ και διάταση κύριας ΠΑ είναι επίσης ενδεικτικά ΠΥ, ωστόσο τείνουν να εμφανίζονται
αργότερα στην πορεία της νόσου.

3. Κλινική ταξινόμηση της
πνευμονικής υπέρτασης
Οι κλινικές παθήσεις με συνοδή ΠΥ ταξινομούνται σε
έξι ομάδες με διαφορετικά παθολογικά, παθοφυσιολογικά, προγνωστικά και θεραπευτικά χαρακτηριστικά (Πίνακας 3).

Ενότητα XI: Πνευμονική υπέρταση
Πίνακας 3. Ενημερωμένη κλινική ταξινόμηση
πνευμονικής υπέρτασης (Dana Point 2008)
1. Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ)
1.1 Ιδιοπαθής
1.2 Κληρονομική
1.2.1 BMPR2
1.2.2 ALK1, ενδογλίνη, (με ή χωρίς κληρονομική
αιμορραγική τελαγγειεκτασία)
1.2.3 Άγνωστη
1.3 Επαγώμενη από φάρμακα και τοξίνες
1.4 Σχετική με (ΣΠΑΥ):
1.4.1 Παθήσεις συνδετικού ιστού
1.4.2 Λοίμωξη από HIV
1.4.3 Πυλαία υπέρταση
1.4.4 Συγγενή καρδιοπάθεια
1.4.5 Σχιστοστομίαση
1.4.6 Χρόνια αιμολυτική αναιμία
1.5 Νεογνική εμμένουσα πνευμονική υπέρταση
1΄. Πνευμονική φλεβο-αποφρακτική νόσος και/ή
αιμαγγειωμάτωση πνευμονικών τριχοειδών
2. Πνευμονική υπέρταση λόγω νόσου αριστερής
καρδιάς
2.1 Συστολική δυσλειτουργία
2.2 Διαστολική δυσλειτουργία
2.3 Βαλβιδοπάθεια
3. Πνευμονική υπέρταση λόγω πνευμονοπάθειας
και/ ή υποξίας
3.1 Χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσος
3.2 Διάμεση πνευμονική νόσος
3.3 Άλλες πνευμονικές νόσοι μικτού περιοριστικού και
αποφρακτικού τύπου
3.4 Διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο
3.5 Διαταραχές κυψελιδικού υποαερισμού
3.6 Χρόνια έκθεση σε υψηλό υψόμετρο
3.7 Αναπτυξιακές διαταραχές
4. Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση
5. ΠΥ με ασαφείς και/ ή πολυπαραγοντικούς μηχανισμούς
5.1 Αιματολογικές διαταραχές: μυοϋπερπλαστικές διαταραχές, σπληνεκτομή
5.2 Συστημικές νόσοι: σαρκοείδωση, πνευμονική ιστιοκυττάρωση κυττάρων Langerhans, λεμφαγγειολειομυωμάτωση, νευροϊνωμάτωση, αγγειίτιδα
5.3 Μεταβολικές διαταραχές: νόσος αποθήκευσης γλυκαγόνου, νόσος Gaucher, διαταραχές θυρεοειδούς
5.4 Άλλες: απόφραξη από όγκους, ινωτική μεσοθωρακίτιδα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και αιμοκάθαρση
ALK-1 = γονίδιο κινάσης 1 ομοιάζον με υποδοχέα ακτιβίνης, ΣΠΑΥ =
συνοδή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, BMPR2 = υποδοχέας 2 οστικής μορφογενετικής πρωτεΐνης, HIV = Ανθρώπινος ιός ανοσοανεπάρκειας, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Η ταξινόμηση των συγγενών καρδιοπαθειών (ΣΚ)
που προκαλούν ΠΑΥ απαιτεί μια κλινική (Πίνακας 4)
και μια ανατομική- παθοφυσιολογική εκδοχή (που
παρέχεται στην πλήρη μορφή των κατευθυντήριων
οδηγιών) προκειμένου να προσδιοριστεί καλύτερα ο
κάθε ασθενής ξεχωριστά.
Πίνακας 4. Κλινική ταξινόμηση συγγενών,
συστημικών προς πνευμονικών επικοινωνιών
systemic-to-pulmonary shunts που σχετίζονται με
υπέρταση πνευμονικής αρτηρίας
A. Σύνδρομο Eisenmenger
Περιλαμβάνει όλες τις ��������������������������������
systemic-to-pulmonary shunts����
λόγω μεγάλων ελλειμμάτων που οδηγούν σε μια σοβαρή αύξηση της ΠΑΑ (PVR) και καταλήγουν σε μια ανάστροφη
(πνευμονική-προς-συστημική) ή αμφίδρομη επικοινωνία
shunt.
Υπάρχει παρουσία κυάνωσης, ερυθροκυττάρωσης και επινέμησης πολλαπλών οργάνων.
Β. Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση που συνδέεται
με systemic-to-pulmonary shunts
Σε αυτούς τους ασθενείς με μέτρια προς μεγάλα ελλείμματα η αύξηση στην ΠΑΑ είναι από ήπια ως μέτρια, η sys����
temic-to-pulmonary shunt υπάρχει ακόμη έντονα, ενώ
δεν υπάρχει κυάνωση κατά την ηρεμία.
Γ. Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση με μικρά* ελλείμματα
Στις περιπτώσεις μικρών ελλειμμάτων (συνήθως μεσοκοιλιακά ελλείμματα <1 cm και μεσοκολπικά ελλείμματα
< 2 cm πραγματικής διαμέτρου όπως αυτά αξιολογούνται
μέσω ηχωκαρδιογραφίας) η κλινική εικόνα είναι παρόμοια
με αυτήν της ιδιοπαθούς ΠΑΥ.
Δ. Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση μετά από διορθωτική επέμβαση καρδιάς
Σε αυτές τις περιπτώσεις η συγγενής καρδιοπάθεια έχει
διορθωθεί αλλά η ΠΑΥ είτε υφίσταται ακόμη αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση ή επανεμφανίζεται κάποιους
μήνες ή και χρόνια μετά την εγχείρηση απουσία σημαντικών μετεγχειρητικών υπολειμματικών συγγενών βλαβών
ή ελλειμμάτων που προκύπτουν δίκην συμβάματος μετά
την προηγηθείσα επέμβαση.
*Το μέγεθος αφορά σε ενήλικους ασθενείς, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΑΑ (PVR) = πνευμονική αγγειακή αντίσταση

4. Πνευμονική υπέρταση
(Ομάδα 1)
Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ, Ομάδα 1)
είναι μια κλινική πάθηση που χαρακτηρίζεται από την
παρουσία προτριχοειδικής ΠΥ απουσία άλλων αιτίων προτριχοειδικής ΠΥ όπως ΠΥ λόγω πνευμονοπάθειας, χρόνια θρομβοεμβολική ΠΥ ή άλλες σπάνιες νόσους. Η ΠΑΥ περιλαμβάνει διαφορετικές μορ221
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φές με κοινή κλινική εικόνα και ουσιαστικά πανομοιότυπες παθολογικές αλλαγές στη μικροκυκλοφορία
των πνευμόνων.
4.1 Διάγνωση

Η ΠΑΥ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο
της διαφοροδιάγνωσης ασκησιογενούς δύσπνοιας,

συγκοπής, στηθάγχης και / ή προοδευτικού περιορισμού της ικανότητας προς φυσική άσκηση, ιδιαίτερα
σε ασθενείς χωρίς προφανείς παράγοντες κινδύνου
και συμπτώματα ή σημεία κοινών καρδιαγγειακών
και αναπνευστικών διαταραχών. Ειδική προσοχή θα
πρέπει να δίνεται στους ασθενείς με παράγοντες κινδύνου (Πίνακας 5) και/ ή παθήσεις που αναφέρονται
στον κατάλογο της ομάδας ΠΑΥ (Πίνακας 3).

Πίνακας 5. Ενημερωμένα επίπεδα κινδύνου για φάρμακα και τοξίνες που είναι γνωστό ότι επάγουν ΠΑΥ
Σίγουρο
Aminorex
Φενφλουραμίνη
Δεξφενφλουραμίνη
Τοξικό έλαιο ελαιοκράμβης
Benfluorex
Πιθανόν
Αμφεταμίνες
L-τρυπτοφάνη
Μεθαμφεταμίνες

Δυνατόν
Κοκαΐνη
Φενυλπροπανολαμίνη
Βαλσαμόχορτο (hypericum perforatum)
Χημειοθεραπευτικοί παράγοντες
Εκλεκτικοί υποδοχείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης
Περγολίδη
Μη πιθανό
Αντισυλληπτικά χάπια
Οιστρογόνα
Κάπνισμα

Πίνακας 6. Πιθανότητα διάγνωσης ΠΑΥ και προτεινόμενη αντιμετώπιση σύμφωνα με την ηχωκαρδιογραφική
διάγνωση της ΠΥ (Πίνακας 2), τα συμπτώματα κι επιπρόσθετες κλινικές πληροφορίες
Μικρή πιθανότητα διάγνωσης ΠΑΥ
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση “Μη-πιθανή ΠΥ”, απουσία συμπτωμάτων. Δεν συνιστώνται περαιτέρω εξετάσεις.
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση “Μη-πιθανή ΠΥ”, παρουσία συμπτωμάτων και συνοδών παθήσεων ή παραγόντων κινδύνου για την ομάδα ΠΑΥ 1: συνιστάται ηχωκαρδιογραφική παρακολούθηση.
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση “Μη-πιθανή ΠΥ”, παρουσία συμπτωμάτων και απουσία συνοδών παθήσεων ή παραγόντων κινδύνου για την ομάδα ΠΑΥ 1: συνιστάται η αξιολόγηση άλλων αιτίων για την πρόκληση των συμπτωμάτων..
Ενδιάμεση πιθανότητα για ΠΑΥ
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση “Δυνατή ΠΥ”, απουσία συμπτωμάτων και συνοδών παθήσεων ή παραγόντων κινδύνου για την ομάδα ΠΑΥ 1: συνιστάται ηχωκαρδιογραφική παρακολούθηση.
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση “Δυνατή ΠΥ”, παρουσία συμπτωμάτων και παρουσία συνοδών παθήσεων
και παραγόντων κινδύνου για την ομάδα ΠΑΥ 1: πιθανή επιλογή ΚΔΚ
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση “Δυνατή ΠΥ”, παρουσία συμπτωμάτων και απουσία συνοδών παθήσεων ή
παραγόντων κινδύνου για την ομάδα ΠΑΥ 1: μπορεί να γίνει εναλλακτική διάγνωση και ηχωκαρδιογραφική παρακολούθηση.
Αν υπάρχουν συμπτώματα τουλάχιστον μέτρια, μπορεί να γίνει ΚΔΚ.
Μεγάλη πιθανότητα για ΠΑΥ
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση “ Πιθανή ΠΥ”, με συμπτώματα και παρουσία/ απουσία συνοδών παθήσεων
ή παραγόντων κινδύνου για την ομάδα ΠΑΥ 1: συνιστάται ΚΔΚ
Ηχωκαρδιογραφική διάγνωση “ Πιθανή ΠΥ”, χωρίς συμπτώματα και παρουσία/ απουσία συνοδών παθήσεων ή παραγόντων κινδύνου για την ομάδα ΠΑΥ 1: θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το ενδεχόμενο ΚΔΚ

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

C

I

C

I

C

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

C

IIb

C

IIb

C

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

C

IIa

C

a = κατηγορία σύστασης, b =επίπεδο αποδείξεων, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΥ = πνευμονική υπέρταση ΚΔΚ = καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς
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Για έναν ασθενή για τον οποίον υπάρχει υποψία ΠΥ
καθώς και μια συμβατή μη επεμβατική αξιολόγηση, καλό θα είναι να ζητούνται κλινικό ιστορικό, συμπτώματα, σημεία. ΗΚΓ, ακτινογραφία θώρακος, διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα, τεστ πνευμονικής λειτουργίας
(περιλαμβανομένης και της νυχτερινής οξυμετρίας, αν
χρειάζεται) και υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακος, έτσι ώστε να ταυτοποιηθεί η παρουσία
της ομάδας 2 - καρδιακών νόσων αριστερής καρδιάς
ή της ομάδας 3- πνευμονικών νοσημάτων. Αν αυτές
δεν βρεθούν ή αν η ΠΥ φαίνεται “δυσανάλογη” με τη
σοβαρότητά τους, τότε θα πρέπει να αναζητηθούν λιγότερο συνήθεις αιτίες πρόκλησης ΠΥ. Αν ένα σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης δείξει πολλαπλά

τμηματικά ελλείμματα αιμάτωσης, τότε θα πρέπει να
υποπτευτούμε μια διάγνωση της ομάδας 4 – ΧΘΠΥ.
Αν το σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης WX
είναι φυσιολογικό ή δείχνει μόνο υποτμηματικά ελλείμματα σε μορφή “μπαλώματος”, τότε μπορεί να
γίνει μια προσωρινή διάγνωση της ομάδας 1 ΠΑΥ
ή των σπανιότερων παθήσεων της ομάδας 5. Η περαιτέρω αντιμετώπιση σύμφωνα με την πιθανότητα ύπαρξης ΠΑΥ αναφέρεται στον Πίνακα 6, ο οποίος περιλαμβάνει και ενδείξεις για ΚΔΚ. Στον Πίνακα
7 και τον Πίνακα 8 παρατίθενται επιπρόσθετες ενδείξεις για διαγνωστικά τεστ περιλαμβανομένου του
ΚΔΚ και του τεστ αγγειοδραστικότητας.

Σχήμα 1. Διαγνωστικός αλγόριθμος
Συμπτώματα/σημεία/ιστορικό ενδεικτικά ΠΥ
Μη επεμβατική αξιολόγηση συμβατή με ΠΥ;
ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ψάξτε για
άλλες αιτίες
και/ή
ξαναελέγξτε

Σκεφτείτε κοινές αιτίες ΠΥ
Ομάδα 2: Νόσος αριστερής
καρδιάς;

Ομάδα 3: Πνευμονική νόσος
και / ή υποξία;

Ιστορικό/ Συμπτώματα/
Σημεία ΗΚΓ, Ακτινογραφία
θώρακος, ΤΤΕ, PFT, HRCT
Ομάδα 2 ή 3: Διάγνωση επιβεβαιωμένη

Ναι. ΠΥ “ανάλογη” με τη
σοβαρότητα

Ναι. ΠΥ “Δυσανάλογα
σοβαρή”

ΟΧΙ

Θεραπεύστε την υποκείμενη
νόσο και ελέγξτε αν υπάρχει
πρόοδος της νόσου

Κάντε σπινθηρογάφημα
αερισμού / αιμάτωσης
(V/ Q scan)
Ψάξτε για άλλες
αιτίες

Τμηματικά ελλείμματα
αιμάτωσης
Σκεφτείτε την
Ομάδα 4: ΧΘΠΥ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Σκεφτείτε άλλες μη-κοινές αιτίες
ΝΑΙ

Μέση ΠΠΑ ≥ 25
mm Hg
PWP ≤ 15 mm Hg

Κάντε ΚΔΚ

(πιθανότητα για ΠΑΥ*)

Σκεφτείτε
PVOD/ PCH

ΝΑΙ
Ειδικές εξετάσεις

PVOD
PCH

Κλινικά σημεία, HRCT, ANA
Ιστορικό
NΣΙ

HIV Test
Φάρμακα
Τοξίνες

HIV

Φυσική
εξέταση
Εργαστηριακές
αναλύσεις

Φυσική
εξέταση,
TTE, US, LFT
TEE,
CMR
Πυλαιοπνευμονική
ΣΚ

Ιδιοπαθής ή κληρονομική ΠΑΥ

Σχιστοστομίαση
άλλη Ομάδα 5

Χρόνια
αιμόλυση

BMPR2, ALK1,
Ενδογλίνη (HHT)
Οικογενειακό
ιστορικό

ALK-1 = κινάση 1 προσομοιάζουσα υποδοχέα ακτιβίνης, ANA = αντιπυρηνικά αντισώματα, BMPR2 =υποδοχέας 2 οστικής μορφογενετικής πρωτεΐνης, ΣΚ = συγγενής
καρδιοπάθεια CMR = καρδιακός μαγνητικός συντονισμός ΝΣΙ = νοσήματα συνδετικού ιστού, Ομάδα = κλινική ομάδα (Πίνακας 3), ΗΗΤ = κληρονομική αιμορραγική τελαγγειεκτασία, HIV = ανθρώπινος ιός ανοσοανεπάρκειας, HRCT = υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία, LFT = τεστ ηπατικής λειτουργίας, μΠΠΑ = μέση πίεση πνευμονικής
αρτηρίας, ΠΑΥ =πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, PCH = αιμαγγειωμάτωση πνευμονικών τριχοειδών, PFT = τεστ πνευμονικής λειτουργίας, ΠΥ = πνευμονική υπέρταση,
PVOD = πνευμονική φλεβο-αποφρακτική νόσος, PWP = πνευμονική πίεση ενσφήνωσης, ΚΔΚ =καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς, TΕΕ = Διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα.
ΤΤΕ = διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα US = υπερηχογραφία V/ Q scan = απεικόνιση αερισμού/ αιμάτωσης πνεύμονα
*βλέπε επίσης Πίνακα 6.
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Πίνακας 7. Συστάσεις για διαγνωστική στρατηγική
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Το σπινθηρογράφημα αερισμού/ αιμάτωσης πνευμόνων συνιστάται για ασθενείς με ανεξήγητη ΠΥ, έτσι
ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο χρόνιας θρομβοεμβολικής πνευμονικής υπέρτασης (ΧΘΠΥ))
Αξονική (CT) αγγειογραφία αντίθεσης της ΠΑ ενδείκνυται για την εξέταση των ασθενών με ΧΘΠΥ.

I

C

I

Βιοχημικές, αιματολογικές, ανοσολογικές εξετάσεις ρουτίνας καθώς και τεστ λειτουργίας του θυρεοειδούς
ενδείκνυνται για όλους τους ασθενείς με ΠΑΥ, έτσι ώστε να ταυτοποιηθεί η συγκεκριμένη συνοδός πάθηση.
Υπέρηχος κοιλίας ενδείκνυται για τον έλεγχο πυλαίας υπέρτασης.

I

C
C

Το ενδεχόμενο αξονικής τομογραφίας υψηλής ευκρίνειας θα πρέπει να εξετάζεται για όλους τους ασθενείς με ΠΥ.
Το ενδεχόμενο συμβατικής πνευμονικής αγγειογραφίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των
εξετάσεων όλων των ασθενών με ΧΘΠΥ.
Ανοιχτή ή θωρακοσκοπική βιοψία πνευμόνων δεν συνιστάται σε ασθενείς με ΠΑΥ.

IIa

C
C

IIa

C

III

C

I

a = Κατηγορία σύστασης, b = επίπεδο αποδείξεων, CT = αξονική τομογραφία, ΧΘΠΥ=χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση, ΠΑ = πνευμονική αρτηρία, ΠΥ= πνευμονική υπέρταση, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Πίνακας 8. Συστάσεις για καθετηριασμό δεξιάς καρδιάς (Α) και τεστ αγγειοδραστικότητας (Β)
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς (Α)
ΚΔΚ ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς με ΠΑΥ προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της, να αξιολογηθεί η σοβαρότητά της και να προσδιοριστεί ειδική φαρμακευτική θεραπεία για την ΠΑΥ
Ο ΚΔΚ θα πρέπει να γίνεται προς επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας κάθε ειδικής φαρμακευτικής θεραπείας για την ΠΑΥ.
ΚΔΚ θα πρέπει να γίνεται προς επιβεβαίωση κλινικής επιδείνωσης και ως αρχική εξέταση για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της κλιμάκωσης της θεραπείας και/ ή της συνδυαστικής θεραπείας.
Έλεγχος αγγειοδραστικότητας (Β)
Το τεστ αγγειοδραστικότητας ενδείκνυται για τους ασθενείς με Ι ΠΑΥ, κληρονομική ΠΑΥ και ΠΑΥ που σχετίζεται με χρήση ανορεξιογόνων, προς ανίχνευση ασθενών που μπορούν να αντιμετωπιστούν με ΑΔΑ
(CCBs).
Θετική ανταπόκριση στον έλεγχο αγγειοδραστικότητας ορίζεται μια μείωση ≥ 10 mm Hg στη μέση ΠΠΑ,
που θα φτάσει σε μια απόλυτη τιμή ΠΠΑ ≤ 40 mm Hg με αυξημένη ή απαράλλακτη καρδιακή παροχή (ΚΠ)
Τεστ αγγειοδραστικότητας θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικά κέντρα
Το τεστ αγγειοδραστικότητας θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση μονοξειδίου του αζώτου ως αγγειοδιασταλτικού παράγοντα.
Έλεγχος αγγειοδραστικότητας επιτρέπεται να γίνεται και σε άλλα ήδη ΥΠΑ.

I

C

IIa

C

IIa

C

I

C

I

C

IIa

C
C

IIa
IIb

Έλεγχος αγγειοδραστικότητας επιτρέπεται να γίνεται με την ενδοφλέβια χρήση εποπροστενόλης ή την ενδοφλέβια χρήση αδενοσίνης.
Η per os ή ενδοφλέβια χρήση ΑΔΑ στον έλεγχο οξείας αγγειοδραστικότητας δεν συνιστάται.

IIb

Έλεγχος αγγειοδραστικότητας προς εντοπισμό ασθενών που μπορούν να αντιμετωπιστούν ασφαλώς με
υψηλές δόσεις ΑΔΑ δεν συνιστάται σε ασθενείς με ΠΑΥ άλλων ομάδων (Ομάδες 2, 3, 4,5).

III

III

C
C
C
C

a = Κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο αποδείξεων, ΑΔΑ (CCB)= αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, ΚΠ=καρδιακή παροχή ΙΠΑΥ= ιδιοπαθής ΠΑΥ,
ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΠΑ (PAP) = πίεση πνευμονικής αρτηρίας, ΠΥ = πνευμονική υπέρταση, ΚΔΚ = καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς

4.2 Αξιολόγηση σοβαρότητας

Η αξιολόγηση σοβαρότητας της κατάστασης των
ασθενών με ΠΑΥ λαμβάνει χώρα ανάμεσα στη δι224

αγνωστική διαδικασία και την άρση αποφάσεων για
θεραπεία (Πίνακες 9, 10, 11, 12 και 13).

Ενότητα XI: Πνευμονική υπέρταση
Πίνακας 9. Λειτουργική ταξινόμηση πνευμονικής υπέρτασης τροποποιημένη βάσει της ταξινόμησης κατά NYHA
σύμφωνα με τον ΠΟΥ 1998
Κατηγορία Ι

Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση αλλά χωρίς απότοκο περιορισμό στις φυσικές δραστηριότητες. Η συνηθισμένη σωματική δραστηριότητα δεν προκαλεί υπέρμετρη δύσπνοια ή κόπωση, προκάρδιο άλγος ή
σχεδόν συγκοπτικά επεισόδια.

Κατηγορία ΙΙ

Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα έναν ήπιο περιορισμό στη φυσική δραστηριότητα. Αισθάνονται άνετα κατά την ηρεμία. Συνηθισμένη φυσική δραστηριότητα προκαλεί δυσανάλογη δύσπνοια ή κόπωση, προκάρδιο άλγος ή σχεδόν συγκοπτική κατάσταση.

Κατηγορία ΙΙΙ Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, η οποία οδηγεί σε έντονο περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας.
Αισθάνονται άνετα κατά την ηρεμία. Ηπιότερη από τη συνηθισμένη φυσική δραστηριότητα προκαλεί δυσανάλογη δύσπνοια ή κόπωση, προκάρδιο άλγος ή σχεδόν συγκοπτική κατάσταση.
Κατηγορία IV Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση που αδυνατούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα
χωρίς να εμφανίσουν συμπτώματα. Οι ασθενείς εκδηλώνουν σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Δύσπνοια και / ή κόπωση μπορεί να υπάρχουν ακόμη και κατά την ηρεμία. Οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα αυξάνει τη δυσφορία τους.
Πίνακας 10. Παράμετροι εδραιωμένης σημασίας για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, τη
σταθερότητα και την πρόγνωση της ΠΑΥ
Καλύτερη πρόγνωση

Καθοριστικοί παράγοντες πρόγνωσης

Χειρότερη πρόγνωση

Όχι

Κλινικές αποδείξεις ανεπάρκειας ΔΚ

Ναι

Αργός

Ρυθμός προόδου συμπτωμάτων

Ταχύς

Όχι

Συγκοπή

Ναι

Ι, ΙΙ

ΠΟΥ-ΛΚ (WHO- FC)

IV

Διαρκέστερη (>500 m)*

Δοκιμασία 6λεπτης βάδισης (6MWT)

Συντομότερη (<300 m)

Μέγιστη κατανάλωση
Ο2 >15 ml/ min/ kg

Καρδιοπνευμονικό
τεστ κόπωσης

Μέγιστη κατανάλωση
οξυγόνου <12 ml/min/kg

Φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά

Επίπεδα BNP/ NT- proBNP
στο πλάσμα

Πολύ ανεβασμένα και
με αυξητικές τάσεις

Απουσία περικαρδιακής
συλλογής TAPSE† >2,0 cm

Ηχωκαρδιογραφικά
ευρήματα†

Παρουσία περικαρδιακής
συλλογής TAPSE <1,5 cm

ΠΔΚ < 8 mm Hg και ΚΔ >2,5 L/min/m²

Αιμοδυναμική

ΠΔΚ> 15 mm Hg ΚΔ ≤2,0 L/min/m²

BNP = εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο ΚΔ = καρδιακός δείκτης, ΠΔΚ =πίεση δεξιού κόλπου, 6�������������������������������������������
MWT����������������������������������������
= 6λεπτη δοκιμασία βάδισης, TAPSE = συστολική έκπτυξη επιπέδου δακτυλίου τριγλώχινας, ΠΟΥ- ΛΚ = Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- Λειτουργική Κατηγορία
*Ανάλογα με την ηλικία
Ο δείκτης †TAPSE και η περικαρδιακή συλλογή επελέγησαν, διότι μπορούν να μετρηθούν στην πλειοψηφία των ασθενών.

Πίνακας 11. Ορισμός της κατάστασης του ασθενούς
Σταθερή και
ικανοποιητική

Οι ασθενείς σε αυτήν την κατάσταση θα πρέπει να πληρούν τις περισσότερες από τις προϋποθέσεις
των ευρημάτων που αναφέρονται στη στήλη «καλύτερη πρόγνωση» του προγνωστικού πίνακα (βλ.
Πίνακα 10).

Σταθερή και μη
ικανοποιητική

Αυτός είναι ένας ασθενής που παρόλο που είναι σταθερός δεν έχει φτάσει στην κατάσταση εκείνη
που ασθενής και θεράπων γιατρός θα θεωρούσαν επιθυμητή. Κάποια από τα όρια που περιγράφονται στην πρώτη στήλη του προγνωστικού πίνακα (βλ. Πίνακα 10) δεν τηρούνται. Αυτοί οι ασθενείς
χρειάζονται επαναξιολόγηση κι ενδεχομένως διαφορετική θεραπεία κατόπιν πλήρους αξιολόγησης
σε ειδικό κέντρο.

Ασταθής κι
επιδεινούμενη

Οι ασθενείς σε αυτήν την κατάσταση συγκεντρώνουν τα περισσότερα από τα ευρήματα που αναφέρονται στη στήλη «χειρότερη πρόγνωση» του προγνωστικού πίνακα (βλ. Πίνακα 10).
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Πίνακας 12. Προτεινόμενες αξιολογήσεις και χρόνος για την παρακολούθηση ασθενών με ΠΑΥ
Αρχική
(πριν από τη
θεραπεία)

Κάθε 3-6
μήνες *

3-4 μήνες μετά
την έναρξη
αλλαγών στη
θεραπεία

Σε περίπτωση
κλινικής
επιδείνωσης

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓‡

✓

✓
✓
✓
✓
✓§

✓
✓
✓
✓
✓§

Κλινική Αξιολόγηση
ΠΟΥ- ΛΚ, ΗΚΓ
6MWT
Καρδιο-πνευμονικό τεστ κοπώσεως†
BNP/NT-pro BNP
Ηχωκαρδιογραφία
ΚΔΚ

✓

*Τα μεσοδιαστήματα θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε ασθενούς
†Συνήθως γίνεται ένα από τα δύο τεστ κόπωσης
‡Συνιστάται (Πίνακας 8A)
§Θα πρέπει να γίνεται (Πίνακας 8A)
BNP = εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο, ΗΚΓ = ηλεκτροκαρδιογράφημα, ΚΔΚ = καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς, 6MWT = 6λεπτη δοκιμασία βάδισης, ΠΟΥ- ΛΚ = Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- Λειτουργική Κατηγορία

Πίνακας 13. Συστάσεις για την αξιολόγηση της σοβαρότητας και την περαιτέρω παρακολούθηση
Δήλωση
Συνιστάται να αξιολογείται η σοβαρότητα της ΠΑΥ στους ασθενείς με μια χρονοσειρά δεδομένων που θα προκύπτουν από
την κλινική αξιολόγηση, τα τεστ κόπωσης, τους βιοχημικούς δείκτες και τις ηχωκαρδιογραφικές κι αιμοδυναμικές εξετάσεις.
Συνιστάται να γίνεται τακτική παρακολούθηση κάθε 3-6 μήνες και στους ασθενείς με ΠΑΥ που βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.
Για τους ασθενείς με ΠΑΥ συνιστάται μια θεραπευτική στρατηγική προσανατολισμένη προς συγκεκριμένους στόχους.
4.3 θεραπεία

Η θεραπεία των ασθενών με ΠΑΥ δεν μπορεί να νοείται ως μια απλή συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά χαρακτηρίζεται από μια πολύπλοκη στρατηγική,
η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της σοβαρότητας, τη λήψη υποστηρικτικών και γενικών μέτρων,

την αξιολόγηση της αγγειοδραστικότητας και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και του συνδυασμού
διαφορετικών φαρμάκων και παρεμβάσεων. Για κάθε ένα από αυτά τα βήματα η εμπειρία του θεράποντος ιατρού είναι κρίσιμη προκειμένου να βελτιστοποιηθούν όποια μέσα υπάρχουν διαθέσιμα.

Πίνακας 14. Συστάσεις για γενικά μέτρα
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Συνιστάται οι ασθενείς με ΠΑΥ να αποφεύγουν την εγκυμοσύνη

I

Συνιστάται η ανοσοποίηση των ασθενών με ΠΑΥ κατά της γρίπης και των πνευμοκοκκικών λοιμώξεων

I

C
C
B

Ασθενείς με ΠΑΥ και απώλεια καλής φυσικής κατάστασης θα πρέπει να εξετάζεται, αν μπορούν να επανέλθουν με υπό επιτήρηση άσκηση
Για τους ασθενείς με ΠΑΥ θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

IIa

Το ενδεχόμενο χορήγησης Ο2 θα πρέπει να εξετάζεται για τους ασθενείς που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΟΥΛΚ III και IV κι εκείνους με αρτηριακή πίεση Ο2 σταθερά χαμηλότερη από 8 kPa (60 mm Hg).
Αν είναι δυνατόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται επισκληρίδιος αναισθησία αντί για γενική αναισθησία στο
πλαίσιο εκλεκτικής χειρουργικής επέμβασης.
Υπερβολική φυσική δραστηριότητα που οδηγεί σε ανησυχητικά συμπτώματα δεν συνιστάται για τους ασθενείς με ΠΑΥ.

IIa

C
C

IIa

C

III

C

a = Κατηγορία σύστασης, b =επίπεδο αποδείξεων, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΟΥ- ΛΚ = Παγκόσμιος Οργανισμός
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IIa

Ενότητα XI: Πνευμονική υπέρταση
Πίνακας 15. Συστάσεις για υποστηρικτική θεραπεία
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Θεραπεία με διουρητικά ενδείκνυται σε ασθενείς με ΠΑΥ με σημεία ανεπάρκειας ΔΚ και κατακράτηση υγρών.

I

C

Συνεχής, μακροπρόθεσμη θεραπεία με O2 ενδείκνυται σε ασθενείς με ΠΑΥ όταν η αρτηριακή πίεση είναι
σταθερά χαμηλότερη από 8 kPa (60 mm Hg)*.

I

C

Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διά στόματος αντιπηκτικής θεραπείας σε ασθενείς με ΙΠΑΥ, κληρονομική ΠΑΥ και ΠΑΥ λόγω χρήσης ανορεξιογόνων.

IIa

C

Το ενδεχόμενο διά στόματος αντιπηκτικής θεραπείας θα πρέπει να εξετάζεται για τους ασθενείς με ΣΠΑΥ.

IIb

C

Διγοξίνη μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με ΠΑΥ που αναπτύσσουν κολπικές ταχυαρρυθμίες σε αργό κοιλιακό ρυθμό.

IIb

C

a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο αποδείξεων, ΣΠΑΥ = συνοδή ΠΑΥ, ΙΠΑΥ =ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή
υπέρταση, ΔΚ = δεξιά κοιλία/ δεξιο-κοιλιακός
* Βλέπε επίσης τις συστάσεις για την ΠΑΥ που σχετίζεται με συγγενή καρδιακά shunts

Συγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία

Οι κατηγορίες φαρμάκων αναφέρονται αλφαβητικά
και τα μεμονωμένα φάρμακα αναφέρονται σε αλφαβητική σειρά στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας.
Πίνακας 16. Συστάσεις για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένης φαρμακευτικής θεραπείας, κολπικής
διαφραγματοστομίας με μπαλόνι και μεταμόσχευσης πνεύμονα για ΠΑΥ (Ομάδα 1) σύμφωνα με τις
λειτουργικές δοκιμασίες του ΠΟΥ
Μέτρο/Θεραπεία

Κατηγορίες συστάσεων- Επίπεδο αποδείξεων
ΠΟΥ - ΛΚ ΙΙ

ΠΟΥ - ΛΚ ΙΙΙ

ΠΟΥ - ΛΚ IVΑ

Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου

I-C*

I-C*

–

Ανταγωνιστές υποδοχέα Αμπρισεντάνη
ενδοθηλίνης
Βοσεντάνη

I-A

I-A

IIa-C

I-A

I-A

IIa-C

Σιταξεντάνη

IIa-C

I-A

IIa-C

Αναστολείς τύπου 5 της
φωσφωδιαστεράσης

Σιλδεναφίλη

I-A

I-A

IIa-C

Τανταλαφίλη

I-B

I-B

IIa-C

Προστανοειδή

Βεραπρόστη

–

IIb-B

–

Εποπροστενόλη (ενδοφλέβια)

–

I-A

I-A

Ιλοπρόστη (εισπνεόμενο)

–

I-A

IIa-C

Ιλοπρόστη (ενδοφλέβια)

–

IIa-C

IIa-C

Τρεπροστινίλη (υποδόρια)

–

I-B

IIa-C

Τρεπροστινίλη (ενδοφλέβια)

–

IIa-C

IIa-C

Τρεπροστινίλη (εισπνεόμενο)

–

I-B

IIa-C

–

–

IIa-C

Αρχική συνδυαστική φαρμακοθεραπεία
Κατ’ αλληλουχία συνδυαστική φαρμακευτική θεραπεία

IIa-C

IIa-B

IIa-B

Κολπική διαφραγματοστομία με μπαλόνι

–

I-C

I-C

Μεταμόσχευση πνευμόνων

–

I-C

I-C

*Μόνο σε ανταποκρινόμενους σε δοκιμασίες οξείας αγγειοδραστικότητας, I-C για ιδιοπαθή ΠΑΥ, κληρονομική ΠΑΥ και ΠΑΥ από ανορεξιογόνα, IIa-C
για παθήσεις Συνοδής ΠΑΥ
†Υπό ρυθμιστική αναθεώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΟΥ- ΛΚ = Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - Λειτουργική Κατηγορία
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Κεφάλαιο 1: Πνευμονική υπέρταση
Σχήμα 2. Θεραπευτικός αλγόριθμος βασισμένος σε αποδείξεις για ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή
υπέρταση (μόνο για τους ασθενείς Ομάδας 1)
Αποφύγετε την εγκυμοσύνη (I-C)
Ανοσοποίηση κατά της γρίπης και του
πνευμονιόκοκκου (I-C)
Υπό επίβλεψη αποκατάσταση (IIa-B)
Ψυχοκοινωνική στήριξη (IIa-C)
Αποφύγετε την υπερβολική φυσική δραστηριότητα (III-C)

Γενικά μέτρα και υποστηρικτική θεραπεία
Παραπομπή σε ειδικούς (I-C)
Τεστ οξείας αγγειοδραστικότητας (I-C για ΙΠΑΥ)
(IIb-C για ΣΠΑΥ)

ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΣ

ΠΟΥ- ΛΚ I- III
ΑΔΑ (I- C)

Παρατεταμένη
ανταπόκριση
(ΠΟΥ- ΛΚ Ι- ΙΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συνεχίστε με ΑΔΑ

Διουρητικά (I-C)
Οξυγόνο* (I-C)
Αντιπηκτικά διά στόματος
ΙΠΑΥ, κληρονομική ΠΑΥ και
ΠΑΥ λόγω ανορεξιογόνων (IIa-C)
ΣΠΑΥ (Iib-C)
Διγοξίνη (IIb-C)

ΜΗ ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σύσταση Αποδείξεις

ΠΟΥ – ΛΚ ΙΙΙ

ΠΟΥ - ΛΚ ΙΙ

ΠΟΥ – ΛΚ ΙV

I-A

Αμπρισεντάνη, Βοσεντάνη, Σιλδεναφίλη,

Αμπρισεντάνη, Βοσεντάνη, Σιταξεντάνη, Σιλδεναφίλη, ΕποπροστεΕποπροστενόλη Ε. Φ
νόλη Ε. Φ, Ιλοπρόστη εισπνεόμενη

I-B

Τανταλαφίλη

Τανταλαφίλη
Τρεπροστινίλη Υ. Δ, εισπνεόμενη†

IIa-C

Σιταξεντάνη

Ιλοπρόστη Ε. Φ,
Τρεπροστινίλη Ε. Φ

IIb-B

Αμπρισεντάνη, Βοσεντάνη, Σιταξεντάνη, Σιλνδναφίλη, Τανταλαφίλη, Ιλοπρόστη εισπνεόμενη και Ε. Φ
Τρεπροστινίλη Υ. Δ, Ε. Φ, εισπνεόμενη† Αρχική συνδυαστική θεραπεία

Βεραπρόστη

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (Πίνακας 17)

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (Πίνακας 17)

Κατ’ αλληλουχία συνδυαστική θεραπεία (IIa-B)§
ERA
+

+
BAS (I-C) και/ ή
Μεταμόσχευση πνεύμονα
(I-C)

Προστανοειδή

+

PDE-5 1

*Για να διατηρηθεί η αρτηριακή πίεση O2 ≥ 8 kPa (60 mm Hg)
†Υπό ρυθμιστική αναθεώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
§IIa-C για ΠΟΥ- ΛΚ II
ΣΠΑΥ = Συνοδή ΠΑΥ, BAS������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
= κολπική διαφραγματοστομία με μπαλόνι, ΑΔΑ = αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, ERA= ανταγωνιστής υποδοχέα ενδοθηλίνης, ΙΠΑΥ= ιδιοπαθής πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, Ε. Φ = ενδοφλέβια, PDE5 I = αναστολέας φωσφοδιαστεράσης τύπου 5, Υ. Δ= υποδόρια, ΠΟΥ- ΛΚ = Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- Λειτουργική Κατηγορία

O θεραπευτικός αλγόριθμος είναι ειδικός για την
ΠΑΥ και δεν ισχύει για άλλους ασθενείς που ανήκουν σε άλλες κλινικές ομάδες ΠΥ.
Οι αγγειοδραστικοί ασθενείς θα πρέπει να θεραπεύονται με υψηλές και κατά το βέλτιστο ανεκτές δόσεις
ΑΔΑ. Η επάρκεια της ανταπόκρισης θα πρέπει να
ελέγχεται μετά από 3-4 μήνες θεραπείας. Οι ασθενείς που ανήκουν στην κατηγορία ΠΟΥ- ΛΚ ΙΙ θα πρέπει να λάβουν θεραπεία με έναν �����������������
ERA��������������
, έναν αναστολέα του τύπου 5 της φωσφοδιαστεράσης ή ένα προστανοειδές. Εφόσον δεν υπάρχουν απευθείας συ228

γκρίσεις μεταξύ διαφορετικών χημικών ενώσεων
δεν μπορεί να προταθεί θεραπεία πρώτης γραμμής
βασισμένη σε αποδείξεις. Για τους ασθενείς της ομάδας ΠΟΥ- ΛΚ ������������������������������������
IV����������������������������������
συνιστάται εποπροστενόλη σε συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση ως πρώτης γραμμής θεραπεία. Σε περίπτωση ανεπαρκούς κλινικής ανταπόκρισης θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατ’ αλληλουχία συνδυαστικής θεραπείας. BAS�������������
����������������
και/ ή Μεταμόσχευση Πνεύμονα ενδείκνυνται για ΠΑΥ με ανεπαρκή κλινική ανταπόκριση παρά τη βέλτιστη δυνατή
φαρμακευτική θεραπεία, ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες φαρμακευτικές θεραπείες

Ενότητα XI: Πνευμονική υπέρταση
Πίνακας 17. Ορισμός ανεπαρκούς ανταπόκρισης στις θεραπείες για την ΠΑΥ
Ανεπαρκής κλινική ανταπόκριση για ασθενείς, οι οποίοι ήταν αρχικά στην κατηγορία ΠΟΥ- ΛΚ ΙΙ ή ΙΙΙ:
1. Προκύπτουσα κλινική κατάσταση που ορίζεται ως σταθερή και μη ικανοποιητική*
2. Προκύπτουσα κλινική κατάσταση που ορίζεται ως ασταθής και επιδεινούμενη*
Ανεπαρκής κλινική ανταπόκριση για ασθενείς που ήταν αρχικά στην κατηγορία ΠΟΥ- ΛΚ IV
1. Μη ταχεία βελτίωση σε ΠΟΥ- ΛΚ ΙΙΙ ή καλύτερα
2. Προκύπτουσα κλινική κατάσταση που ορίζεται ως σταθερή και μη ικανοποιητική*
Inadequate clinical response for patients who were initially in WHO-FC IV:
ΠΟΥ- ΛΚ = Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας-Λειτουργική κατηγορία
*βλέπε Πίνακα 11

Πίνακας 18. Δυνητικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με στοχευμένες θεραπείες ΠΑΥ
Φάρμακο για
ΠΑΥ

Μηχανισμός
αλληλεπίδρασης

Αμπρισεντάνη

?

Βοσεντάνη

Σιταξεντάνη

Αλληλεπιδρόν Αλληλεπίδραση
φάρμακο
Κυκλοσπορίνη
Κετοκοναζόλη

Η συγχορήγηση Αμπισεντράνης και Κετοκοναζόλης ή Κυκλοσπορίνης απαιτεί προσοχή.

Επαγωγέας CYP3A4

Σιλδεναφίλη

Τα επίπεδα Σιλδεναφίλης μειώνονται κατά 50%. Τα επίπεδα της Βοσεντάνης αυξάνονται κατά 50%. Μπορεί να μη χρειαστεί ρύθμιση
της δόσης σε κανένα από τα δύο φάρμακα.

Υπόστρωμα CYP3A4

Κυκλοσπορίνη

Τα επίπεδα Κυκλοσπορίνης πέφτουν κατά 50%. Τα επίπεδα της Βοσεντάνης τετραπλασιάζονται.
Ο συνδυασμός αντενδείκνυται.

Υπόστρωμα CYP3A4

Ερυθρομυκίνη

Τα επίπεδα της Βοσεντάνης αυξάνονται. Μπορεί να μη χρειάζεται
ρύθμιση της δόσης της Βοσεντάνης κατά τη διάρκεια μιας βραχείας θεραπείας.

Υπόστρωμα CYP3A4

Κετοκοναζόλη

Τα επίπεδα της Βοσεντάνης διπλασιάζονται.

Υπόστρωμα CYP3A4 +
αναστολέα αντλίας
χολικών αλάτων

Γλιμπενκλαμίδη

Αυξημένη επίπτωση υψηλών τιμών αμινοτρανσφερασών. Πιθανή
μείωση του υπογλυκαιμικού αποτελέσματος της Γλιμπενκλαμίδης.
Ο συνδυασμός αντενδείκνυται.

Υπόστρωμα CYP2C9 και
CYP3A4

Φλουκοναζόλη
Αμιωδαρόνη

Τα επίπεδα της Βοσεντάνης αυξάνονται σημαντικά. Ο συνδυασμός
πιθανώς να αντενδείκνυται.

Επαγωγείς CYP2C9 και
CYP3A4

Ριφαμπικίνη,
Φαινυτοΐνη

Τα επίπεδα της Βοσεντάνης μειώνονται κατά 58%. Ανάγκη για τροποποίηση της δόσης: αβέβαιη

Επαγωγέας CYP2C9

Αναστολείς
Τα επίπεδα της Σιμβαστατίνης μειώνονται κατά 50%. Πιθανά παρόαναγωγάσης HMG μοια αποτελέσματα με την Ατορβαστατίνη.
CoA
Τα επίπεδα χοληστερόλης θα πρέπει να παρακολουθούνται.

Επαγωγέας CYP2C9

Γουαρφαρίνη

Αυξάνει το μεταβολισμό της Γουαρφαρίνης, μπορεί να χρειαστεί
ρύθμιση της δόσης Γουαρφαρίνης. Επισταμένη παρακολούθηση της
Γουαρφαρίνης συνιστάται μετά την έναρξη αλλά ρύθμιση της δόσης
συνήθως δεν απαιτείται.

Επαγωγείς CYP2C9 και
CYP3A4

Ορμονικά
αντισυλληπτικά

Τα επίπεδα των ορμονών μειώνονται. Αναξιόπιστη αντισύλληψη.

Αναστολέας CYP2C9

Γουαρφαρίνη

Αναστέλλει το μεταβολισμό της Γουαρφαρίνης. Η δόση της Γουαρφαρίνης χρειάζεται μείωση κατά 80% μετά την έναρξη της Σιταξεντάνης και ο έλεγχος του INR πρέπει να εντατικοποιείται.

? αναστολή του
μεταφορέα ΟΑΤΡ

Κυκλοσπορίνη

Ανεβάζει τα επίπεδα Σιταξεντάνης. Ο συνδυασμός αντενδείκνυται.

Αυτός ο πίνακας αποτελεί προσαρμοσμένο κείμενο από την κοινή καταληκτική έκθεση για την Αντιμετώπιση της Πνευμονικής Υπέρτασης στην Κλινική Πρακτική στο ΗΒ και την Ιρλανδία των Εθνικών Κέντρων Πνευμονικής Υπέρτασης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Heart 2008;
94 (Ένθετο I): i1-i41.
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Πίνακας 18. Δυνητικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με στοχευμένες θεραπείες ΠΑΥ (συνέχεια)
Φάρμακο για
ΠΑΥ

Μηχανισμός
αλληλεπίδρασης

Σιλδεναφίλη

Υπόστρωμα CYP3A4

Βοσεντάνη

Τα επίπεδα Σιλδεναφίλης μειώνονται στο 50%. Τα επίπεδα Βοσεντάνης αυξάνονται 50%. Μπορεί να μη χρειάζεται τροποποίηση της δόσης για κανένα από τα δύο φάρμακα.

Υπόστρωμα CYP3A4

Αναστολείς
αναγωγάσης
HMG CoA

Μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα Σιμβαστατίνης/ Ατορβαστατίνης μέσω
του ανταγωνισμού για το μεταβολισμό. Τα επίπεδα Σιλδεναφίλης μπορεί να αυξηθούν. Πιθανός αυξημένος κίνδυνος ραβδομυόλυσης.

Υπόστρωμα CYP3A4

Πρωτεασικοί ανα- Η Ριτοναβίρη και η Σακουιναβίρη ανεβάζουν σημαντικά τα επίπεδα Σιλδεστολείς HIV
ναφίλης. Συνήθως απαιτείται τροποποίηση της δόσης της Σιλδεναφίλης.

Επαγωγέας CYP3A4

Φαινυτοΐνη

Τα επίπεδα Σιλδεναφίλης μπορεί να μειωθούν.

Υπόστρωμα CYP3A4

Ερυθρομυκίνη

Τα επίπεδα της Σιλδεναφίλης αυξάνονται. Μπορεί να μη χρειαστεί τροποποίηση της δόσης για μια σύντομη θεραπεία.

Υπόστρωμα CYP3A4

Κετοκοναζόλη

Τα επίπεδα Σιλδεναφίλης αυξάνονται. Μπορεί να μη χρειαστεί τροποποίηση της δόσης.

Υπόστρωμα CYP3A4

Σιμετιδίνη

Τα επίπεδα Σιλδεναφίλης αυξάνονται. Μπορεί να μη χρειαστεί τροποποίηση της δόσης.

cGMP

Νιτρώδη
Νικορανδίλη

Βαθιά συστημική υπόταση. Ο συνδυασμός αντενδείκνυται..

Υπόστρωμα CYP3A4

Βοσεντάνη

Τα επίπεδα Τανταλαφίλης στο πλάσμα μειώνονται κατά 42%. Μη σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα Βοσεντάνης. Μπορεί να μη χρειάζεται
τροποποίηση της δόσης.

cGMP

Νιτρώδη
Νικορανδίλη

Βαθιά συστημική υπόταση. Ο συνδυασμός αντενδείκνυται.

Τανταλαφίλη

Αλληλεπιδρόν
φάρμακο

Αλληλεπίδραση

cGMP = κυκλικό γουανοσινοφωσφορικό οξύ, OATP = οργανικοί μεταφορείς ανιόντων

4.4 Ειδικές υπο-ομάδες πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης
Πίνακας 19. Συστάσεις για ΠΑΥ σε παιδιατρικούς ασθενείς
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Το σύνολο διαγνωστικών εξετάσεων ΠΥ που προτείνεται για τους ενήλικους θα πρέπει να ισχύει επίσης και για τα παιδιά.

IIa

C

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος ΠΑΥ που προτείνεται για τους ενήλικους θα πρέπει να ισχύει επίσης και για τα παιδιά.

IIa

C

Πίνακας 20. Συστάσεις για ΠΑΥ σχετιζόμενη με συγγενή καρδιακά cardiac shunts
Δήλωση
Ο ERA Βοσεντάνη ενδείκνυται σε ασθενείς ΠΟΥ- ΛΚ ΙΙΙ με σύνδρομο Eisenmenger

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

B

Άλλοι ERA, αναστολείς του τύπου 5 της φωσφοδιεστεράσης και προστανοειδή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για
ασθενείς με σύνδρομο Eisenmenger.

IIa

C

Απουσία σημαντικής αιμόπτυσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θεραπεία με per os αντιπηκτικά για ασθενείς με θρόμβωση ΠΑ ή σημεία καρδιακής ανεπάρκειας.

IIa

C

Η χρήση συμπληρωματικής θεραπείας με Ο2 θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις στις οποίες παράγει μια
σταθερή αύξηση στον αρτηριακό κορεσμό Ο2 και μειώνει τα συμπτώματα.

IIa

C

Αν υπάρχουν συμπτώματα υπεριξώδους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φλεβοτομή με ισοογκαιμική υποκατάσταση,
συνήθως όταν ο αιματοκρίτης είναι > 65%.

IIa

C

Για τους ασθενείς με σύνδρομο Eisenmenger μπορεί να επιλεγεί και συνδυαστική θεραπεία.

IIa

C

Η χρήση των ΑΔΑ δεν συνιστάται σε ασθενείς με σύνδρομο Eisenmenger.

III

C

a = κατηγορία συστάσεων b = επίπεδο αποδείξεων, ΑΔΑ (CCBs) = αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, ERA = αγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης,
ΠΟΥ- ΛΚ = Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- Λειτουργική Κατηγορία
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Πίνακας 21. Συστάσεις για ΠΑΥ σχετιζόμενη με παθήσεις συνδετικού ιστού
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Σε ασθενής με ΠΑΥ σχετική με Νοσήματα Συνδετικού Ιστού (ΝΣΙ) συνιστάται ο ίδιος θεραπευτικός αλγόριθμος
που προτείνεται για τους ασθενείς με ΙΠΑΥ.

I

A

Ηχωκαρδιογραφικός έλεγχος για την ανίχνευση ΠΥ συνιστάται για συμπτωματικούς ασθενείς με νόσους στο φάσμα της σκληροδερμίας.

I

B

Ηχωκαρδιογραφικός έλεγχος για την ανίχνευση ΠΥ συνιστάται για συμπτωματικούς ασθενείς που πάσχουν από
όλους τους άλλους τύπους ΝΣΙ.

I

C

ΚΔΚ συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις υποψίας ΠΑΥ σχετικής με ΝΣΙ, ιδιαίτερα όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο
συγκεκριμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

I

C

Το ενδεχόμενο διά στόματος αντιπηκτικής θεραπείας θα πρέπει να εξετάζεται σε ατομικό επίπεδο.

IIa

C

Το ενδεχόμενο ηχωκαρδιογραφικού ελέγχου για την ανίχνευση ΠΥ συνιστάται για ασυμπτωματικούς ασθενείς με
νόσους στο φάσμα της σκληροδερμίας.

IIb

C

a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο αποδείξεων, ΝΣΙ =νοσήματα συνδετικού ιστού, ΠΑΥ =πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΥ =πνευμονική
υπέρταση, ΚΔΚ =καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς

Πίνακας 22. Συστάσεις για ΠΑΥ σχετική με πυλαία υπέρταση
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Ηχωκαρδιογραφικός έλεγχος για την ανίχνευση ΠΥ συνιστάται για συμπτωματικούς ασθενείς με ηπατικές νόσους
και/ ή για υποψήφιους για μεταμόσχευση ήπατος.

I

B

Για ασθενείς με ΠΑΥ σχετική με πυλαία υπέρταση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ίδιος αλγόριθμος που προτείνεται για ασθενείς με ΙΠΑΥ, με ιδιαίτερη έμφαση στις συννοσηρότητες.

IIa

C

Αντιπηκτική θεραπεία δεν συνιστάται σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.

III

C

Η σοβαρή ΠΑΥ αποτελεί αντένδειξη για τη μεταμόσχευση ήπατος, αν η μέση ΠΠΑ είναι ≥35 mm Hg και η ΠΑΑ
(PVR) είναι ≥ 250 dynes. S cm-5

III

C

a =κατηγορία συστάσεων b = επίπεδο αποδείξεων, ΙΠΑΥ = ιδιοπαθής ΠΑΥ, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΠΑ = πίεση πνευμονικής αρτηρίας, ΠΥ = πνευμονική υπέρταση, ΠΑΑ (PVR) = πνευμονική αγγειακή αντίσταση

Πίνακας 23. Συστάσεις για ΠΑΥ σχετική με λοίμωξη από HIV
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Η ηχωκαρδιογραφία ενδείκνυται για ασθενείς με ανεξήγητη δύσπνοια προκειμένου να ανιχνευτούν τυχόν καρδιαγγειακές επιπλοκές σχετικές με τη λοίμωξη από HIV.

I

C

Σε ασθενείς με ΠΑΥ σχετική με λοίμωξη HIV θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ίδιος θεραπευτικός αλγόριθμος
που προτείνεται για ασθενείς με ΙΠΑΥ, με ιδιαίτερη έμφαση στις συννοσηρότητες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων.

IIa

C

Αντιπηκτική θεραπεία δεν συνιστάται σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.

III

C

a = κατηγορία συστάσεων b = επίπεδο αποδείξεων, ΙΠΑΥ =ιδιοπαθής ΠΑΥ, ΠΑΥ=πνευμονική αρτηριακή υπέρταση HIV = ανθρώπινος ιός ανοσοανεπάρκειας
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5. Πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσος και πνευμονική τριχοειδική
αιμαγγειωμάτωση (Ομάδα 1)
Πίνακας 24. Συστάσεις για πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσο
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Η παραπομπή ασθενών με πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσο (PVOD) σε ένα κέντρο μεταμοσχεύσεων για αξιολόγηση ενδείκνυται αμέσως μετά τη θέση της διάγνωσης.

I

C

Ασθενείς με PVOD θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο σε κέντρα με εκτενή εμπειρία στην ΠΑΥ λόγω του κινδύνου πνευμονικού οιδήματος μετά την έναρξη ειδικής θεραπείας για την ΠΑΥ.

IIa

C

A = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο αποδείξεων, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, PVOD = πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσος

6. Πνευμονική υπέρταση λόγω νόσου αριστερής καρδιάς (Ομάδα 2)
Πίνακας 25. Συστάσεις για πνευμονική υπέρταση λόγω νόσου αριστερής καρδιάς
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Συνιστάται η βέλτιστη θεραπεία της υποκείμενης νόσου αριστερής καρδιάς για ασθενείς με ΠΥ λόγω πάθησης
αριστερής καρδιάς

I

C

Ασθενείς με «δυσανάλογα σοβαρή» ΠΥ λόγω νόσου αριστερής καρδιάς θα πρέπει να ενταχθούν σε TΕΔ (RCTs)
με στόχο τα ειδικά για την ΠΥ φάρμακα.

IIa

C

Αυξημένες πιέσεις πλήρωσης αριστερής πλευράς μπορούν να εκτιμηθούν με Doppler ηχωκαρδιογραφία.

IIb

C

Επεμβατικές μετρήσεις της PWP ή της τελοδιαστολικής πίεσης ΑΚ μπορεί να απαιτούνται για να επιβεβαιωθεί η
διάγνωση ΠΥ λόγω νόσου αριστερής καρδιάς.

IIb

C

ΚΔΚ μπορεί να γίνει σε ασθενείς με ηχωκαρδιογραφικά σημεία που παραπέμπουν σε σοβαρή ΠΥ σε ασθενείς με
νόσο αριστερής καρδιάς.

IIb

C

Η χρήση ειδικής θεραπείας για ΠΑΥ δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με ΠΥ λόγω νόσου αριστερής καρδιάς.

III

C

a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο αποδείξεων, ΑΚ = αριστερή κοιλία/ αριστερο-κοιλιακός, ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΥ =
πνευμονική υπέρταση, PWP =πίεση ενσφήνωσης πνευμονικής αρτηρίας, ΤΕΔ=τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (RCT)

7. Πνευμονική υπέρταση λόγω πνευμονικής νόσου και/ή υποξία (Ομάδα 3)
Πίνακας 26. Συστάσεις για πνευμονική υπέρταση λόγω πνευμονικής νόσου και/ ή υποξίας
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Η ηχωκαρδιογραφία συνιστάται σαν εργαλείο ελέγχου για την αξιολόγηση της ΠΥ λόγω πνευμονοπάθειας.

I

C

ΚΔΚ συνιστάται για μια οριστική διάγνωση ΠΥ λόγω νόσου των πνευμόνων.

I

C

Η βέλτιστη θεραπεία της υποκείμενης πνευμονικής νόσου, περιλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης θεραπείας με
Ο2 σε ασθενείς με χρόνια υποξαιμία, συνιστάται για ασθενείς με ΠΥ λόγω νόσου των πνευμόνων.

I

C

Ασθενείς με «δυσανάλογα σοβαρή» ΠΥ λόγω πνευμονοπάθειας θα πρέπει να εντάσσονται σε ΤΕΔ που θα στοχεύουν ειδικά φάρμακα για την ΠΑΥ.

IIa

C

Η χρήση ειδικής θεραπείας για την ΠΑΥ δεν ενδείκνυται για ασθενείς με ΠΥ λόγω πνευμονικών νοσημάτων.

III

C

a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο αποδείξεων, ΠΑΥ= πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΥ = πνευμονική υπέρταση, ΤΕΔ= τυχαιοποιημένη
ελεγχόμενη δοκιμή, ΚΔΚ = καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς
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8. Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση (Ομάδα 4)
Πίνακας 27. Συστάσεις για χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Η διάγνωση της ΧΘΠΥ βασίζεται στην παρουσία προτριχοειδικής ΠΥ (μέση ΠΠΑ ≥25 mm Hg, PWP ≤15 mm Hg,
ΠΑΑ > 2 WU) σε ασθενείς με πολλαπλούς χρόνιους/ οργανωμένους αποφρακτικούς θρόμβους/ έμβολα στις
ελαστικές πνευμονικές αρτηρίες (κύρια, λοβιακή, τμηματική, υποτμηματική).

I

C

Σε ασθενείς με ΧΘΠΥ ενδείκνυται θεραπεία με αντιπηκτικά εφ’ όρου ζωής

I

C

Η χειρουργική πνευμονική ενδαρτηρεκτομή είναι η συνιστώμενη θεραπεία για ασθενείς με ΧΘΠΥ.

I

C

Μόλις η απεικόνιση αιμάτωσης και/ ή η αξονική (CT) αγγειογραφία δείξουν σημεία συμβατά με ΧΘΠΥ ο ασθενής
θα πρέπει να παραπέμπεται σε κέντρο εξειδικευμένο στη χειρουργική πνευμονική ενδαρτηρεκτομή.

IIa

C

Η επιλογή ασθενών υποψήφιων για χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να βασίζεται στην έκταση και τον εντοπισμό
των οργανωμένων θρόμβων, στο βαθμό ΠΥ και στην παρουσία συνοδών παθήσεων.

IIa

C

Ειδική θεραπεία για την ΠΑΥ μπορεί να ενδείκνυται για επιλεγμένους ασθενείς με ΧΘΠΥ, όπως ασθενείς που δεν
είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ασθενείς με υπολειμματική ΠΥ μετά από ΠΕΑ.

IIb

C

a =κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο αποδείξεων, CT = αξονική τομογραφία, ΧΘΠΥ =χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση, ΠΑΥ =
πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΠΑ = πίεση πνευμονικής αρτηρίας, ΠΕΑ =πνευμονική ενδαρτηρεκτομή, �������������������������������
PWP����������������������������
=πίεση ενσφήνωσης πνευμονικής αρτηρίας

9. Ορισμός ειδικών κέντρων παραπομπής για πνευμονική αρτηριακή
υπέρταση
Πίνακας 28. Συστάσεις για κέντρα παραπομπής περιστατικών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
Δήλωση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Τα κέντρα παραπομπής απαιτείται να παρέχουν φροντίδα μέσω μιας ομάδας διαφορετικών επαγγελματιών (καρδιολόγων, πνευμονολόγων, ειδικών κλινικών νοσηλευτών, ακτινολόγων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) καθώς και ειδικών σε εφημερία.

I

C

Τα κέντρα παραπομπής απαιτείται να έχουν άμεση διασύνδεση και διαδικασία ταχείας παραπομπής σε άλλες υπηρεσίες (όπως τμήμα �����������������������������������������������������������������������������������
N����������������������������������������������������������������������������������
ΣΙ, υπηρεσία οικογενειακού προγραμματισμού, τμήμα ΠΕΑ, τμήμα μεταμόσχευσης πνεύμονα, τμήμα συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων).

I

C

Ένα κέντρο παραπομπής θα πρέπει να παρακολουθεί τουλάχιστον 50 ασθενείς με ΠΑΥ ή ΧΘΠΥ και θα πρέπει να
δέχεται τουλάχιστον 2 νέες παραπομπές το μήνα με αποδεδειγμένη ΠΑΥ ή ΧΘΠΥ.

IIa

C

Τα κέντρα παραπομπής θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 20 τεστ αγγειοδραστικότητας σε ασθενείς με ΠΑΥ το
χρόνο.

IIa

C

Τα κέντρα παραπομπής θα πρέπει να συμμετέχουν σε συνεργατικές κλινικές έρευνες για την ΠΑΥ, στις οποίες περιλαμβάνονται κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ και φάσης ΙΙΙ.

IIa

C

a = κατηγορία συστάσεων, b = επίπεδο αποδείξεων, ΝΣΙ = νοσήματα συνδετικού ιστού, ΧΘΠΥ= χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση,
ΠΑΥ = πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ΠΕΑ = πνευμονική ενδαρτηρεκτομή
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Κεφάλαιο 1
Υπερκοιλιακές αρρυθμίες (ΥΚΑ)1*
2003
Έκθεση της Ειδικής Ομάδας για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες των
Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC)/Αμερικανικής Καρδιολογικής
Εταιρείας (AHA) και της Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρείας (ESC) (Επιτροπή Ανάπτυξης και Σύνταξης Κατευθυντήριων Οδηγιών για την
αντιμετώπιση ασθενών με υπερκοιλιακές αρρυθμίες)

Πρόεδρος:

Carina Blomström-Lundqvist,

Πρόεδρος

Melvin M. Scheinman,

MD, PhD, FESC
MD, FACC
Εκπρόσωπος της ESC
Εκπρόσωπος ACC/AHA
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Uppsala
Καθηγητής Ιατρικής
Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστήμιο California San Francisco
S-751 85 Uppsala
MU East Tower, 4th Flr. S., Box 1354
Σουηδία 500 Parnassus Ave
San Francisco, CA 94143-1354 – USA
Τηλ.: (46) 18 611 27 35 Τηλ.: (415) 476 5708
Φαξ: (46) 18 51 02 43 Φαξ: (415) 476 6260
Ε-mail: carina.blomstrom-lundqvist@akademiska.se E-mail: mels@medicine.ucsf.edu
Μέλη Ειδικής Ομάδας (Task Force):

1. Etienne M. Aliot, Nancy, Γαλλία
2. Joseph S. Alpert, Tucson, ΗΠΑ
3. Hugh Calkins, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
4. A. John Camm, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
5. W. Barton Campbell, Nashville, ΗΠΑ
6. David E. Haines, Charlottesville, ΗΠΑ

Προσωπικό ESC:

7. Karl H. Kuck, Hamburg, Γερμανία
8. Bruce B. Lerman, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
9. D. Douglas Miller, Saint-Louis, ΗΠΑ
10. Charlie W. Shaeffer, Jr., Rancho Mirage, ΗΠΑ
11. William G. Stevenson, Boston, ΗΠΑ
12. Gordon F. Tomaselli, Baltimore, ΗΠΑ

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία

3. Dominique Poumeyrol-Jumeau, Sophia Antipolis, Γαλλία
4. Catherine Després, Sophia Antipolis, Γαλλία

Ι. Εισαγωγή

κοιλιακές οδοί (bypass tracts), οι αρρυθμίες μπορεί να
είναι απειλητικές για τη ζωή. Ο επιπολασμός εμφάνισης
της παροξυσμικής υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας (ΠΥΚΤ)
είναι 2-3 προς 1.000. Την τελευταία δεκαετία, έχουν
σημειωθεί εντυπωσιακές εξελίξεις στους τρόπους θεραπευτικής αγωγής (κατάλυση με καθετήρα).

Οι Υπερκοιλιακές Αρρυθμίες (ΥΚΑ) περιλαμβάνουν
ρυθμούς, οι οποίοι ξεκινούν από ή έχουν ως απαραίτητο τμήμα του κυκλώματός τους το φλεβόκομβο, τον
κολπικό ιστό (κολπικές ταχυκαρδίες, κολπικός πτερυγισμός), και τον κολποκοιλιακό κόμβο (κομβική κολποκοιλιακή ταχυκαρδία (AVNRT). Συμπεριλαμβάνεται επίσης
η οφειλόμενη σε παραπληρωματικό δεμάτιο ή κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου (AVRT). Η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία εμφανίζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, και είναι δυνατόν να συνδέεται με ήπια συμπτώματα, π.χ. αίσθημα παλμών ή με συγκοπή. Σε ορισμένες περιπτώσεις (δηλ. εκεί όπου υπάρχουν επιπλέον κολπο-

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να συνοψίσει τις
κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση φαρμακευτικής
αγωγής και διαδικασιών κατάλυσης για ασθενείς με υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (ΥΚΤ). Κατευθυντήριες οδηγίες για
την κολπική μαρμαρυγή δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, επομένως το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται η ΥΚΤ στον παιδιατρι-

*Κατόπιν προσαρμογής από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Υπερκοιλιακές Αρρυθμίες: Εκτενής
Περίληψη (European Heart Journal 2003; 24 (20): 1857-1897) (1)
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κό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ACC/AHA/
ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2) καλύπτουν τα θέματα της δοσολογίας και των
ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιαρρυθμικών φαρμάκων και, ως εκ τούτου, δεν θα επαναληφθούν εδώ.
Οι παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες προέρχονται από
μια επιτροπή ειδικών, τα μέλη της οποίας επέλεξαν οι
Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), Αμερικανικό
Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC), και Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA). Η τελική απόφαση σχετικά με τη
θεραπεία του εκάστοτε ασθενούς πρέπει να λαμβάνεται
από τον ιατρό και τον ασθενή, υπό το φως όλων των
περιστάσεων που παρουσιάζει ο εν λόγω ασθενής. Σε
κάποιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να υπάρχουν αποκλίσεις από τις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες.
Οι συστάσεις παρέχονται σε πίνακες και χρησιμοποιούν την ακόλουθη γενική ταξινόμηση, συνοψίζοντας
τόσο τις ενδείξεις όσο και τη γνώμη των ειδικών:

Κλάση Ι:

Καταστάσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις
και/ή γενική ομοφωνία ότι η παρέμβαση ή η
θεραπεία είναι χρήσιμη και αποτελεσματική.

Καταστάσεις για τις οποίες υπάρχουν αντικρουόμενες ενδείξεις και/ή διαφωνία για τη
Κλάση ΙΙ:
χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης ή θεραπείας.
Οι ενδείξεις ή οι γνώμες των ειδικών βαρύΚλάση ΙΙa:
νουν υπέρ της παρέμβασης ή θεραπείας.
Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα δεν είναι
Κλάση ΙΙb: εξίσου καλά τεκμηριωμένη βάσει των ενδείξεων ή της γνώμης των ειδικών.
Καταστάσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις και/ή γενική ομοφωνία ότι η παρέμβαση
Κλάση ΙΙΙ: ή η θεραπεία δεν είναι χρήσιμη/αποτελεσματική, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιζήμια.

II. Γενική αξιολόγηση και αντιμετώπιση
Α. Ασθενείς χωρίς τεκμηριωμένη αρρυθμία (Σχήμα 1)

κολπική μαρμαρυγή ή πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία.

•

Αίσθημα παλμών που εμφανίζει κανονικότητα και υποτροπιάζει, και το οποίο αρχίζει και διακόπτεται αιφνιδίως,
ορίζεται ως παροξυσμικό (αναφέρεται και ως ΠΥΚΤ).
Όταν το αίσθημα παλμών διακόπτεται με χειρισμούς διέγερσης του πνευμονογαστρικού, πρόκειται πιθανόν για
ταχυκαρδία επανεισόδου με συμμετοχή του ιστού του
κολποκοιλιακού (ΚΚ) κόμβου (π.χ. AVNRT, AVRT).

•

Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία είναι μη παροξυσμική και
επιταχύνεται και διακόπτεται σταδιακά.

B. Ασθενείς με τεκμηριωμένη αρρυθμία

1. Ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα QRS
Εάν τα συμπλέγματα της κοιλιακής δραστηριότητας
(QRS) είναι στενά (λιγότερο από 120 χιλιοστά του
δευτερολέπτου [ms]), τότε η ταχυκαρδία είναι σχεδόν
πάντοτε υπερκοιλιακή, και η διαφορική διάγνωση σχετίζεται με το μηχανισμό της (Σχήμα 2). Ο κλινικός ιατρός πρέπει να προσδιορίσει τη σχέση των κυμάτων P
προς το κοιλιακό σύμπλεγμα (Σχήμα 3). Στη διαφορική
διάγνωση μπορεί να βοηθήσει η ανταπόκριση της ταχυκαρδίας στενών QRS συμπλεγμάτων στην αδενοσίνη (Σχήμα 4) ή στις μαλάξεις του καρωτιδικού κόλπoυ.

2. Ταχυκαρδία ευρέων συμπλεγμάτων QRS
(Σχήμα 5)
Μερικές φορές, αν ο ασθενής παρουσιάσει πολύ
γρήγορη ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα QRS
(περισσότερο από 120 ms), ο κλινικός ιατρός πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον ο ασθενής έχει:
α) ΥΚΤ με σκελικό αποκλεισμό (BBB) (ή αλλοδρομία),
β) ΥΚΤ με κολποκοιλιακή (κΚ) αγωγή μέσω παραπληρωματικού δεματίου,
γ) κοιλιακή ταχυκαρδία (ΚΤ).

Να διακρίνετε αν το αίσθημα παλμών εμφανίζει κανονικότητα ή όχι.

Η κατηγοριοποίηση αυτή βασίζεται όχι μόνο στη σχέση του κύματος P με το σύμπλεγμα QRS, αλλά και σε
συγκεκριμένα μορφολογικά ευρήματα, κυρίως στις
προκάρδιες απαγωγές (Σχήμα 5).

•

3. Αντιμετώπιση

Κλινικό ιστορικό

•

Παύσεις ή απώλεια σφύξεων που ακολουθούνται από
αίσθημα έντονων παλμών υποστηρίζουν την παρουσία πρώιμων συστολών.
Αίσθημα παλμών που δεν εμφανίζει κανονικότητα ενδέχεται να οφείλεται σε πρώιμες έκτακτες συστολές,
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Εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί η διάγνωση ΥΚΤ, ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν να υπάρχει Κοιλιακή Ταχυκαρδία (ΚΤ). Η φαρμακευτική αγωγή για τις ΥΚΤ
(βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη) είναι δυνατόν να προκαλέσει

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Συστάσεις για την οξεία αντιμετώπιση της αιμοδυναμικώς σταθερής και τακτικής ταχυκαρδίας
ΗΚΓ

Σύσταση*

Ταχυκαρδία στενών QRS συμπλεγμάτων (ΥΚΤ)

Χειρισμοί διέγερσης παρασυμπαθητικού
Αδενοσίνη
Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη
Βήτα αποκλειστές
Αμιωδαρόνη
Διγοξίνη

Ταχυκαρδία ευρέων QRS συμπλεγμάτων
ΥΚΤ και σκελικός αποκλεισμός (ΒΒΒ)
Προδιεγερμένη ΥΚΤ/ΚΜ†

•
•

• Ταχυκαρδία ευρέων QRS συμπλεγμάτων
αγνώστου αιτίας

Ταχυκαρδία ευρέων QRS συμπλεγμάτων αγνώστου
αιτίας σε ασθενείς με μειωμένη λειτουργικότητα της
Αριστερής Κοιλίας

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

Ι
Ι
Ι
ΙΙb
IIb
IIb

B
A
A
C
C
C

Βλ. παραπάνω
Φλεκαϊνίδη‡
Ιβουτιλίδη‡
Προκαϊναμίδη‡
Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα

Ι
Ι
Ι
Ι

B
B
B
C

Προκαϊναμίδη‡
Σοταλόλη‡
Αμιωδαρόνη
Λιδοκαΐνη
Αδενοσίνη§
Βήτα αποκλειστές¶
Βεραπαμίλη**
Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα

Ι
Ι
Ι
ΙΙb
IIb
III
III
I

B
B
B
B
C
C
B
B

Αμιωδαρόνη
Λιδοκαΐνη
Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα

Ι

Β

Ι

Β

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες των
ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). *Όλα τα αναγραφόμενα φάρμακα χορηγούνται ενδοφλεβίως. †Βλ. Ενότητα IIID, ειδικό τμήμα στην
παραπομπή 1. ‡Δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με μειωμένη λειτουργία της Αριστερής Κοιλίας. §Η αδενοσίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με
σοβαρή στεφανιαία νόσο, διότι η αγγειοδιαστολή των φυσιολογικών στεφανιαίων αγγείων είναι δυνατόν να προκαλέσει ισχαιμία σε ευάλωτες περιοχές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός ανάνηψης. ¶Οι βήτα αποκλειστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με ταχυκαρδίες ευαίσθητες στις κατεχολαμίνες, όπως είναι η κοιλιακή ταχυκαρδία του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας. **Η βεραπαμίλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία πρώτης
γραμμής για ασθενείς δεσμιδική ταχυκαρδία (fascicular tachycardia) της ΑΚ. ΚΜ = Κολπική Μαρμαρυγή̇ ΒΒΒ = αποκλεισμός σκέλους δεματίου του Hiṡ ΗΚΓ = Ηλεκτροκαρδιογράφημα̇ ΑΚ = Αριστερή Κοιλία̇ QRS = κοιλιακή ενεργοποίηση στο ΗΚΓ̇ ΥΚΤ = Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία.

αιμοδυναμική κατάρρευση σε ασθενή με ΚΤ. Σε ειδικές
συνθήκες (δηλ. προδιεγερμένες ταχυκαρδίες και ΚΤ λόγω τοξικότητας από δακτυλίτιδα), ενδέχεται να απαιτείται εναλλακτική θεραπεία. Για οποιαδήποτε αιμοδυναμικώς ασταθή ταχυκαρδία, η θεραπεία εκλογής είναι η
άμεση καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα (DC).
Ενδείξεις για παραπομπή σε ειδικό αρρυθμιολόγο:

•

Όλοι οι ασθενείς με σύνδρομο Wolff-Parkinson-White
(WPW) (προδιέγερση + αρρυθμίες).

•

Όλοι οι ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του αισθήματος παλμών, όπως συγκοπή ή δύσπνοια.

•

Ταχυκαρδία ευρέων συμπλεγμάτων QRS αγνώστου
προελεύσεως.

•

Ταχυκαρδίες στενών συμπλεγμάτων QRS με αντίσταση στη φαρμακευτική αγωγή, δυσανεξία στα φάρμακα,
ή επιθυμία για μη φαρμακολογική αντιμετώπιση.

III. Ειδικές αρρυθμίες
Α. Απρόσφορη φλεβοκομβική ταχυκαρδία

Ο όρος «απρόσφορη φλεβοκομβική ταχυκαρδία» αναφέρεται σε εμμένουσα αύξηση της καρδιακής συχνότητας σε ηρεμία, η οποία δεν σχετίζεται με το επίπεδο
σωματικής, συναισθηματικής, παθολογικής ή φαρμακολογικής έντασης. Περίπου το 90% εμφανίζεται σε
γυναίκες. Ο βαθμός στον οποίο επιβαρύνεται η ζωή
του ασθενούς από την ταχυκαρδία αυτή κυμαίνεται από
απουσία συμπτωμάτων έως και πλήρη αναπηρία.
Η διάγνωση βασίζεται στα εξής κριτήρια:

•

Εμμένουσα φλεβοκομβική ταχυκαρδία (καρδιακή συχνότητα > 100 σφύξεις το λεπτό) στη διάρκεια της
ημέρας, με υπερβολική αύξηση του καρδιακού ρυθμού
ως αποτέλεσμα σωματικής δραστηριότητας, ενώ στη
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Συστάσεις για την αντιμετώπιση της απρόσφορης φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας
ΗΚΓ

Φαρμακευτική αγωγή
Επεμβατική θεραπεία

Σύσταση

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

Ι

C

Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη

ΙIa

C

Κατάλυση με καθετήρα - τροποποίηση/κατάργηση φλεβοκόμβου*

ΙΙb

C

Βήτα αποκλειστές

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες
των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). *Χρησιμοποιείται μόνον ως τελευταία λύση.

διάρκεια της νύχτας η καρδιακή συχνότητα επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα, όπως επιβεβαιώνεται με
24ωρη καταγραφή Holter.

•

Η ταχυκαρδία και τα συμπτώματά της δεν είναι παροξυσμικά.

•

Η μορφολογία των κυμάτων P είναι πανομοιότυπη με
το φλεβοκομβικό ρυθμό.

•

Έχει αποκλειστεί η πιθανότητα δευτεροπαθούς συστηματικής αιτίας (υπερθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύτωμα, κακή φυσική κατάσταση).

Θεραπεία
Η θεραπεία κατευθύνεται κυρίως από τα συμπτώματα. Το ποσοστό μακροπρόθεσμης επιτυχίας της τροποποίησης του φλεβοκόμβου με κατάλυση με καθετήρα έχει αναφερθεί περίπου στο 66%. Προτού εξετασθεί η πιθανότητα κατάλυσης, θα πρέπει να αποκλειστεί η διάγνωση Συνδρόμου Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας Θέσης (POTS).
B. Ταχυκαρδία Επανεισόδου στον Κολποκοιλιακό
Κόμβο (AVNRT)

Η AVNRT είναι μια ταχυκαρδία επανεισόδου στο κύκλωμα της οποίας συμμετέχει ο Κολποκοιλιακός (ΚΚ)
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κόμβος καθώς και ο κολπικός ιστός πέριξ του κόμβου.
Η μία οδός (η ταχεία) εντοπίζεται πλησίον του ανώτερου τμήματος του ΚΚ κόμβου και η άλλη (η βραδεία)
κατά μήκος του διαφραγματικού ορίου του τριγλωχινικού δακτυλίου. Στην τυπική μορφή της AVNRT (8590%), εμφανίζεται ορθόδρομη αγωγή μέσω της βραδείας οδού με σημείο αναστροφής στην ΚΚ συμβολή,
και παλίνδρομη αγωγή μέσω της ταχείας οδού. Στην
άτυπη μορφή της AVNRT συμβαίνει το αντίστροφο, με
αποτέλεσμα να εμφανίζεται ταχυκαρδία με μακρύ διάστημα R-P και αρνητικά κύματα P στις απαγωγές III και
aVF που καταγράφονται πριν από το QRS.

Θεραπεία
Η τυπική θεραπεία είναι η χρήση φαρμάκων που αναστέλλουν πρωτογενώς την αγωγή στον ΚΚ κόμβο (βήτα αποκλειστές, αναστολείς διαύλων ασβεστίου, αδενοσίνη). Μια άλλη εναλλακτική θεραπεία που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και ασφαλής είναι η κατάλυση
με καθετήρα για την καταστροφή της βραδείας οδού.
Οι ενδείξεις για την κατάλυση βασίζονται στην κλινική
κρίση και συχνά στην προτίμηση του ασθενούς. Στην
απόφαση συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως
η συχνότητα της ταχυκαρδίας, η ανοχή των συμπτωμάτων και η προτίμηση του ασθενούς προς τη χρόνια
φαρμακευτική αγωγή ή την κατάλυση. Ο ασθενής πρέπει να αποδεχθεί τον κίνδυνο, αν και χαμηλό (< 1%),
του ΚΚ αποκλεισμού και της εμφύτευσης βηματοδότη.

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Συστάσεις για τη μακροπρόθεσμη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζουσα AVNRT
Κλινική εικόνα

Παρέμβαση

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

Ι

B

Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη, βήτα αποκλειστές, σοταλόλη, αμιωδαρόνη

ΙIa

C

Φλεκαϊνίδη*, προπαφενόνη*

ΙIa

C

Κατάλυση με καθετήρα

I

B

Βεραπαμίλη

I

B

Διλτιαζέμη, βήτα αποκλειστές

I

C

IIb

C

ΙIa

B

IIb

C

I

B

I

C

I

B

Καμία θεραπεία

I

C

Χειρισμοί διέγερσης παρασυμπαθητικού

I

B

«Με το χάπι στην τσέπη»

I

B

Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη, βήτα αποκλειστές

I

B

Κατάλυση με καθετήρα

I

B

Κατάλυση με καθετήρα
Κακώς ανεκτή AVNRT με αιμοδυναμική επιβάρυνση

Υποτροπιάζουσα συμπτωματική AVNRT

Διγοξίνη†
Υποτροπιάζουσα AVNRT που δεν ανταποκρίνεται Φλεκαϊνίδη*, προπαφενόνη*, σοταλόλη
στους βήτα αποκλειστές ή τους αποκλειστές διαύλων
ασβεστίου, και ο ασθενής δεν επιθυμεί κατάλυση με Αμιωδαρόνη
ρεύμα ραδιοσυχνότητας
AVNRT με σπάνια ή ένα μοναδικό επεισόδιο, σε ασθεΚατάλυση με καθετήρα
νείς που επιθυμούν πλήρη έλεγχο της αρρυθμίας
Τεκμηριωμένη ΠΥΚΤ, στην οποία η διπλή οδός στον ΚΚ Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη, βήτα αποκλειστές,
κόμβο ή μονήρεις συστολές αντήχησης (echo beats) φλεκαϊνίδη*, προπαφενόνη*
φαίνονται μόνο κατά την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη,
Κατάλυση με καθετήρα‡
ενώ δεν έχει εντοπιστεί καμία άλλη αιτία αρρυθμίας.

Σπάνια, καλά ανεκτή AVNRT

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά
χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). *Σχετική αντένδειξη σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, δυσλειτουργία ΑΚ, ή άλλη σημαντική καρδιοπάθεια. †Η διγοξίνη είναι συχνά αναποτελεσματική, διότι η φαρμακολογική της δράση εξουδετερώνεται από τον αυξημένο συμπαθητικό τόνο. ‡Η απόφαση
εξαρτάται από τα συμπτώματα. ΚΚ = κολποκοιλιακός, �������������������������������������������������������������������������������������������������������
AVNRT��������������������������������������������������������������������������������������������������
= ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο. ΑΚ = αριστερή κοιλία. ΠΥΚΤ = παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία.
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Γ. Εστιακή και μη παροξυσμική κομβική ταχυκαρδία

1. Εστιακή κομβική ταχυκαρδία
Το ενιαίο χαρακτηριστικό της εστιακής κομβικής ταχυκαρδίας, η οποία είναι γνωστή και ως αυτοματική ή
έκτοπη κομβική ταχυκαρδία, είναι ότι εξορμάται από τον
ΚΚ κόμβο ή το δεμάτιο του His. Στο ΗΚΓ, τα χαρακτηριστικά της εστιακής κομβικής ταχυκαρδίας περιλαμβάνουν καρδιακές συχνότητες 110-250 σφύξεων το λεπτό και στενά συμπλέγματα ή τυπική μορφολογία αγωγής σκελικού αποκλεισμού (ΒΒΒ) με κολποκοιλιακό διαχωρισμό. Ενίοτε ο κομβικός ρυθμός είναι πλανώμενος, παραπέμποντας σε κολπική μαρμαρυγή. Πρόκειται
για σπάνια αρρυθμία, η οποία συναντάται σε νεαρά ενήλικα άτομα και, αν είναι εμμένουσα, μπορεί να προκαλέ-

σει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Η επιτυχία της
φαρμακευτικής αγωγής παρουσιάζει διακυμάνσεις, και
οι διαδικασίες κατάλυσης με καθετήρα έχουν συσχετιστεί με 5-10% κίνδυνο κολποκοιλιακού αποκλεισμού.

2. Μη παροξυσμική κομβική ταχυκαρδία
Η μη παροξυσμική κομβική ταχυκαρδία είναι μια καλοήθης ταχυκαρδία με συχνότητες 70-120 σφύξεων το
λεπτό. Θεωρείται πως η αρρυθμία οφείλεται σε μη φυσιολογικό αυτοματισμό ή πυροδοτούμενη δραστηριότητα και χρησιμεύει ως ένδειξη για υποκείμενες διαταραχές όπως τοξικότητα από δακτυλίτιδα, μετεγχειρητικά προβλήματα, υποκαλιαιμία, ή μυοκαρδιακή ισχαιμία.
Η θεραπεία τις περισσότερες φορές κατευθύνεται προς
την υποκείμενη αιτία.

Θεραπευτικές συστάσεις για τα σύνδρομα της εστιακής και της μη παροξυσμικής κομβικής ταχυκαρδίας
ΗΚΓ

Εστιακή κομβική ταχυκαρδία

Μη παροξυσμική κομβική ταχυκαρδία

Σύσταση

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

Βήτα αποκλειστές

IIa

C

Φλεκαϊνίδη

IIa

C

Προπαφενόνη*

IIa

C

Σοταλόλη*

IIa

C

Αμιωδαρόνη*

IIa

C

Κατάλυση με καθετήρα

IIa

C

Αναστροφή της τοξικότητας από τη δακτυλίτιδα

I

C

Διόρθωση της υποκαλιαιμίας

I

C

Αντιμετώπιση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας

I

C

IIa

C

Βήτα αποκλειστές, αναστολείς διαύλων ασβεστίου

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες
των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). *Στοιχεία διαθέσιμα μόνο για παιδιατρικούς ασθενείς.
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Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Δ. Κολποκοιλιακή Ταχυκαρδία Επανεισόδου
(οφειλόμενη σε παραπληρωματικά δεμάτια
εκτός του ΚΚ κόμβου)

Τα τυπικά παραπληρωματικά δεμάτια είναι οδοί εκτός
του ΚΚ κόμβου, οι οποίες συνδέουν το μυοκάρδιο
του κόλπου και της κοιλίας κατά μήκος της κολποκοιλιακής αύλακος. Τα παραπληρωματικά δεμάτια που
έχουν τη δυνατότητα ανάδρομης μόνο αγωγής ονομάζονται «αποκεκρυμμένα», ενώ αυτά που έχουν τη
δυνατότητα και ορθόδρομης αγωγής είναι τα «εμφανή», και παρουσιάζουν προδιέγερση στο ΗΚΓ. Ο
όρος σύνδρομο WPW αποδίδεται μόνο σε ασθενείς
που έχουν και προδιέγερση και ταχυαρρυθμίες.

ρωματικά δεμάτια, και 4) ανωμαλία Ebstein. Ο κίνδυνος αιφνιδίου καρδιακού θανάτου εκτιμάται στο
0,15-0,39% των ασθενών με σύνδρομο WPW σε
διάστημα παρακολούθησης 3 με 10 έτη.

Ασυμπτωματικοί ασθενείς με παραπληρωματικά
δεμάτια

Εμφανίζονται διάφορες μορφές ταχυκαρδίας:

Η θετική προγνωστική αξία της ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης είναι τόσο χαμηλή, ώστε δεν δικαιολογείται η χρήση της σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
στην καθ’ ημέρα πράξη. Η απόφαση να γίνει κατάλυση δεματίων σε άτομα με επαγγέλματα υψηλού κινδύνου, π.χ. οδηγούς σχολικών λεωφορείων, πιλότους και αθλητές, λαμβάνεται βάσει της εκάστοτε κλινικής κατάστασης του κάθε ατόμου.

•

Η ορθόδρομη Κολποκοιλιακή Ταχυκαρδία Επανεισόδου (η συνηθέστερη, 95%) χαρακτηρίζεται από ορθόδρομη αγωγή μέσω του ΚΚ κόμβου, και ανάδρομη
αγωγή μέσω του παραπληρωματικού δεματίου.

Θεραπεία

•

Η αντίδρομη Κολποκοιλιακή Ταχυκαρδία Επανεισόδου
χαρακτηρίζεται από ορθόδρομη αγωγή μέσω του παραπληρωματικού δεματίου και ανάδρομη αγωγή μέσω
του ΚΚ κόμβου (ή σπανίως μέσω ενός δεύτερου παραπληρωματικού δεματίου), που έχουν ως αποτέλεσμα προδιεγερμένα συμπλέγματα QRS κατά τη διάρκεια της ταχυκαρδίας.

•

Τα φάρμακα που μπλοκάρουν τον ΚΚ κόμβο δεν είναι αποτελεσματικά, και η αδενοσίνη ενδέχεται να
προκαλέσει κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή συχνότητα. Προτιμότερα είναι τα αντιαρρυθμικά
φάρμακα που επιβραδύνουν την ταχεία αγωγή μέσω
του δεματίου (φλεκαϊνίδη, προκαϊναμίδη, ή ιβουτιλίδη), αν και είναι δυνατόν να μην ανατάσσουν την κολπική αρρυθμία.

Προδιεγερμένες ταχυκαρδίες σε ασθενείς με κολπική ταχυκαρδία ή κολπικό πτερυγισμό με παρακείμενο
(bystander) παραπληρωματικό δεμάτιο (που δεν αποτελεί μέρος του κυκλώματος της ταχυκαρδίας).

•

Η προδιεγερμένη κολπική μαρμαρυγή είναι η πλέον
επικίνδυνη αρρυθμία. Η Κολπική μαρμαρυγή εμφανίζεται στο 30% των ασθενών με σύνδρομο WPW.

•

Η PJRT (μόνιμη κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου) ένα σπάνιο κλινικό σύνδρομο με αποκεκρυμμένο οπισθιοδιαφραγματικό παραπληρωματικό δεμάτιο με
βραδεία αγωγή, που χαρακτηρίζεται από ακατάπαυστη
ταχυκαρδία με μακρύ διάστημα RP και αρνητικά κύματα P στις απαγωγές II, III, και aVF.

Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος σε σύνδρομο
WPW και διαστρωμάτωση κινδύνου
Δείκτες σύμφωνα με τους οποίους οι ασθενείς χαρακτηρίζονται ως αυξημένου κινδύνου είναι: 1) βραχύτατο προδιεγερμένο διάστημα R-R < 250 ms κατά τη διάρκεια κολπικής μαρμαρυγής, 2) ιστορικό συμπτωματικής ταχυκαρδίας, 3) πολλαπλά παραπλη-

Οξεία αντιμετώπιση ασθενών με προδιεγερμένες ταχυκαρδίες

Μακροχρόνια αγωγή

Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα αποτελούν μια θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση ασθενών με αρρυθμίες οφειλόμενες σε παραπληρωματικά δεμάτια, αλλά αντικαθίστανται ολοένα και περισσότερο από την
κατάλυση με καθετήρα. Θεραπευτικά σχήματα που περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκου/ων κατά την έναρξη ενός επεισοδίου, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
για ασθενείς με σπάνια, καλά ανεκτά επεισόδια.
Κάποιοι ασθενείς με σπάνια επεισόδια ταχυκαρδίας μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προσέγγιση «το χάπι
στην τσέπη», της εφάπαξ δόσης: παίρνοντας ένα αντιαρρυθμικό φάρμακο μόνο όταν αρχίζει επεισόδιο ταχυκαρδίας. Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση είναι κατάλληλη
μόνο για ασθενείς χωρίς προδιέγερση και με σπανίως
εμφανιζόμενη και αιμοδυναμικώς ανεκτή ταχυκαρδία.
Οι τεχνικές κατάλυσης με καθετήρα είναι επιτυχείς περίπου στο 95% των περιπτώσεων και είναι αρκούντως
δραστικές και ασφαλείς, ώστε να χρησιμοποιούνται για
συμπτωματικούς ασθενείς, είτε ως αρχική θεραπεία ή
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για ασθενείς που εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες ή
υποτροπές της αρρυθμίας κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής. Ο τύπος των πιθανών επιπλοκών διαφέρει αναλόγως του σημείου στο οποίο βρίσκεται το
δεμάτιο. Η επίπτωση ιατρογενούς κολποκοιλιακού απο-

κλεισμού κυμαίνεται από 0,17-1,0% και συνδέεται με
διαφραγματικά και οπισθιοδιαφραγματικά παραπληρωματικά δεμάτια. Το ποσοστό σημαντικών επιπλοκών κυμαίνεται από 1,8 ως 4%, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
και 0,08 ως 0,13% κίνδυνος θανάτου.

Συστάσεις μακροχρόνιας αγωγής για αρρυθμίες οφειλόμενες σε παραπληρωματικά δεμάτια
Αρρυθμία

Σύσταση

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

I

B

Φλεκαϊνίδη, προπαφενόνη

IIa

C

Σοταλόλη, αμιωδαρόνη, βήτα αποκλειστές

IIa

C

Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη, διγοξίνη

III

C

Σύνδρομο WPW (με κολπική μαρμαρυγή και κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου με ταχεία αγωγή ή Κατάλυση με καθετήρα
κακώς ανεκτή

I

B

Κατάλυση με καθετήρα

I

B

IIa

C

IIa

C

Βήτα αποκλειστές

IIb

C

Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη, διγοξίνη

III

C

Καμία

I

C

Χειρισμοί διέγερσης παρασυμπαθητικού

I

B

I

B

IIa

B

Σοταλόλη, αμιωδαρόνη

IIb

B

Φλεκαϊνίδη, προπαφενόνη

IIb

C

Διγοξίνη

III

C

Καμία

I

C

IIa

B

Κατάλυση με καθετήρα
Σύνδρομο WPW (προδιέγερση και συμπτωματικές
αρρυθμίες), καλώς ανεκτό

Φλεκαϊνίδη, προπαφενόνη
Κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου κακώς ανεΣοταλόλη, αμιωδαρόνη
κτή (χωρίς προδιέγερση)

«Το χάπι στην τσέπη» βεραπαμίλη, διλτιαΈνα μοναδικό επεισόδιο ή σπάνια επεισόδια κολπο- ζέμη, βήτα αποκλειστές
κοιλιακής ταχυκαρδίας επανεισόδου (χωρίς προδιέΚατάλυση με καθετήρα
γερση)

Προδιέγερση, ασυμπτωματική

Κατάλυση με καθετήρα

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες
των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). WPW = Wolff-Parkinson-White.
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E. Εστιακή κολπική ταχυκαρδία

Οι εστιακές κολπικές ταχυκαρδίες χαρακτηρίζονται
από ακτινική εξάπλωση της ενεργοποίησης από μια
εστία, με ενδοκαρδιακή εκπόλωση που δεν εκτείνεται
σε ολόκληρο τον κολπικό κύκλο. Συνήθως εκδηλώνονται με κολπικές συχνότητες μεταξύ 100 και 250
σφύξεων το λεπτό (σπανίως φτάνουν τις 300). Ο μηχανισμός τους έχει αποδοθεί σε παθολογική ή αυξημένη αυτοματικότητα, πυροδοτούμενη δραστηριότητα (λόγω καθυστερημένης μετεκπόλωσης), ή σε μικρο-επανείσοδο. Όταν με την εμφάνιση της ταχυκαρδίας η κολπική συχνότητα αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά («προθέρμανση») και/ή μειώνεται σταδιακά πριν
τη διακοπή της ταχυκαρδίας («χαλάρωμα»), πρόκειται
μάλλον για αυτοματικό μηχανισμό. Περίπου το 10%
των ασθενών έχουν πολλαπλές εστίες. Η εστιακή κολπική ταχυκαρδία είναι δυνατόν να είναι ακατάπαυστη
και να οδηγήσει σε μυοκαρδιοπάθεια εκ ταχυκαρδίας.

Θεραπεία
Στις θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνεται η χρήση
φαρμάκων για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας
(βήτα αποκλειστές, αναστολείς διαύλων ασβεστίου,
ή διγοξίνη) ή για την καταστολή της αρρυθμικής εστίας. Αποτελεσματικά μπορεί να είναι επίσης τα φάρμακα κλάσης Ia ή Ic (φλεκαϊνίδη και προπαφενόνη).
Οι διαθέσιμες μελέτες συνιστούν τη χρήση ενδοφλέβιας
αδενοσίνης, βήτα αποκλειστών ή αναστολέων διαύλων
ασβεστίου, είτε για την οξεία διακοπή (ασύνηθες) ή συχνότερα για να επιτευχθεί έλεγχος της καρδιακής συχνότητας.
Η αδενοσίνη διακόπτει την εστιακή κολπική ταχυκαρδία σε
σημαντικό αριθμό ασθενών. Η καρδιοανάταξη με συνεχές
ρεύμα σπανίως διακόπτει τις αυτοματικές κολπικές ταχυκαρδίες, αλλά ενδέχεται να έχει επιτυχία για κολπικές ταχυκαρδίες που βασίζονται σε μικρο-επανείσοδο ή σε πυροδοτούμενη αυτοματικότητα, και θα πρέπει να δοκιμάζονται σε ασθενείς με αρρυθμίες ανθεκτικές στα φάρμακα.
Για χρόνιο έλεγχο συνιστάται αρχικώς η χρήση φαρμάκων που προκαλούν αποκλεισμό στο επίπεδο του ΚΚ
κόμβου, διότι μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικά και έχουν ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Άλλες
ισχυρότερες ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί προηγουμένως
αποκλειστής κολποκοιλιακού κόμβου και έχει αποτύχει.
Η εστιακή κολπική ταχυκαρδία καταλύεται στοχεύοντας
στο σημείο από το οποίο προέρχεται η κολπική ταχυκαρδία. Η κατάλυση με καθετήρα έχει ποσοστό επιτυχίας 80% με 90% για εστίες στο δεξιό κόλπο και 70%
με 80% για εστίες στον αριστερό κόλπο. Η συχνότητα εμφάνισης σημαντικών επιπλοκών είναι χαμηλή (1-

2%). Η κατάλυση της κολπικής ταχυκαρδίας από το μεσοκολπικό διάφραγμα ή το τρίγωνο του Koch μπορεί να
προκαλέσει κολποκοιλιακό αποκλεισμό.
ΣΤ. Πολυεστιακή Κολπική Ταχυκαρδία

Η ταχυκαρδία χαρακτηρίζεται από εύρεση τριών ή περισσοτέρων διαφορετικών μορφολογιών του κύματος
P σε διαφορετικές καρδιακές συχνότητες. Ο ρυθμός είναι πάντοτε ακανόνιστος και συχνά συγχέεται με κολπική μαρμαρυγή. Τις περισσότερες φορές συσχετίζεται
με υποκείμενη πνευμονοπάθεια, αλλά είναι δυνατόν να
προκύψει από μεταβολικές διαταραχές ή απορρύθμιση
των ηλεκτρολυτών. Η θεραπεία περιλαμβάνει διόρθωση των υποκειμένων ανωμαλιών, αλλά συχνά απαιτείται η χρήση αναστολέων διαύλων ασβεστίου, καθώς
δεν έχουν ρόλο εδώ τα αντιαρρυθμικά φάρμακα, η
καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα ή η κατάλυση.
Ζ. Κολπική ταχυκαρδία μακρο-επανεισόδου

Ως κολπικός πτερυγισμός ορίζεται ένας οργανωμένος
ταχύς (250-350 σφύξεις ανά λεπτό) κολπικός ρυθμός
μακροεπανεισόδου. Οι συνηθέστερες μορφές σχετίζονται με ρυθμούς επανεισόδου που κυκλοφορούν πέριξ
του δακτυλίου της τριγλώχινος. Ο όρος «ισθμο-εξαρτώμενος πτερυγισμός» αναφέρεται σε κυκλώματα στα
οποία η αρρυθμία προέρχεται από τον ισθμό μεταξύ
δακτυλίου της τριγλώχινος και κάτω κοίλης φλέβας.
Τις περισσότερες φορές εκδηλώνονται ως αριστερόστροφοι (αρνητικά κύματα πτερυγισμού στις κατώτερες απαγωγές), αλλά μπορεί να είναι και δεξιόστροφοι
(θετικά κύματα στις κατώτερες απαγωγές).
Ο μη ισθμο-εξαρτώμενος πτερυγισμός είναι πιο σπάνιος και προκαλείται συχνά από χειρουργικές ουλές
που δημιουργούν ένα κεντρικό εμπόδιο για την επανείσοδο. Σε ασθενείς με μη ισθμο-εξαρτώμενο πτερυγισμό, ανευρίσκονται μεγάλης επιφάνειας ουλές
στους κόλπους (με καρδιακή χαρτογράφηση) και σχετίζονται συχνά με πολλαπλά κυκλώματα επανεισόδου.
Ο κολπικός πτερυγισμός είναι δυνατόν να προκαλέσει
ύπουλα συμπτώματα, όπως κόπωση μετά από σωματική άσκηση, επιδεινούμενη καρδιακή ανεπάρκεια ή
πνευμονοπάθεια. Οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν
κολποκοιλιακή αγωγή 2:1, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλέσει μυοκαρδιοπάθεια.

Θεραπεία
Η οξεία θεραπεία εξαρτάται από την κλινική κατάσταση
του ασθενούς καθώς και από τα υποκείμενα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Εάν η αρρυθμία συνοδεύεται από
καρδιακή ανεπάρκεια, καταπληξία, ή μυοκαρδιακή ισχαι245
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μία, κατάλληλη θεραπεία είναι η καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα. Τόσο η ταχεία κολπική (ή οισοφάγειος) βηματοδότηση όσο και η καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα
χαμηλής ενέργειας είναι πολύ αποτελεσματικές θεραπείες για τη διακοπή του κολπικού πτερυγισμού. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όμως, οι ασθενείς με πτερυγισμό είναι σταθεροί, και πρέπει να δοκιμάζεται η χορήγηση φαρμάκων που προκαλούν αποκλεισμό στο επίπεδο
του ΚΚ κόμβου για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας.
Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, εάν προγραμματίζεται στη συνέχεια η χρήση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, διότι τα φάρμακα αυτά (κυρίως τα φάρμακα Κλάσης Ι������������������������������������������������
c�����������������������������������������������
) θα επιβραδύνουν το ρυθμό του πτερυγισμού, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε παράδοξη αύξηση της κοιλιακής συχνότητας. Εάν ο κολπικός πτερυγισμός εμμένει πέρα των 48 ωρών, τότε συνιστάται θεραπεία με αντιπηκτικά για διάστημα 3-4 εβδομάδων ή
αρνητικό (Απουσία θρόμβων) διοισοφάγειο ηχωκαρδι-

ογράφημα προτού επιχειρηθεί ηλεκτρική ή φαρμακολογική ανάταξη. Οι συστάσεις αυτές είναι πανομοιότυπες
με αυτές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
της κολπικής μαρμαρυγής. Ούτε η αμιωδαρόνη ούτε τα
φάρμακα-αποκλειστές του κολποκοιλιακού κόμβου είναι αποτελεσματικά για την ανάταξη του κολπικού πτερυγισμού. Ο πιο αποτελεσματικός παράγοντας για την
οξεία φαρμακολογική διακοπή του πτερυγισμού φαίνεται να είναι η ενδοφλέβια ιβουτιλίδη, με δραστικότητα
από 38% ως 76%, η οποία είναι πιο αποτελεσματική
από τις ενδοφλέβιες ουσίες κλάσης Ic.
Φαίνεται πως τα φάρμακα κλάσης III, κυρίως η δοφετιλίδη, αποτελούν αρκετά αποτελεσματική χρόνια θεραπεία για ασθενείς με πτερυγισμό (ποσοστό ανταπόκρισης 73%). Συνήθως δεν απαιτείται χρόνια θεραπεία μετά την αποκατάσταση του κολπικού ρυθμού, αν ο κολπικός πτερυγισμός εμφανίζεται ως μέρος της διεργασίας
μιας οξείας νόσου.

Θεραπευτικές συστάσεις για την εστιακή κολπική ταχυκαρδία*
Κλινική κατάσταση

Σύσταση

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

Οξεία θεραπεία†
Α. Ανάταξη
Αιμοδυναμικώς ασταθής ασθενής

Αιμοδυναμικώς σταθερός ασθενής

B. Ρύθμιση συχνότητας (χωρίς θεραπεία με δακτυλίτιδα)

Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα

I

B

Αδενοσίνη

IIa

C

Βήτα αποκλειστές

IIa

C

Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη

IIa

C

Προκαϊναμίδη

IIa

C

Φλεκαϊνίδη, προπαφενόνη

IIa

C

Αμιωδαρόνη, σοταλόλη

IIa

C

Βήτα αποκλειστές

I

C

Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη

I

C

IIb

C

Κατάλυση με καθετήρα

I

B

Βήτα αποκλειστές, αναστολείς διαύλων
ασβεστίου

I

C

Δισοπυραμίδη

IIa

C

Φλεκαϊνίδη, προπαφενόνη‡

IIa

C

Σοταλόλη, αμιωδαρόνη

IIa

C

Κατάλυση με καθετήρα

I

B

Καμία θεραπεία

I

C

Κατάλυση με καθετήρα

III

C

Διγοξίνη
Προφυλακτική θεραπεία

Υποτροπιάζουσα συμπτωματική κολπική ταχυκαρδία

Ασυμπτωματικές ή συμπτωματικές αδιάκοπες κολπικές
ταχυκαρδίες
Μη εγκατεστημένη και ασυμπτωματική

‡

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες
των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). *Εξαιρούνται ασθενείς με πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία, στους οποίους συχνά αντενδείκνυνται οι βήτα αποκλειστές και η σοταλόλη, λόγω πνευμονοπάθειας. †Όλα τα αναγραφόμενα φάρμακα για την οξεία θεραπεία λαμβάνονται ενδοφλεβίως. ‡Η φλεκαϊνίδη, η
προπαφενόνη και η δισοπυραμίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παρά μόνον σε συνδυασμό με αποκλειστή του κολποκοιλιακού κόμβου.
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Η κατάλυση του ισθμού (CTI) με καθετήρα αποτελεί
μία ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς με πτερυγισμό εξαρτώμενο από τον CTI. Για
ασθενείς με μη ισθμο-εξαρτώμενο πτερυγισμό, συ-

νιστάται η παραπομπή σε εξειδικευμένο κέντρο, διότι
συνήθως ανευρίσκονται πολλαπλά σύνθετα κυκλώματα. Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται από 50 ως
88%, αναλόγως της πολυπλοκότητας της βλάβης.

Συστάσεις για την οξεία αντιμετώπιση του κολπικού πτερυγισμού
Κλινική κατάσταση/Προτεινόμενη θεραπεία

Σύσταση

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

I

C

Βήτα αποκλειστές

IIa

C

Βεραπαμίλη, διλτιαζέμη

IIa

C

Δακτυλίτιδα†

IIb

C

Αμιωδαρόνη

IIb

C

Κολπική ή διοισοφάγειος βηματοδότηση

I

A

Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα

I

C

Ιβουτιλίδη‡

IIa

A

Φλεκαϊνίδη§

IIb

A

Προπαφενόνη§

IIb

A

Σοταλόλη

IIb

C

Προκαϊναμίδη§

IIb

A

Αμιωδαρόνη

IIb

C

Διλτιαζέμη ή Βεραπαμίλη

I

A

Βήτα αποκλειστές

I

C

Δακτυλίτιδα†

IIb

C

Αμιωδαρόνη

IIb

C

Κακώς ανεκτή

• Ανάταξη
• Έλεγχος συχνότητας

Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα

Σταθερός πτερυγισμός

•

Ανάταξη

• Έλεγχος συχνότητας

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες
των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). Το ενδεχόμενο καρδιοανάταξης πρέπει να εξετάζεται μόνο αν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά (����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
INR�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
= 2 με 3), η διάρκεια της αρρυθμία δεν έχει ξεπεράσει τις 48 ώρες, ή το διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα δεν δείχνει κολπικούς θρόμβους. Όλα τα αναγραφόμενα φάρμακα λαμβάνονται ενδοφλεβίως. †Η δακτυλίτιδα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
‡Η ιβουτιλίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με μειωμένη λειτουργία της Αριστερής Κοιλίας. §Η φλεκαϊνίδη, η προπαφενόνη και η προκαϊναμίδη δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται παρά μόνο σε συνδυασμό με αποκλειστή του κολποκοιλιακού κόμβου. ΚΚ = κολποκοιλιακός. INR = Διεθνές Κανονικοποιημένο Πηλίκο.
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Συστάσεις για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση του κολπικού πτερυγισμού
Κλινική κατάσταση/Προτεινόμενη θεραπεία

Σύσταση

Πρώτο επεισόδιο και καλώς ανεκτός κολπικός πτερυ- Καρδιοανάταξη μόνο
γισμός
Κατάλυση με καθετήρα*
Κατάλυση με καθετήρα*
Δοφετιλίδη
Υποτροπιάζων και καλώς ανεκτός κολπικός πτερυγισμός
Αμιωδαρόνη, Σοταλόλη, Φλεκαϊνίδη†‡, κινιδίνη†‡, προπαφενόνη†‡, προκαϊναμίδη†‡,
δισοπυραμίδη†‡
Κακώς ανεκτός κολπικός πτερυγισμός

Κατάλυση με καθετήρα*

Κολπικός πτερυγισμός εμφανιζόμενος μετά από τη Κατάλυση με καθετήρα*
χρήση φαρμάκων κλάσης Ic ή αμιωδαρόνης ως θεΔιακοπή του χορηγούμενου φαρμάκου και
ραπεία για κολπική μαρμαρυγή
χρήση άλλου
Συμπτωματικός μη ισθμο-εξαρτώμενος πτερυγισμός
μετά από αναποτελεσματική αντιαρρυθμική φαρμα- Κατάλυση με καθετήρα*
κευτική αγωγή

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

I

B

IIa

B

I

B

IIa

C

IIb

C

I

B

I

B

IIa

C

IIa

B

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες
των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). *Η κατάλυση με καθετήρα της κολποκοιλιακής συμβολής και η εμφύτευση βηματοδότη θα
πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ίαση με κατάλυση καθετήρα και εάν η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει αποφέρει αποτέλεσμα στον
ασθενή. †Τα φάρμακα αυτά δεν πρέπει να λαμβάνονται από ασθενείς με σημαντική οργανική καρδιοπάθεια. Η χρήση αντιπηκτικών είναι πανομοιότυπη με αυτήν που περιγράφεται για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. ‡Η φλεκαϊνίδη, η προπαφενόνη η προκαϊναμίδη, η κινιδίνη και η δισοπυραμίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παρά μόνο σε
συνδυασμό με αποκλειστή του κολποκοιλιακού κόμβου. ΚΚ = κολποκοιλιακός. CTI = ισθμός μεταξύ δακτυλίου της τριγλώχινος και κάτω κοίλης φλέβας

H. Ειδικές περιστάσεις

1. Κύηση
Οι ΥΚΤ που εμφανίζονται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν να αποτελέσουν ιδιαιτέρως δύσκολο
πρόβλημα. Υπάρχει ανησυχία για τις αιμοδυναμικές
συνέπειες στη μητέρα και το έμβρυο καθώς και για
τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων
στο έμβρυο. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ορισμένες αρχές. 1) Οι αρρυθμίες που είναι ιάσιμες με κατάλυση πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν πριν
από τον προγραμματισμό κύησης. 2) Οι περισσότερες αρρυθμίες αποτελούνται από μεμονωμένες κολπικές ή κοιλιακές πρώιμες συστολές, και δεν χρειάζονται θεραπεία. 3) Η οξεία θεραπεία των αρρυθμι-
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ών πρέπει να κατευθύνεται προς τη χρήση μη φαρμακολογικών προσεγγίσεων (δηλ. χειρισμοί διέγερσης
του παρασυμπαθητικού συστήματος). Η ενδοφλέβια αδενοσίνη και η καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα έχουν αποδειχθεί ασφαλείς. Με τη χορήγηση αντιαρρυθμικής φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια
της κύησης, η σοβαρότερη ανησυχία έγκειται στην πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών για το έμβρυο. Οι
πρώτες 8 εβδομάδες μετά τη σύλληψη συνδέονται με
τον υψηλότερο κίνδυνο τερατογένεσης. Κατά το 2ο
και το 3ο τρίμηνο, ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι οι
ανεπιθύμητες ενέργειες για τη σωματική/διανοητική
ανάπτυξη του εμβρύου. Θεραπεία με αντιαρρυθμικά
φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν τα συμπτώματα είναι μη ανεκτά ή εάν η ταχυκαρδία προκαλεί αιμοδυναμική επιβάρυνση.

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Συστάσεις θεραπευτικών στρατηγικών για τις ΥΚΤ στη διάρκεια της κύησης
Θεραπευτική στρατηγική

Οξεία ανάταξη της ΠΥΚΤ

Προφυλακτική θεραπεία

Σύσταση

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

Χειρισμοί διέγερσης παρασυμπαθητικού

I

C

Αδενοσίνη

I

C

Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα

I

C

Μετοπρολόλη, προπρανολόλη

IIa

C

Βεραπαμίλη

IIb

C

Διγοξίνη

I

C

Μετοπρολόλη*

I

B

Προπρανολόλη*

IIa

B

Σοταλόλη*, φλεκαϊνίδη†

IIa

C

Κινιδίνη, προπαφενόνη†, Βεραπαμίλη

IIb

C

Προκαϊναμίδη

IIb

B

Κατάλυση με καθετήρα

IIb

C

Ατενολόλη‡

IIb

B

Αμιωδαρόνη

III

C

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θεραπευτικές συστάσεις σε κάθε κατηγορία ένδειξης στον παραπάνω πίνακα, δεν αντανακλά απαραιτήτως την προτιμώμενη σειρά
χορήγησης. Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στο κείμενο για λεπτομέρειες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή (2). *Οι βήτα αποκλειστές δεν πρέπει να λαμβάνονται κατά το πρώτο τρίμηνο, αν είναι δυνατόν. †Για ορισμένες ταχυκαρδίες, να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης αποκλειστών ΚΚ κόμβου σε συνδυασμό με φλεκαϊνίδη και προπαφενόνη (Βλ. Ενότητα V). ‡Η
ατενολόλη κατηγοριοποιείται στην κλάση C (ταξινόμηση φαρμάκων για χρήση κατά την κύηση) από τις νομικές αρχές σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. ΚΚ = κολποκοιλιακός.
ΠΥΚΤ = παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία

2. Ενήλικοι με συγγενή καρδιοπάθεια
Η θεραπεία της ΥΚΤ σε ενήλικες ασθενείς με διορθωμένη ή μη διορθωμένη καρδιοπάθεια είναι συχνά
περίπλοκη, και πρέπει να αντιμετωπίζεται σε εξειδικευμένα κέντρα. Οι υπερκοιλιακές αρρυθμίες είναι
σημαντική αιτία νοσηρότητας ή και θνητότητας, σε
μερικούς ασθενείς. Οι ασθενείς αυτοί συχνά έχουν
πολλαπλά κολπικά κυκλώματα ή μηχανισμούς που
ευθύνονται για τις αρρυθμίες. Οι κολπικές αρρυθμίες μπορεί να είναι ένδειξη επιδεινούμενης αιμοδυνα-

μικής λειτουργίας, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις
απαιτεί ειδική διερεύνηση και χειρουργική θεραπεία.
Συνήθης είναι η συνύπαρξη φλεβοκομβικής δυσλειτουργίας, η οποία χρειάζεται εμφύτευση βηματοδότη
προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των
ΥΚΤ. Πολλές φορές η εμφύτευση του βηματοδότη και
οι διαδικασίες κατάλυσης με καθετήρα δυσχεραίνονται λόγω ανατομικών ανωμαλιών της καρδιάς. Επιπλέον, μέσα στο πλαίσιο της χειρουργικής διόρθωσης, πρέπει να γίνεται σωστά ο συντονισμός της θεραπείας για την αρρυθμία είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με κατάλυση με καθετήρα.
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Κεφάλαιο 1: Υπερκοιλιακές αρρυθμίες (ΥΚΑ)
Συστάσεις για τη θεραπεία των ΥΚΤ σε ενηλίκους με συγγενή καρδιοπάθεια
ΗΚΓ

Σύσταση

Κλάση

Επίπεδο
απόδειξης

Κατάλυση με καθετήρα σε εξειδικευμένο
κέντρο

I

C

• Εγχείρηση Mustard ή Senning για τη διόρθωση Κατάλυση με καθετήρα σε εξειδικευμένο
της μετάθεσης των μεγάλων αγγείων:
κέντρο

I

C

Σύγκλειση της μεσοκολπικής επικοινωνίΜη διορθωμένη αιμοδυναμικώς σημαντική μεσοκολας σε συνδυασμό με κατάλυση του ισθμού
*
πική επικοινωνία με κολπικό πτερυγισμό
του πτερυγισμού

I

C

Κατάλυση με καθετήρα ή χειρουργική κατάλυση παραπληρωματικών δεματίων, καΠΥΚΤ και ανωμαλία Ebstein με αιμοδυναμικές ενδεί- θώς ενδέχεται να υπάρχουν ένα ή περισξεις για χειρουργική διόρθωση
σότερα δεμάτια τη στιγμή της χειρουργικής
διόρθωσης της ανωμαλίας, σε εξειδικευμένο κέντρο

I

C

Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα δεν είχαν αποτέλεσμα και
ο ασθενής είναι συμπτωματικός:
• Διορθωμένη μεσοκολπική επικοινωνία:

Αρχική αντιμετώπιση με ανάταξη και αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή όπως περιγράφεται για τον κολπικό πτερυγισμό. ΠΥΚΤ = παροξυσμική
υπερκοιλιακή ταχυκαρδία.
*

Κλινικό ιστορικό αισθήματος παλμών
ΗΚΓ 12 απαγωγών (φλεβοκομβικός ρυθμός)

Προδιέγερση
Ναι

(να αποκλειστεί καρδιοπάθεια)
Όχι
Εκτίμηση τύπου αρρυθμίας
βάσει κλινικού ιστορικού

Υποψία AVRT

Ιστορικό συγκοπής;
Ναι
Όχι

Εμμένον ρυθμικό
αίσθημα παλμών

Ακανόνιστο αίσθημα παλμών

Παραπομπή σε αρρυθμιολόγο

Υποψία ΚΜ, ΠκΤ ή
κολπικού πτερυγισμού με
ποικίλη ΚΚ αγωγή

Παρακολούθηση
του συμβάματος

Σχήμα 1. Αρχική αξιολόγηση ασθενών με πιθανολογούμενη ταχυκαρδία
AVRT = κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου. ΗΚΓ = ηλεκτροκαρδιογράφημα. ΚΜ = κολπική μαρμαρυγή. ΠκΤ = πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία. ΚΚ = κολποκοιλιακός.
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Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Σχήμα 2. Διαφορική διάγνωση για ταχυκαρδία στενών QRS
Ταχυκαρδία στενών QRS
(διάρκεια QRS λιγότερο από 120 ms)

Τακτική ταχυκαρδία;
Ναι
Όχι

Όχι
Κολπική μαρμαρυγή
Κολπική ταχυκαρδία/πτερυγισμός
με ποικίλη ΚΚ αγωγή
ΠκΤ

Ορατά κύματα P;
Ναι

Κολπική συχνότητα μεγαλύτερη από την κοιλιακή;
Ναι

Όχι
Ανάλυση
διαστήματος RP

Κολπικός πτερυγισμός
ή Κολπική ταχυκαρδία

Βραχύ
(RP βραχύτερο του PR)

RP βραχύτερο
από 70 ms

AVNRT

RP μεγαλύτερο
από 70 ms

Μακρύ
(RP μεγαλύτερο του PR)

Κολπική ταχυκαρδία
PJRT
Άτυπη AVNRT

AVRT
AVNRT
Κολπική ταχυκαρδία

Ασθενείς με εστιακή κομβική ταχυκαρδία ενδέχεται να παρουσιάζουν το ίδιο επαναλαμβανόμενο σχήμα (pattern) με την ταχεία-βραδεία ΑVNRT και
να εμφανίζουν κολποκοιλιακό διαχωρισμό και/ή έντονη ανωμαλία στον κολποκοιλιακό ρυθμό. ΚΚ = κολποκοιλιακός. AVNRT = ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο. AVRT = κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου. ΠκΤ = πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία. ms = χιλιοστά δευτερολέπτου. PJRT = μόνιμη κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου. QRS = κοιλιακή ενεργοποίηση στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Σχήμα 3. ΗΚΓ καταγραφή με απαγωγές άκρων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, όπου εμφανίζεται το διάστημα RP (έναρξη R ως
έναρξη P) μακρύτερο από το διάστημα PR

R-P

P-R

Το κύμα P διαφέρει από το κύμα P του φλεβοκομβικού ρυθμού. ΗΚΓ = ηλεκτροκαρδιογράφημα.
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Κεφάλαιο 1: Υπερκοιλιακές αρρυθμίες (ΥΚΑ)
Σχήμα 4. Απάντηση της ταχυκαρδίας στενών συμπλεγμάτων στην αδενοσίνη
Τακτική ταχυκαρδία στενών
συμπλεγμάτων QRS

Ενδοφλέβια αδενοσίνη

Βαθμιαία επιβράδυνση και μετά εκ
νέου επιτάχυνση
του ρυθμού

Καμία αλλαγή
στη συχνότητα

■■

■■

Ανεπαρκής δόση/
Χορήγηση

■■

Να εξεταστεί το
ενδεχόμενο ΚΤ
(οφειλόμενης σε
δεμάτιο ή άνω διάφραγμα)

■■
■■

Κομβική ταχυκαρδία
Εστιακή κΤ
Μη παροξυσμική κομβική ταχυκαρδία

Αιφνίδια διακοπή

■■
■■
■■

■■

AVNRT
AVRT
Επανείσοδος στο
φλεβόκομβο
Εστιακή κΤ

Εμμένουσα κολπική
ταχυκαρδία με παροδικό ΚΚ αποκλεισμό
υψηλού βαθμού

■■

■■

Κολπικός
πτερυγισμός
κΤ

κΤ = κολπική ταχυκαρδία. ΚΚ = κολποκοιλιακός. AVNRT = ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο. AVRT = κολποκοιλιακή ταχυκαρδία
επανεισόδου QRS = κοιλιακή ενεργοποίηση στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. ΚΤ = κοιλιακή ταχυκαρδία.

Σχήμα 5. Διαφορική διάγνωση για ταχυκαρδία ευρέων QRS συμπλεγμάτων (μεγαλύτερων από 120 ms)
Ταχυκαρδία ευρέων συμπλεγμάτων QRS
(διάρκεια QRS μεγαλύτερη από 120 ms)
Ρυθμική ή άρρυθμη
Ρυθμική
Χειρισμοί διέγερσης
παρασυμπαθητικού ή
αδενοσίνη

Είναι το QRS ίδιο με του ΦΡ;
Αν ναι, σκεφθείτε:
ԅԅ ΥΚΤ και ΒΒΒ
ԅԅ Αντίδρομη AVRT†

ΚΚ σχέση 1 προς 1;

Προηγούμενο έμφραγμα
μυοκαρδίου ή οργανική
καρδιοπάθεια;
Αν ναι, είναι πιθανή ΚΤ

Άρρυθμη
Κολπική μαρμαρυγή
Κολπικός πτερυγισμός/κΤ με ποικίλη αγωγή και
α) ΒΒΒ ή
β) ορθόδρομη αγωγή μέσω ΠΔ

Όχι

Ναι ή
άγνωστο
Κοιλιακή συχνότητα
ταχύτερη της κολπικής

Μορφολογία QRS στις προκάρδιες απαγωγές

Τυπικός
RBBB ή
LBBB

ΥΚΤ

Προκάρδιες απαγωγές
Σε συμφωνία
Χωρίς μορφολογία R/S ΚΤ
Πάνω από 100 ms
από έναρξη R
ως ναδίρ

ΚΤ

Μορφολογία RBBB

qR, Rs, ή Rr¹ στη V1
Άξονας μετωπιαίου ΚΤ
επιπέδου από +90
ως –90º

Κολπική συχνότητα
ταχύτερη της κοιλιακής

Κολπική ταχυκαρδία
Κολπικός πτερυγισμός

Μορφολογία LBBB
R στη V1 μακρύτερο
από 30 ms
Πάνω από 60 ms από
R ως ναδίρ του S
qR ή qS στη V6

ΚΤ

Τυχόν καθυστέρηση στην αγωγή του QRS κατά τη διάρκεια του φλεβοκομβικού ρυθμού, όταν διατίθεται προς σύγκριση, μειώνει την αξία της ανάλυσης της μορφολογίας των ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
QRS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
. Η αδενοσίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν δεν είναι ξεκάθαρη η διάγνωση, διότι είναι δυνατόν να προκαλέσει ΚΜ σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και ΚΜ με ταχεία κοιλιακή συχνότητα σε προδιεγερμένες ταχυκαρδίες. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται οι διαφορετικές απαντήσεις στην αδενοσίνη. *Σε
συμφωνία σημαίνει ότι όλες οι προκάρδιες απαγωγές εμφανίζουν είτε θετικές είτε αρνητικές αποκλίσεις. Τα συμπλέγματα συγχώνευσης (fusion) οδηγούν σε διάγνωση ΚΤ. †Σε προδιεγερμένες ταχυκαρδίες, το QRS είναι εν γένει ευρύτερο (δηλ. περισσότερο προδιεγερμένο) σε σύγκριση με το φλεβοκομβικό ρυθμό. κ = κολπικός.
ΚΜ = κολπική μαρμαρυγή. ΠΔ = παραπληρωματικό δεμάτιο. κΤ = κολπική ταχυκαρδία. ΚΚ = κολποκοιλιακός. AVRT = κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου. BBB
= σκελικός αποκλεισμός. LBBB = αποκλεισμός αριστερού σκέλους δεματίου. ms = χιλιοστά δευτερολέπτου. QRS = κοιλιακή ενεργοποίηση σε ΗΚΓ. RBBB = αποκλεισμός δεξιού σκέλους δεματίου. ΦΡ = φλεβοκομβικός ρυθμός. ΥΚΤ = υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. Κ = κοιλιακός. ΚΜ = κοιλιακή μαρμαρυγή. ΚΤ = κοιλιακή ταχυκαρδία.
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Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Σχήμα 6. Οξεία αντιμετώπιση ασθενών με αιμοδυναμικώς σταθερή και ρυθμική ταχυκαρδία
Αιμοδυναμικώς σταθερή ρυθμική ταχυκαρδία

Ευρύ QRS

Στενό QRS
ΥΚΤ+ΒΒΒ

*

ΥΚΤ

Χειρισμοί διέγ. παρασυμπαθητικού
IV αδενοσίνη†
IV βεραπαμίλη/διλτιαζέμη
IV βήτα αποκλειστές

Βέβαιη ΥΚΤ
(βλ. στενό QRS)

ΚΤ ή άγνωστος μηχανισμός

ΥΚΤ με προδιέγερση**

IV προκαϊναμίδη
IV σοταλόλη
IV λιδοκαΐνη
(IV αμιωδαρόνη σε ασθενείς
με δυσλειτουργία ΑΚ)

Διακοπή

Διακοπή
Όχι, εμμένουσα
ταχυκαρδία με ΚΚ
αποκλεισμό

Ναι

Όχι

Ναι

Καρδιοανάταξη με
συνεχές ρεύμα
IV ιβουτιλίδη**
IV προκαϊναμίδη
IV φλεκαϊνίδη

συν κολποκοιλιακούς αποκλειστές

ή βηματοδότηση/καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα με μεγαλύτερη συχνότητα (υπερκέραση) και/ή έλεγχος καρδιακής συχνότητας

Για να γίνει διάγνωση, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ΗΚΓ 12 ηλεκτροδίων κατά τη διάρκεια του φλεβοκομβικού ρυθμού. †Η αδενοσίνη πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή στεφανιαία νόσο, και μπορεί να προκαλέσει κολπική μαρμαρυγή, η οποία μπορεί να οδηγήσει
σε ταχείες κοιλιακές συχνότητες σε ασθενείς με προδιέγερση. **Η ιβουτιλίδη είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική για ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό,
αλλά δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ΚΕ λιγότερο από 30%, λόγω αυξημένου κινδύνου πολύμορφης ΚΤ. ΚΜ = κολπική μαρμαρυγή. ΚΚ =
κολποκοιλιακός. ΒΒΒ = σκελικός αποκλεισμός. ΗΚΓ = ηλεκτροκαρδιογράφημα. IV��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
= ενδοφλέβια. ΑΚ = αριστερή κοιλία. QRS = κοιλιακή ενεργοποίηση σε ΗΚΓ. ΥΚΤ = υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. ΚΤ = κοιλιακή ταχυκαρδία.
*

Σχήμα 7. Αντιμετώπιση κολπικού πτερυγισμού αναλόγως της αιμοδυναμικής σταθερότητας
Κολπικός πτερυγισμός

Σταθερός

Ασταθής
ΣΚΑ, καταπληξία, οξύ ΕΜ
Καρδιοανάταξη
με συνεχές ρεύμα

Έλεγχος
συχνότητας:
ΚΚ αποκλειστές

Ανάταξη
■■ καρδιοανάταξη με ΣΡ
■■ Κολπική βηματοδότηση
■■ Φαρμακολογική ανάταξη

Αν χρειάζεται θεραπεία
για πρόληψη υποτροπών

Αντιαρρυθμικά φάρμακα

Κατάλυση με καθετήρα

Πριν και μετά από κάθε απόπειρα εκλεκτικής αναστροφής του κολπικού πτερυγισμού θα πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί προφύλαξη με αντιπηκτική αγωγή, όπως για την ΚΜ. ΚΜ = κολπική μαρμαρυγή. ΚΚ = κολποκοιλιακός. ΣΚΑ = συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. ΣΡ = συνεχές ρεύμα. ΕΜ = έμφραγμα μυοκαρδίου.
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Κεφάλαιο 1: Υπερκοιλιακές αρρυθμίες (ΥΚΑ)

IV. Παραπομπές
(1) Κατόπιν προσαρμογής από τις Κατευθυντήριες
Οδηγίες των ACC/AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Υπερκοιλιακές Αρρυθμίες: Εκτενής Περίληψη
C. Blomström-Lundqvist και M.M. Scheinman
(Πρόεδροι), E.M. Aliot, J.S. Alpert, H. Calkins, A.J.
Camm, W.B. Campbell, D.E. Haines, K.H. Kuck,
B.B. Lerman, D.D. Miller, C.W. Shaeffer Jr., W.G.
Stevenson, G.F. Tomaselli
European Heart Journal 2003; 24 (20): 18571897.
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(2) Έκθεση Κατευθυντήριων Οδηγιών ACC/AHA/
ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική
Μαρμαρυγή από την Κοινή Ομάδα Εργασίας των
ESC, ACC και AHA
V. Fuster (Πρόεδρος), L.E. Rydén (Συμπρόεδρος), R.W. Asinger, D.S. Cannom, H.J. Crijns, R.L.
Frye, J.L. Halperin, G.N. Kay, W.W. Klein, S. Lévy,
R.L. McNamara, E.N. Prystowsky, L.S. Wann, D.G.
Wyse
European Heart Journal 2001; 22 (20): 18521923.
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1. Εισαγωγή

Οδηγιών για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση αυτής της
κοινής και πολύπλοκης αρρυθμίας.

Η Κολπική Μαρμαρυγή είναι μια υπερκοιλιακή ταχυαρρυθμία που χαρακτηρίζεται από μη συντονισμένη
ενεργοποίηση των κόλπων με επακόλουθη επιδείνωση της μηχανικής λειτουργίας. Η κολπική μαρμαρυγή
(ΚΜ) αποτελεί την πιο συνήθη εμμένουσα διαταραχή
του καρδιακού ρυθμού και ο επιπολασμός της αυξάνεται με την ηλικία. Η ΚΜ συχνά σχετίζεται με δομικές καρδιοπάθειες παρόλο που μια σημαντική μερίδα ασθενών
με ΚΜ δεν παρουσιάζουν καμιά ανιχνεύσιμη καρδιοπάθεια ή αιμοδυναμική βλάβη και τα θρομβοεμβολικά
συμβάματα που συνδέονται με την ΚΜ έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική νοσηρότητα, θνητότητα και κόστος.
Συνεπώς το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας (ACC),
η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) συνέστησαν
μια επιτροπή με στόχο τη δημιουργία Κατευθυντηρίων

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Τσέπης προέρχονται από
το πλήρες κείμενο των Συστάσεων των Εταιριών
ACC/ AHA/ESC για την Αντιμετώπιση Ασθενών με
Κολπική Μαρμαρυγή. Αυτές οι Συστάσεις πρωτοδημοσιεύτηκαν το 2001 κι έπειτα αναθεωρήθηκαν το
2006. Στο παρόν κείμενο παρατίθενται πιο λεπτομερείς επεξηγήσεις επί της αντιμετώπισης της κολπικής
μαρμαρυγής καθώς επίσης και οι δέουσες νομικές
επιφυλάξεις (caveats) και τα επίπεδα αποδείξεων.
Τόσο το πλήρες κείμενο των Κατευθυντηρίων Οδηγιών όσο και η Εκτενής Περίληψη αυτών, είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις: http://www.acc.
org, http://www.americanheart.org ή http://www.
escardio.org Οι χρήστες των Κατευθυντήριων Οδηγιών Τσέπης θα πρέπει να συμβουλευτούν αυτά τα
κείμενα για περαιτέρω πληροφορίες.

*Προσαρμοσμένο κείμενο από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή, Εκτελεστική Περίληψη, των εταιριών ACC/AHA/ESC
(European Heart Journal, 2006; 8: 651-745 doi: 10.1093/europace/eul097; 27: 1979-2030) και Πλήρες Κείμενο (Europace 2006)
**Επίσημος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακού Ρυθμού. †Επίσημος Εκπρόσωπος της Εταιρείας Καρδιακού Ρυθμού..
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Κεφάλαιο 2: Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)
1.1 Πεδίο Κατευθυντήριων Οδηγιών Τσέπης

2. Ταξινόμηση της ΚΜ

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2006 για την Αντιμετώπιση των Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή δεν
μπορούν να αναπαραχθούν στο σύνολο του περιεχομένου τους στις Κατευθυντήριες Οδηγίες τσέπης.
Γι αυτόν το λόγο, αυτές οι Συστάσεις τσέπης εστιάζουν στα ζητήματα που αντιμετωπίζονται πιο συχνά
στην κλινική πρακτική:

Έχουν προταθεί διάφορα συστήματα ταξινόμησης της
ΚΜ βασισμένα στη μορφή του ΗΚΓ, τις επικαρδιακές ή ενδοκοιλοτικές καταγραφές, τη χαρτογράφηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του κόλπου ή τα κλινικά χαρακτηριστικά. Παρόλο που η μορφή της ΚΜ μπορεί να αλλάξει
με τον καιρό, ίσως να είναι χρήσιμο το να χαρακτηρίσουμε την αρρυθμία σε μια δεδομένη στιγμή. Το σχέδιο ταξινόμησης που προτείνεται εδώ αποτελεί αντικείμενο ομοφωνίας που επιτεύχθηκε λόγω της επιθυμίας να παραχθεί κάτι απλό και σχετικό με την κλινική πρακτική.

•
•
•
•
•

Πρωτοεμφανιζόμενη ΚΜ
Υποτροπιάζουσα Παροξυσμική ΚΜ

•

Υποτροπιάζουσα Εμμένουσα ΚΜ
Μόνιμη ΚΜ
Διατήρηση Φλεβοκομβικού Ρυθμού.

1.2 Ταξινόμηση συστάσεων

Ταξινόμηση σύστασης κι επίπεδο απόδειξης αναφέρονται δίπλα σε κάθε σύσταση. Η ταξινόμηση των
συστάσεων και το επίπεδο των αποδείξεων αναγράφονται στη μορφή συστάσεων των ACC/AHA όπως
περιγράφεται λεπτομερέστερα στον Πίνακα 1.

•

Πρωτοεμφανιζόμενη ΚΜ
Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει ένα πρωτοανιχνευόμενο επεισόδιο ΚΜ, είτε είναι συμπτωματικό και αυτοπεριοριζόμενο είτε όχι,
αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα για την πραγματική διάρκεια του επεισοδίου και για τυχόν προηγούμενα επεισόδια που δεν ανιχνεύτηκαν (Σχήμα 1).
Υποτροπιάζουσα ΚΜ
Μετά από δύο και περισσότερα επεισόδια η ΚΜ
θεωρείται υποτροπιάζουσα.
• Παροξυσμική
Αν η αρρυθμία διακόπτεται αυτόματα, τότε η
υποτροπιάζουσα ΚΜ ορίζεται ως παροξυσμική.
Όταν διατηρείται πάνω από 7 ημέρες, τότε χαρακτηρίζεται ως εμμένουσα.

Πίνακας 1. Ισχύουσα Ταξινόμηση Συστάσεων και Επιπέδου Απόδειξης
Εκτίμηση βεβαιότητας (Ακρίβεια) της Θεραπευτικής Επίδρασης

Μέγεθος αποτελέσματος θεραπείας
ΚΛΑΣΗ Ι
Όφελος >>> Κίνδυνος
Η Επέμβαση/ Θεραπεία
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να γίνει/ χορηγηθεί

ΚΛΑΣΗ ΙΙΑ
Όφελος >> Κίνδυνος
Χρειάζονται περισσότερες μελέτες με
εστιασμένους στόχους.
ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ να γίνει η Επέμβαση/
χορηγηθεί η θεραπεία

ΚΛΑΣΗ ΙΙ Β
Όφελος ≥ Κίνδυνος
Χρειάζονται περισσότερες μελέτες με
ευρείς στόχους. Επιπλέον δεδομένα από
μελέτες καταγραφής θα ήταν χρήσιμα.
Το ενδεχόμενο της Επέμβασης /
Θεραπείας
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ

ΚΛΑΣΗ ΙΙΙ
Όφελος ≥ Κίνδυνος
Δεν χρειάζονται περαιτέρω μελέτες. Η
Επέμβαση/ Θεραπεία ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
γίνει / χορηγηθεί ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΖΗΜΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ A
Αξιολογήθηκαν πολλαπλά
(3-5) στρώματα κινδύνου του
πληθυσμού*
Γενική συμφωνία
κατεύθυνσης και μεγέθους
δράσης

- Σύσταση ότι η επέμβαση
ή θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Επαρκείς αποδείξεις από
πολλαπλές τυχαιοποιημένες
δοκιμές ή μετααναλύσεις

- Σύσταση υπέρ του ότι η επέμβαση
ή θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Κάποιες αντικρουόμενες αποδείξεις
από πολλαπλές τυχαιοποιημένες
δοκιμές ή μετααναλύσεις

- Η χρησιμότητα/ αποτελεσματικότητα
της σύστασης είναι λιγότερο καλά
τεκμηριωμένη.
- Περισσότερες αντικρουόμενες
αποδείξεις από μια τυχαιοποιημένη
δοκιμή ή από μη τυχαιοποιημένες
μελέτες.

- Σύσταση ότι η επέμβαση ή θεραπεία δεν
είναι χρήσιμη/ αποτελεσματική και μπορεί
και να είναι επιζήμια
- Επαρκείς αποδείξεις από πολλαπλές
τυχαιοποιημένες δοκιμές ή μετααναλύσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ B
Αξιολογήθηκαν περιορισμένα
(2-3) στρώματα κινδύνου του
πληθυσμού*

- Σύσταση ότι η επέμβαση/
θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Περιορισμένες αποδείξεις από
μια τυχαιοποιημένη δοκιμή ή από
μη τυχαιοποιημένες μελέτες

- Σύσταση υπέρ του ότι η επέμβαση
ή θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Κάποιες αντικρουόμενες αποδείξεις
από μια τυχαιοποιημένη μελέτη ή μη
τυχαιοποιημένες δοκιμές

- Η χρησιμότητα / αποτελεσματικότητα
της σύστασης είναι λιγότερο καλά
αποδεδειγμένη
- Περισσότερες αντικρουόμενες
αποδείξεις από μια τυχαιοποιημένη
δοκιμή ή μη τυχαιοποιημένες μελέτες.

- Σύσταση ότι η επέμβαση ή θεραπεία δεν
είναι χρήσιμη/ αποτελεσματική και μπορεί
και να είναι βλαπτική
- Περιορισμένες αποδείξεις από μια
τυχαιοποιημένη δοκιμή ή από μη
τυχαιοποιημένες μελέτες

ΕΠΙΠΕΔΟ C
Αξιολογήθηκαν πολύ
περιορισμένα (1-2)
στρώματα κινδύνου του
πληθυσμού*

- Σύσταση ότι η επέμβαση
/ θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Μόνο γνώμη των ειδικών,
περιπτωσιολογικές μελέτες ή
standard of care

- Σύσταση υπέρ του ότι η επέμβαση
ή θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Μόνον αποκλίνουσες γνώμες
ειδικών, περιπτωσιολογικές μελέτες
ή standard of care

- Η χρησιμότητα της σύστασης είναι
λιγότερο καλά εδραιωμένη
- Μόνον αποκλίνουσες γνώμες ειδικών,
περιπτωσιολογικές μελέτες ή standard
of care

- Σύσταση ότι η επέμβαση ή θεραπεία δεν
είναι χρήσιμη/ αποτελεσματική και μπορεί
να αποδειχθεί επιβλαβής
- Μόνον γνώμες ειδικών, περιπτωσιολογικές
μελέτες ή standard of care

*Διαθέσιμα δεδομένα από κλινικές δοκιμές ή μελέτες καταγραφής σχετικά με τη χρησιμότητα/ αποτελεσματικότητα σε διαφορετικούς υποπληθυσμούς με βάση το φύλο, την ηλικία, το ιστορικό διαβήτη, το ιστορικό
προηγούμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου, το ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας και την προηγούμενη χρήση ασπιρίνης. Μια σύσταση με Επίπεδο Απόδειξης B ή C δεν σημαίνει ότι η εν λόγω σύσταση είναι ανίσχυρη.
Πολλά σημαντικά κλινικά ζητήματα που αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες δεν εξετάζονται σε κλινικές δοκιμές. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες τυχαιοποιημένες μελέτες, μπορεί να υπάρχει πολύ
σαφής κλινική συναίνεση ότι μια συγκεκριμένη εξέταση ή θεραπεία είναι χρήσιμη ή αποτελεσματική.
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Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Σχήμα 1. Τύποι Κολπικής Μαρμαρυγής
Πρωτοεμφανιζόμενη

Παροξυσμική2,4
(Μη αυτοπεριοριζόμενη)

Παροξυσμική1,4
(Αυτοπεριοριζόμενη)

Μόνιμη³
¹Επεισόδια που συνήθως διαρκούν λιγότερο από ή έως 7 ημέρες (τα περισσότερα
λιγότερο από 24 ώρες), ²συνήθως πάνω από 7 ημέρες, ³η καρδιοανάταξη απέτυχε ή δεν επιχειρήθηκε και 4τόσο η παροξυσμική όσο και η εμμένουσα ΚΜ μπορεί να
είναι υποτροπιάζουσες.

•

Μόνιμη ΚΜ
Η κατηγορία εμμένουσας ΚΜ επίσης περιλαμβάνει
περιπτώσεις μακράς διάρκειας ΚΜ (π.χ. διαρκέστερη από ένα χρόνο) που συνήθως οδηγεί σε μόνιμη ΚΜ στην οποία η καρδιοανάταξη απέτυχε ή δεν
επιχειρήθηκε.

Αυτές οι κατηγορίες δεν αποκλείουν η μία την άλλη.
Ένας ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αρκετά επεισόδια παροξυσμικής ΚΜ και περιστασιακά εμμένουσα ΚΜ ή και το αντίστροφο. Είναι πρακτικό να κατηγοριοποιεί κανείς έναν ασθενή με βάση την πιο συνήθη
εκδήλωση. Ο ορισμός μόνιμης ΚΜ είναι συχνά αυθαίρετος και η διάρκεια αναφέρεται τόσο σε μεμονωμένα
επεισόδια όσο και στο χρονικό διάστημα για το οποίο
μια διάγνωση υφίσταται για έναν συγκεκριμένο ασθενή. Έτσι, σε έναν ασθενή με παροξυσμική ΚΜ, επεισόδια που διαρκούν από δευτερόλεπτα έως και ώρες
μπορεί να προκύπτουν επανειλημμένα για χρόνια. Αυτή
η ορολογία αφορά σε επεισόδια που διαρκούν παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα χωρίς αναστρέψιμη αιτία.
Δευτεροπαθής ΚΜ στο πλαίσιο οξέος εμφράγματος
του μυοκαρδίου (ΕΜ), καρδιοχειρουργικής επέμβασης, περικαρδίτιδας, μυοκαρδίτιδας, υπερθυρεοειδισμού ή οξείας πνευμονικής νόσου εξετάζεται ξεχωριστά. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η ΚΜ δεν είναι το πρωτοπαθές πρόβλημα και η θεραπεία της υποκείμενης
διαταραχής συνήθως τερματίζει την αρρυθμία, χωρίς υποτροπές. Αντιθέτως, όταν η ΚΜ προκύπτει κατά τη διάρκεια μιας συνυπάρχουσας διαταραχής, όπως
ο καλά ελεγχόμενος υποθυρεοειδισμός, τότε ισχύουν
οι γενικές αρχές για την αντιμετώπιση της αρρυθμίας.
Ο όρος μονήρης ΚΜ (���������������������������
lone�����������������������
����������������������
AF��������������������
) αφορά σε άτομα κάτω των 60 ετών χωρίς κλινική ή ηχωκαρδιογραφική
απόδειξη καρδιοπνευμονικής νόσου, περιλαμβανομένης και της υπέρτασης. Αυτοί οι ασθενείς έχουν ευνοϊκή πρόγνωση σε σχέση με τα θρομβοεμβολικά επει-

σόδια και τη θνητότητα. Με το πέρασμα των χρόνων οι
ασθενείς δεν εμπίπτουν πλέον στην κατηγορία της μονήρους ΚΜ λόγω γήρανσης ή ανάπτυξης καρδιακών
ανωμαλιών όπως διεύρυνση του αριστερού κόλπου,
και τότε ο κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων και
θνητότητας αυξάνεται. Ο όρος μη-βαλβιδική ΚΜ αφορά σε περιστατικά χωρίς ρευματική μιτροειδοπάθεια,
προσθετική καρδιακή βαλβίδα ή επιδιόρθωση βαλβίδας.

3. Επιδημιολογία και πρόγνωση
Η ΚΜ είναι η πιο συχνή αρρυθμία στην κλινική πράξη και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο από τις
νοσηλείες που γίνονται λόγω ανωμαλιών καρδιακού
ρυθμού. Κατ' εκτίμηση 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι
στη Βόρειο Αμερική και 4,5 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παροξυσμική ή εμμένουσα ΚΜ.
Κατά τα τελευταία 20 χρόνια οι εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω ΚΜ αυξήθηκαν κατά 66% εξαιτίας της
γήρανσης του πληθυσμού, του αυξανόμενου επιπολασμού χρόνιων καρδιακών νοσημάτων, των πιο συχνών διαγνώσεων μέσω της χρήσης συσκευών περιπατητικής καταγραφής και άλλων παραγόντων.

4. Κλινική αξιολόγηση
4.1 Κλινικό ιστορικό και φυσική εξέταση

Η διάγνωση της ΚΜ απαιτεί επιβεβαίωση από ΗΚΓ,
μερικές φορές υπό τη μορφή παρακλίνιας τηλεμετρίας ή περιπατητικών καταγραφών Holter���������
���������������
. Η αρχική αξιολόγηση περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό του
τύπου της αρρυθμίας ως παροξυσμικό ή εμμένοντα, προσδιορίζοντας την αιτία της και ορίζοντας καρδιακούς και εξωκαρδιακούς παράγοντες που αφορούν στην αιτιολογία, την ανοχή και την αντιμετώπιση.
Οι εξετάσεις και η θεραπεία συνήθως μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας και μόνο επίσκεψης στα
εξωτερικά ιατρεία (Πίνακας 2), εκτός και αν ο ρυθμός
δεν έχει συγκεκριμένα καταγραφεί και απαιτείται έτσι
επιπλέον παρακολούθηση.

5. Προτεινόμενες στρατηγικές
αντιμετώπισης
5.1 Στρατηγικοί στόχοι

Η αντιμετώπιση των ασθενών με ΚΜ περιλαμβάνει
τρεις, μη αμοιβαία αλληλο-αναιρούμενους στόχους:

•
•

Έλεγχο συχνότητας
Πρόληψη θρομβοεμβολής
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•

Διόρθωση της διαταραχής του ρυθμού.

Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει πρωτίστως μια
στρατηγική ελέγχου της συχνότητας ή του ρυθμού.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου της συχνότητας, η κοιλιακή συχνότητα ελέγχεται χωρίς δέσμευση αποκατάστασης ή διατήρησης του φλεβοκομβικού ρυθμού, ενώ η στρατηγική ελέγχου του ρυθμού
επιχειρεί να αποκαταστήσει και/ ή να διατηρήσει τον

φλεβοκομβικό ρυθμό. Η δεύτερη στρατηγική επίσης
απαιτεί προσοχή και στον έλεγχο της συχνότητας.
Ανάλογα με την πορεία του ασθενούς η στρατηγική
που επελέγη αρχικά μπορεί να αποδειχθεί ανεπιτυχής, οπότε και υιοθετείται η εναλλακτική στρατηγική.
Ανεξάρτητα από το αν θα ακολουθηθεί η στρατηγική
ελέγχου της συχνότητας ή του ρυθμού, προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί και στην αντιθρομβωτική θεραπεία για να προληφθεί η θρομβοεμβολή.

Πίνακας 2. Κλινική Αξιολόγηση σε Ασθενείς με ΚΜ
Ελάχιστη αξιολόγηση
1. Ιστορικό και φυσική εξέταση για να προσδιοριστούν
-- Η παρουσία και η φύση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ΚΜ
-- Ο κλινικός τύπος της ΚΜ (πρώτο επεισόδιο, παροξυσμική, εμμένουσα ή μόνιμη)
-- Έναρξη της πρώτης συμπτωματικής κρίσης ή ημερομηνία ανακάλυψης της ΚΜ
-- Συχνότητα, διάρκεια, παράγοντες πρόκλησης και τρόποι τερματισμού της ΚΜ
-- Ανταπόκριση σε οποιουσδήποτε φαρμακευτικούς παράγοντες έχουν χορηγηθεί
-- Παρουσία οποιασδήποτε υποκείμενης καρδιακής νόσου ή άλλες αναστρέψιμες παθήσεις (πχ υπερθυρεοειδισμός ή κατανάλωση αλκοόλ)
2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα για να ταυτοποιηθούν
-- Ο ρυθμός (επιβεβαίωση της ΚΜ)
-- Υπερτροφία ΑΚ
-- Διάρκεια και μορφολογία Ρ-επαρμάτων ή ινιδικών
κυμάτων
-- Προδιέγερση
-- Αποκλεισμός κλάδου του δεματίου του His (ΒΒΒ)
-- Προηγούμενο ΕΜ
-- Άλλες κολπικές αρρυθμίες
-- Μέτρηση και παρακολούθηση των διαστημάτων R-R,
QRS και QT σε συνδυασμό με την αντιαρρυθμική φαρμακοθεραπεία
3. Διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα για να εντοπισθούν
-- Βαλβιδοπάθεια
-- Μέγεθος Δκ και Ακ
-- Μέγεθος και λειτουργία ΑΚ
-- Μέγιστη πίεση ΔΚ (πνευμονική υπέρταση)
-- Υπερτροφία ΑΚ
-- Θρόμβος Ακ (χαμηλή ευαισθησία)
-- Περικαρδιακή νόσος
4. Αιματολογικές εξετάσεις θυρεοειδικής, νεφρικής
και ηπατικής λειτουργίας
-- Για ένα πρώτο επεισόδιο ΚΜ, όταν η κοιλιακή συχνότητα είναι δύσκολο να ελεγχθεί.

Επιπλέον έλεγχος
Μια ή παραπάνω εξετάσεις μπορεί να είναι απαραίτητες
1. 6λεπτη δοκιμασία βάδισης
-- Αν η επάρκεια του ελέγχου συχνότητας είναι υπό αμφισβήτηση
2. Τεστ κόπωσης
-- Αν η επάρκεια του ελέγχου συχνότητας είναι υπό αμφισβήτηση (μόνιμη ΚΜ)
-- Για να αναπαραχθεί η ασκησιογενής ΚΜ
-- Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ισχαιμίας πριν από
τη θεραπεία επιλεγμένων ασθενών με ένα αντιαρρυθμικό φάρμακο τύπου IC.
3. Παρακολούθηση με Holter ή καταγραφή συμβαμάτων
-- Αν η διάγνωση του τύπου της αρρυθμίας είναι υπό αμφισβήτηση
-- Ως μέσον αξιολόγησης του ελέγχου συχνότητας
4. Διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία
-- Για να εντοπισθούν θρόμβοι Ακ (στο ωτίο του Ακ)
-- Για καθοδήγηση κατά την καρδιοανάταξη
5. Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
-- Για να αποσαφηνιστεί ο μηχανισμός ταχυκαρδίας με
ευρύ σύμπλεγμα QRS
-- Για να εντοπισθεί προδιαθεσιακή αρρυθμία όπως ο
κολπικός πτερυγισμός ή η παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
-- Για να βρεθούν σημεία θεραπευτικής κατάλυσης ή
τροποποίησης / αποκλεισμού ΚΚ αγωγής
6. Ακτινογραφία θώρακος για να αξιολογηθεί
-- Το παρέγχυμα του πνεύμονα όταν τα κλινικά ευρήματα
καταδεικνύουν μια ανωμαλία
-- Τα πνευμονικά αγγεία, όταν τα κλινικά ευρήματα παραπέμπουν σε ανωμαλία

Ο τύπος IC αφορά στην ταξινόμηση των αντιαρρυθμικών φαρμάκων κατά Vaughan Williams (βλέπε Πίνακα 14 στην εκτενή περίληψη). ΚΜ = κολπική μαρμαρυγή, ΚΚ = κολποκοιλιακός, Ακ = αριστερός κόλπος, ΑΚ= αριστερή κοιλία, ΕΜ= έμφραγμα μυοκαρδίου, Δκ = δεξιός κόλπος και ΔΚ = δεξιά κοιλία.
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5.2 Αλγόριθμοι για την αντιμετώπιση των ασθενών
με ΚΜ

Αυτά τα ζητήματα πραγματεύονται οι διάφοροι αλγόριθμοι αντιμετώπισης για τον κάθε τύπο εκδήλωσης
της ΚΜ (βλ. Σχήματα 2, 3, 4 και 5).

Η αντιμετώπιση των ασθενών με ΚΜ απαιτεί γνώση του τύπου με τον οποίον αυτή εκδηλώνεται (παροξυσμική, εμμένουσα ή μόνιμη) και των υποκείμενων παθήσεων. Απαιτεί επίσης και λήψη αποφάσεων σχετικά με την αποκατάσταση και τη διατήρηση
του φλεβοκομβικού ρυθμού, τον έλεγχο της κοιλιακής συχνότητας και την αντιθρομβωτική θεραπεία.

Δεδομένου ότι υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες αντιαρρυθμικών φαρμάκων
για τη θεραπεία ασθενών με ΚΜ, οι αλγόριθμοι επιλογής φαρμάκων αναπτύχθηκαν κατόπιν συναινέσεως και υπόκεινται σε αναθεώρηση όταν προκύπτουν
επιπλέον αποδείξεις.

Σχήμα 2. Φαρμακολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με
Πρωτοδιαγνωσθείσα Κολπική Μαρμαρυγή

Σχήμα 3. Φαρμακολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με
Υποτροπιάζουσα Παροξυσμική Κολπική Μαρμαρυγή
Υποτροπιάζουσα
παροξυσμική ΚΜ

Πρωτοδιαγνωσθείσα ΚΜ

Εμμένουσα

Παροξυσμική

Ελάχιστα ή καθόλου
συμπτώματα

Δεν χρειάζεται θεραπεία
εκτός και αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά (π.χ.
υπόταση, ΚΑ, στηθάγχη)

Θεωρείστε τη
μόνιμη ΚΜ

Αντιπηκτικά
σύμφωνα μς τις ανάγκες

Αντιπηκτικά κι έλεγχος
συχνότητας* σύμφωνα
με τις ανάγκες

Σοβαρότατα συμπτώματα
στην ΚΜ

Έλεγχος συχνότητας
και αντιπηκτική αγωγή
σύμφωνα με τις ανάγκες

Αντιπηκτικά και
έλεγχος συχνότητας*
ανάλογα με τις ανάγκες

Αντιπηκτικά κι έλεγχος
συχνότητας ανάλογα
με τις ανάγκες

Κανένα φάρμακο
για πρόληψη ΚΜ

Θεραπεία με ΑΑΦ*

Σκεφτείτε το
ενδεχόμενο θεραπείας
με αντιαρρυθμικά

Καρδιοανάταξη

Μακροπρόθεσμη θεραπεία με αντιαρρυθμικά δεν χρειάζεται

ΚΜ = κολπική μαρμαρυγή, ΚΑ = καρδιακή ανεπάρκεια.
*Βλ. Σχήμα 5

Κατάλυση της ΚΜ
αν αποτύχει η θεραπεία
με ΑΑΦ

ΑΑΦ = αντιαρρυθμικά φάρμακα, ΚΜ = κολπική μαρμαρυγή.
*Βλ. Σχήμα 5
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Σχήμα 4. Φαρμακολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με
Υποτροπιάζουσα ή Μόνιμη Κολπική Μαρμαρυγή
Υποτροπιάζουσα
Εμμένουσα ΚΜ

Μόνιμη ΚΜ

Σχήμα 5. Θεραπεία με Αντιαρρυθμικά Φάρμακα για
Διατήρηση του Φλεβοκομβικού Ρυθμού σε ασθενείς με
Υποτροπιάζουσα Παροξυσμική ή Εμμένουσα Κολπική
Μαρμαρυγή
Διατήρηση
Φλεβοκομβικού Ρυθμού

Ελάχιστα ή καθόλου
συμπτώματα

Σοβαρότατα
συμπτώματα ΚΜ

Αντιπηκτικά και
έλεγχος συχνότητας*
σύμφωνα με
τις ανάγκες

Αντιπηκτικά και
έλεγχος συχνότητας

Αντιπηκτικά και
έλεγχος συχνότητας* σύμφωνα με τις
ανάγκες

Θεραπεία με
ΑΑΦ*

Ηλεκτρική
καρδιοανάταξη
αν είναι απαραίτητη

Καμία (ή ασήμαντη) καρδιοπάθεια

Υπέρταση

Στεφανιαία
Νόσος

Καρδιακή
Ανεπάρκεια

Φλεκαϊνίδη
Προπαφενόνη
Σοταλόλη

Σημαντική
ΥΑΚ

Δοφετιλίδη
Σοταλόλη

Αμιωδαρόνη
Δοφετιλίδη

Αμιωδαρόνη Κατάλυ- ΟΧΙ
ση με
Δοφετιλίδη καθετήρα

Συνεχίστε τα αντιπηκτικά αν χρειάζεται
και τη θεραπεία για τη
διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού*

Σκεφτείτε το ενδεχόμενο κατάλυσης για σοβαρή, συμπτωματική,
υποτροπιάζουσα ΚΜ
μετά από αποτυχία ενός
ή περισσοτέρων ΑΑΦ
σε συνδυασμό με έλεγχο συχνότητας
ΑΑΦ = αντιαρρυθμικά φάρμακα, ΚΜ = κολπική μαρμαρυγή.
*Βλέπε Σχήμα 5. Ξεκινήστε τη φαρμακευτική αγωγή πριν από την καρδιοανάταξη για
να μειώσετε τις πιθανότητες άμεσης υποτροπής της ΚΜ

Φλεκαϊνίδη
Προπαφενόνη
Σοταλόλη

ΝΑΙ

Κατάλυση με
καθετήρα

Κατάλυση με
καθετήρα

Αμιωδαρόνη

Κατάλυση
καθετήρα
Αμιωδαρόνη
Δοφετιλίδη

Κατάλυση με
καθετήρα

Μέσα σε κάθε τετραγωνίδιο τα φάρμακα αναφέρονται αλφαβητικά και όχι κατά
προτεινόμενη σειρά χρήσης. Η κάθετη ροή καταδεικνύει τη σειρά προτίμησης κάτω από
κάθε πάθηση. Η σοβαρότητα της καρδιακής νόσου αυξάνει από τα αριστερά προς τα
δεξιά και η επιλογή θεραπείας σε ασθενείς με πολλαπλές παθήσεις εξαρτάται από την
πιο σοβαρή πάθηση που υπάρχει. Για λεπτομέρειες βλέπε ενότητα 8.3.3 στο πλήρες
κείμενο των κατευθυντήριων οδηγιών.
ΥΑΚ= υπερτροφία αριστερής κοιλίας
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5.3 Φαρμακολογική καρδιοανάταξη

Στους Πίνακες 3, 4, 5 και 6 παρουσιάζεται μια περίληψη των συστάσεων σχετικά με τη χρήση φαρμακολογικών παραγόντων για την καρδιοανάταξη της
κολπικής μαρμαρυγής. Στον Πίνακα 7 αναγράφονται οι δοσολογίες των φαρμάκων και οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Στα Σχήματα 2, 3, 4, και 5 δίνονται οι
αλγόριθμοι για τη φαρμακολογική αντιμετώπιση της
ΚΜ. Σε όλη την έκταση του παρόντος κειμένου γίνε-

ται λόγος για την ταξινόμηση των αντιαρρυθμικών
φαρμάκων κατά Vaughan Williams, όπως αυτή τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν μετά τη δημιουργία της αρχικής ταξινόμησης (Πίνακας 19 στο πλήρες κείμενο
και 14 στην εκτενή περίληψη). Οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν κείμενο βασίζονται σε δημοσιευμένα στοιχεία και δεν συμμορφώνονται απαραιτήτως με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις συσκευασίας των κυβερνητικών φορέων.

Πίνακας 3. Συστάσεις για τη Φαρμακολογική Καρδιοανάταξη της Κολπικής Μαρμαρυγής Διάρκειας ως 7 Ημερών
Φάρμακο*
Παράγοντες με Αποδεδειγμένη Δράση
Δοφετιλίδη
Φλεκαϊνίδη
Ιβουτιλίδη
Προπαφενόνη
Αμιωδαρόνη
Παράγοντες λιγότερο αποτελεσματικοί
ή των οποίων η μελέτη δεν έχει
ολοκληρωθεί
Δισοπυραμίδη
Προκαϊναμίδη
Κινιδίνη
Δεν πρέπει να χορηγούνται
Διγοξίνη
Σοταλόλη

Οδός χορήγησης

Κατηγορία
Ένδειξης

Επίπεδο
Απόδειξης

Από το στόμα
Από το στόμα ή ενδοφλεβίως
Ενδοφλεβίως
Από το στόμα ή ενδοφλεβίως
Από το στόμα ή ενδοφλεβίως

Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΙa

A
A
A
A
A

Ενδοφλεβίως
Ενδοφλεβίως
Από το στόμα

IIb
IIb
IIb

B
B
B

Από το στόμα ή ενδοφλεβίως
Από το στόμα ή ενδοφλεβίως

III
III

A
A

*Οι δόσεις των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες αυτές ενδέχεται να μην είναι οι ίδιες με αυτές που συνιστούν οι κατασκευαστές. Τα
φάρμακα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά μέσα σε κάθε κατηγορία ένδειξης και επίπεδο απόδειξης.

Πίνακας 4. Συστάσεις για τη Φαρμακολογική Καρδιοανάταξη της Κολπικής Μαρμαρυγής Διάρκειας άνω των 7 Ημερών
Φάρμακο*
Παράγοντες με Αποδεδειγμένη Δράση
Δοφετιλίδη
Αμιωδαρόνη
Ιβουτιλίδη
Ουσίες λιγότερο αποτελεσματικές
ή των οποίων η μελέτη δεν έχει
ολοκληρωθεί
Δισοπυραμίδη
Φλεκαϊνίδη
Προκαϊναμίδη
Προπαφενόνη
Κινιδίνη
Δεν πρέπει να χορηγούνται
Διγοξίνη
Σοταλόλη

Οδός χορήγησης

Κατηγορία
Ένδειξης

Επίπεδο
Απόδειξης

Από το στόμα
Από το στόμα ή ενδοφλεβίως
Ενδοφλεβίως

Ι
ΙΙa
ΙIa

A
A
A

Ενδοφλεβίως
Από το στόμα
Ενδοφλεβίως
Από το στόμα ή ενδοφλεβίως
Από το στόμα

ΙΙb
IIb
ΙΙb
IIb
IIb

B
B
C
B
B

Από το στόμα ή ενδοφλεβίως
Από το στόμα ή ενδοφλεβίως

III
III

Β
Β

*Οι δόσεις των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες αυτές ενδέχεται να μην είναι οι ίδιες με αυτές που συνιστούν οι κατασκευαστές. Τα
φάρμακα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά μέσα σε κάθε κατηγορία ένδειξης και επίπεδο απόδειξης.
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Κεφάλαιο 2: Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)
Πίνακας 5. Συνιστώμενες δόσεις φαρμάκων των οποίων έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα για τη
φαρμακολογική καρδιοανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ)
Φάρμακο*

Οδός
Χορήγησης

Αμιωδαρόνη Από το στόμα

Πιθανές Ανεπιθύμητες
Ενέργειες

Δοσολογία**
Νοσηλευόμενοι ασθενείς: 1,2-1,8 ����������������������
g���������������������
ανά ημέρα σε διαμοιρασμένη δόση μέχρι 10 g συνολικά, στη συνέχεια 200400 mg την ημέρα ως δόση συντήρησης ή 30 mg/kg ως
εφάπαξ δόση

Υπόταση, βραδυκαρδία, παράταση QT������������������
��������������������
, πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (torsades de
pointes)���������������������
(σπάνια), γαστρεντερικές διαταραχές, δυσκοιλιόΕξωτερικοί ασθενείς: 600-800 ����������������������
mg��������������������
την ημέρα διαμοιρα- τητα, φλεβίτις (από ενδοφλέσμένη δόση μέχρι 10 g συνολικά, στη συνέχεια 200-400 βια χορήγηση)
mg την ημέρα ως δόση συντήρησης

Ενδοφλεβίως/ 5-7 mg/kg επί 30 με 60 λεπτά, στη συνέχεια 1,2 ως 1,8
από το στόμα g�����������������������������������������������������
την ημέρα με συνεχή ενδοφλέβια έγχυση ή σε διαμοιρασμένες δόσεις από το στόμα μέχρι 10 �������������������
g������������������
συνολικά, και μετά 200-400 mg την ημέρα ως δόση συντήρησης
Δοφετιλίδη Από το στόμα

Φλεκαϊνίδη Από το στόμα

Κάθαρση κρεατινίνης
(mL/min)
>60
40 - 60
20 - 40
<20
200 με 300 mg†

Δόση (mcg BID)
500
250
125
Αντενδείκνυται

Παράταση QT, πολύμορφη
κοιλιακή ταχυκαρδία. Προσαρμογή της δόσης αναλόγως της νεφρικής λειτουργίας, του σωματικού μεγέθους
και της ηλικίας
Υπόταση, κολπικός πτερυγισμός με υψηλή κοιλιακή συχνότητα
Παράταση QT, πολύμορφη
κοιλιακή ταχυκαρδία
Υπόταση, κολπικός πτερυγισμός με υψηλή κοιλιακή συχνότητα

Ενδοφλεβίως

1,5 με 3,0 mg/kg επί 10 ως 20 λεπτά

Ιβουτιλίδη

Ενδοφλεβίως

1 mg επί 10 λεπτά. Επανάληψη 1 mg όταν χρειάζεται

Προπαφενόνη

Από το στόμα

600 mg

Ενδοφλεβίως

1,5 ως 2,0 mg/kg επί 10 με 20 λεπτά†

Κινιδίνη‡

Από το στόμα

0,75 ως 1,5 g σε διαμοιρασμένες δόσεις επί 6 ως 12 Παράταση QT, πολύμορφη
ώρες, συνήθως με φάρμακο επιβράδυνσης της καρδιακής κοιλιακή ταχυκαρδία, γαστρεσυχνότητας
ντερικές διαταραχές, υπόταση

BID = δις ημερησίως.
*Τα φάρμακα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.
**Οι δοσολογίες των φαρμάκων που αναγράφονται στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που συνιστούν οι κατασκευαστές.
†Δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία επί των οποίων να μπορούν να βασιστούν συγκεκριμένες συστάσεις για τη χρήση ενός δοσολογικού σχήματος φόρτισης αντί
κάποιου άλλου, για ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια ή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, και τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή ή να μη
χρησιμοποιούνται καθόλου σε τέτοιου είδους ασθενείς.
‡Η χρήση της φόρτισης κινιδίνης για την επίτευξη φαρμακολογικής ανάταξης της κολπικής μαρμαρυγής είναι αμφιλεγόμενη. Υπάρχουν ασφαλέστερες μέθοδοι, με τους εναλλακτικούς παράγοντες που αναγράφονται στον πίνακα. Η κινιδίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.
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Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Πίνακας 6. Φαρμακολογική Θεραπεία Πριν από Καρδιοανάταξη σε Ασθενείς με Εμμένουσα ΚΜ: Αποτελέσματα
διαφόρων Αντιαρρυθμικών Φαρμάκων για την Άμεση Υποτροπή, την Έκβαση του Διαθωρακικού Ηλεκτροσόκ
με Συνεχές Ρεύμα, ή και τα δύο
Ενίσχυση Ανάταξης με
Ηλεκτροσόκ DC και
Πρόληψη IRAF*

Δραστικότητα

Κλάση Ένδειξης

Επίπεδο
Απόδειξης

Κατηγορία Θεραπείας
Συντήρησης και
Καταστολής SRAF

Γνωστή

Αμιωδαρόνη
Φλεκαϊνίδη
Ιβουτιλίδη
Προπαφενόνη
Σοταλόλη

ΙΙa

B

Όλα τα φάρμακα που
περιλαμβάνει η Κλάση
ένδειξης Ι (εκτός της
ιβουτιλίδης) συν βήτααναστολείς

Αβέβαιη/άγνωστη

Βήτα αναστολείς
Διλτιαζέμη
Δισοπυραμίδη
Δοφετιλίδη
Προκαϊναμίδη
Βεραπαμίλη

IIb

C

Διλτιαζέμη
Δοφετιλίδη
Βεραπαμίλη

Η χορήγηση όλων των φαρμάκων (εκτός από τους βήτα αναστολείς και την αμιωδαρόνη) πρέπει να ξεκινά εντός του νοσοκομείου.
IRAF = άμεση υποτροπή κολπικής μαρμαρυγής. SRAF = υποξεία υποτροπή κολπικής μαρμαρυγής. DC = συνεχές ρεύμα.
*Τα φάρμακα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά μέσα σε κάθε κατηγορία ένδειξης

Πίνακας 7. Τυπικές Δόσεις Φαρμάκων Χορηγούμενων για τη Διατήρηση του Φλεβοκομβικού Ρυθμού σε
Ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή*
Φάρμακο**

Ημερήσια Δοσολογία

Πιθανές Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Αμιωδαρόνη†

100-400 mg

Φωτοευαισθησία, πνευμονική τοξικότητα, πολυνευροπάθεια, γαστρεντερικές
διαταραχές, βραδυκαρδία, πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (σπάνια), ηπατική τοξικότητα, δυσλειτουργία θυρεοειδούς, οφθαλμολογικές επιπλοκές

Δισοπυραμίδη

400-750 mg

Δοφετιλίδη‡

500-1000 mcg

Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, ΚΑ, γλαύκωμα, κατακράτηση ούρων, ξηροστομία
Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία

Φλεκαϊνίδη

200-300 mg

Προπαφενόνη

450-900 mg

Σοταλόλη‡

160-320 mg

Κοιλιακή ταχυκαρδία, ΚΑ, μετατροπή σε κολπικό πτερυγισμό με ταχεία
αγωγή μέσω του ΚΚ κόμβου
Κοιλιακή ταχυκαρδία, ΚΑ, μετατροπή σε κολπικό πτερυγισμό με ταχεία
αγωγή μέσω του ΚΚ κόμβου
Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, ΚΑ, βραδυκαρδία, έξαρση χρόνιας αποφρακτικής ή βρογχοσπαστικής πνευμονοπάθειας

ΚΚ = κολποκοιλιακός, KA = καρδιακή ανεπάρκεια.
*Τα φάρμακα και οι δόσεις που δίνονται εδώ έχουν καθοριστεί κατόπιν συναίνεσης, βάσει δημοσιευμένων μελετών.
**Τα φάρμακα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.
†Συνήθως χορηγείται δόση φόρτισης 600 mg ανά ημέρα επί ένα μήνα ή 1000 mg ανά ημέρα επί μία εβδομάδα.
‡Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως της νεφρικής λειτουργίας και της ανταπόκρισης του διαστήματος QT κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της θεραπείας εντός του
νοσοκομείου.

Όταν απαιτείται άμεσος έλεγχος της κοιλιακής ανταπόκρισης της ΚΜ ή όταν δεν είναι δυνατή η χορήγηση
αγωγής από το στόμα, τα φάρμακα μπορούν να χορη-

γηθούν ενδοφλεβίως. Σε αιμοδυναμικώς σταθερούς
ασθενείς, μπορούν να χορηγηθούν από το στόμα φάρμακα με αρνητική χρονοτρόπο δράση (βλ. Πίνακα 8).
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Κεφάλαιο 2: Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)
Πίνακας 8. Φαρμακολογικοί Παράγοντες Χορηγούμενοι από το Στόμα και Ενδοφλεβίως για τον Έλεγχο της
Καρδιακής Συχνότητας σε Ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή
Φάρμακο

Κλάση Ένδειξης/Επίπεδο Απόδειξης (LOE)

Δόση φόρτισης

Έναρξη

Κλάση Ι, LOE C

500 mcg/kg IV επί 1 λεπτό

5 λεπτά

Μετοπρολόλη†

Κλάση I, LOE C

2,5 ως 5 mg IV δόση εφόδου επί 2 λεπτά
μέχρι 3 δόσεις

5 λεπτά

Προπανολόλη†

Κλάση I, LOE C

0,15 mg/kg IV

5 λεπτά

Διλτιαζέμη

Κλάση I, LOE B

0,25 mg/kg IV επί 2 λεπτά

2-7 λεπτά

Βεραπαμίλη

Κλάση I, LOE B

0,075 ως 0,15 mg/kg IV επί 2 λεπτά

3-5 λεπτά

Οξεία Κατάσταση
Έλεγχος Καρδιακής Συχνότητας σε ασθενείς χωρίς παραπληρωματικό δεμάτιο
Εσμολόλη†

Έλεγχος Καρδιακής Συχνότητας σε ασθενείς με παραπληρωματικό δεμάτιο §
Αμιωδαρόνη‡

Κλάση IIa, LOE C

150 mg επί 10 λεπτά

Ημέρες

Έλεγχος Καρδιακής Συχνότητας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και χωρίς παραπληρωματικό δεμάτιο
Διγοξίνη

Κλάση I, LOE B

0,25 mg IV κάθε 2 ώρες, μέχρι 1,5 mg

60 λεπτά ή περισσότερο§

Αμιωδαρόνη‡

Κλάση IIa, LOE C

150 mg επί 10 λεπτά

Ημέρες

Μη Οξεία Κατάσταση και Χρόνια Θεραπεία Συντήρησης ¶
Έλεγχος Καρδιακής Συχνότητας
Μετοπρολόλη†

Κλάση I, LOE C

Ίδια με τη δόση συντήρησης

4-6 ώρες

Προπανολόλη†

Κλάση I, LOE C

Ίδια με τη δόση συντήρησης

60-90 λεπτά

Διλτιαζέμη

Κλάση I, LOE B

Ίδια με τη δόση συντήρησης

2-4 ώρες

Βεραπαμίλη

Κλάση I, LOE B

Ίδια με τη δόση συντήρησης

1-2 ώρες

Έλεγχος Καρδιακής Συχνότητας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και χωρίς παραπληρωματικό δεμάτιο
Διγοξίνη

Κλάση I, LOE C

0,5 mg ημερησίως από το στόμα

2 ημέρες

Αμιωδαρόνη‡

Κλάση IIb, LOE C

800 mg ημερησίως επί 1 εβδομάδα, από το στόμα
600 mg ημερησίως επί 1 εβδομάδα, από το στόμα
400 mg ημερησίως επί 4-6 εβδομ. από το στόμα

1-3 εβδομάδες

*Η έναρξη ποικίλλει, και κάποια δράση εμφανίζεται νωρίτερα.
†Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο αντιπροσωπευτικά φάρμακα του τύπου των βήτα αδρενεργικών ανταγωνιστών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι παρόμοιοι
παράγοντες για την ένδειξη αυτή σε κατάλληλες δόσεις. Στη σειρά με την οποία εμφανίζονται εδώ τα φάρμακα, οι βήτα αναστολείς προηγούνται της αλφαβητικής αναγραφής.
‡Η αμιωδαρόνη μπορεί να είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) όταν άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή αντενδείκνυνται.
§Εν γένει συνιστάται η μετατροπή σε φλεβοκομβικό ρυθμό και η κατάλυση με καθετήρα του παραπληρωματικού δεματίου. Για ορισμένους ασθενείς ενδέχεται να είναι κατάλληλη και η φαρμακολογική θεραπεία για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας.

5.4 Φαρμακολογική ενίσχυση της καρδιοανάταξης με
συνεχές ρεύμα

νους της φαρμακολογικής αγωγής περιλαμβάνεται και
η πιθανότητα πρόκλησης κοιλιακών αρρυθμιών.

Όταν η καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα συνδυάζεται
με αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή, πρωταρχικός
στόχος είναι να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας και
να προληφθεί η άμεση υποτροπή της ΚΜ. Στους κινδύ-

5.5 Υπερηχοκαρδιογραφία και διαστρωμάτωση κινδύνου
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Στον Πίνακα 8 της εκτενούς περίληψης παρουσιάζεται ο σχετικός κίνδυνος ισχαιμικού εγκεφαλικού επει-

Ενότητα XII: Αρρυθμίες

Δόση Συντήρησης

Μείζονες Ανεπιθύμητες Ενέργειες

60 ως 200 mcg/kg/min IV

↓ΑΠ, κΚΑ, ↓ΚΣ, άσθμα, ΚΑ

ΝΑ

↓ΑΠ, κΚΑ, ↓ΚΣ, άσθμα, ΚΑ

ΝΑ

↓ΑΠ, κΚΑ, ↓ΚΣ, άσθμα, ΚΑ

5 ως 15 mg/h IV

↓ΑΠ, κΚΑ, ΚΑ

ΝΑ

↓ΑΠ, κΚΑ, ΚΑ

0,5 ως 1 mg/min IV

↓ΑΠ, κΚΑ, Πνευμονική τοξικότητα, δυσχρωμίες δέρματος, υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, εναποθέσεις του κερατοειδούς, οπτική νευροπάθεια, αλληλεπίδραση με βαρφαρίνη, φλεβοκομβική βραδυκαρδία

0,125 ως 0,375 mg daily IV ή από το στόμα

Τοξικότητα από δακτυλίτιδα, κΚΑ, ΚΣ

0,5 ως 1 mg/min IV

↓ΑΠ, κΚΑ, Πνευμονική τοξικότητα, δυσχρωμίες δέρματος, υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, εναποθέσεις του κερατοειδούς, οπτική νευροπάθεια, αλληλεπίδραση με βαρφαρίνη, φλεβοκομβική βραδυκαρδία

25 ως 100 mg δις ημερησίως, από το στόμα

↓ΑΠ, κΚΑ, ↓ΚΣ, άσθμα, ΚΑ

80 ως 240 mg ημερησίως σε
διαμοιρασμένες δόσεις, από το στόμα
120 ως 360 mg ημερησίως σε
διαμοιρασμένες δόσεις, βραδείας
απελευθέρωσης διαθέσιμα, από το στόμα
120 ως 360 mg ημερησίως σε
διαμοιρασμένες δόσεις, βραδείας
απελευθέρωσης διαθέσιμα, από το στόμα

↓ΑΠ, κΚΑ, ↓ΚΣ, άσθμα, ΚΑ
↓ΑΠ, κΚΑ, ΚΑ
↓ΑΠ, κΚΑ, ΚΑ, αλληλεπίδραση με διγοξίνη

0,125 ως 0,375 mg ημερησίως, από το
στόμα

Τοξικότητα από δακτυλίτιδα, κΚΑ, ↓ΚΣ

200 mg ημερησίως από το στόμα

↓ΑΠ, κΚΑ, Πνευμονική τοξικότητα, δυσχρωμίες δέρματος, υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, εναποθέσεις του κερατοειδούς, οπτική νευροπάθεια, αλληλεπίδραση με βαρφαρίνη, φλεβοκομβική βραδυκαρδία

|| Αν ο ρυθμός δεν μπορεί να αναταχθεί ή να καταλυθεί και χρειάζεται έλεγχος της καρδιακής συχνότητας, συνιστάται η ενδοφλέβια (IV) αμιωδαρόνη.
¶ Για να διαπιστώνεται κατά πόσον είναι επαρκής ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας, θα πρέπει αυτή να εκτιμάται και κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης και σε ηρεμία.
ΑΠ= Αρτηριακή Πίεση. ↓ΑΠ = Υπόταση. ΚΣ = Καρδιακή Συχνότητα. ↓ΚΣ Βραδυκαρδία. κΚΑ = Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός. ΚΑ = Καρδιακή Ανεπάρκεια. LOE = Επίπεδο
Απόδειξης. NA = μη εφαρμόσιμο.

σοδίου που συσχετίζεται με ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά, όπως αυτός διαπιστώθηκε από μια συνδυαστική ανάλυση των ομάδων μαρτύρων πέντε τυχαιοποιημένων μελετών στους οποίους δεν χορηγήθηκε καμία αντιθρομβωτική θεραπεία.
Στο δείκτη κινδύνου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου CHADS2 (Καρδιακή Ανεπάρκεια, Υπέρταση, Ηλικία, Διαβήτης, Εγκεφαλικό Επεισόδιο [Δι-

πλός βαθμός]) ενσωματώνονται στοιχεία από διάφορα τέτοια σχήματα. Βασίζεται σε ένα σύστημα
βαθμολόγησης, κατά το οποίο δίνονται δύο βαθμοί για ιστορικό προηγούμενου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) ή παροδικού ισχαιμικού
εγκεφαλικού επεισοδίου (ΤΙΑ), και από ένας βαθμός για ηλικία άνω των 75 ετών, ιστορικό υπέρτασης, διαβήτη ή πρόσφατης καρδιακής ανεπάρκειας
(ΚΑ) (Πίνακας 9).
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Κεφάλαιο 2: Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)
Πίνακας 9. Κίνδυνος Αγγειακού Εγκεφαλικού
Επεισοδίου σε Ασθενείς με Μη Βαλβιδική Κολπική
Μαρμαρυγή στους οποίους Δεν Χορηγήθηκε
Αντιπηκτική Αγωγή, σύμφωνα με τον Δείκτη CHADS2
Κριτήρια Κινδύνου και Βαθμολογία CHADS2
Προηγούμενο ΑΕΕ ή TIA ...................... 2 βαθμοί
Ηλικία >75 έτη ......................................... 1 βαθμός
Υπέρταση ..................................................... 1 βαθμός
Σακχαρώδης διαβήτης .......................... 1 βαθμός
Καρδιακή Ανεπάρκεια ........................... 1 βαθμός
Ασθενείς
(Ν = 1733)

Προσαρμοσμένο Ποσοστό
ΑΕΕ (%/έτος)* (95% CI)

Σκορ
CHADS2

120

1,9 (1,2-3,0)

0

463

2,8 (2,0-3,8)

1

523

4,0 (3,1-5,1)

2

337

5,9 (4,6-7,3)

3

220

8,5 (6,3-11,1)

4

65

12,5 (8,2-17,5)

5

   5

18,2 (10,5-27,4)

6

*Το προσαρμοσμένο ποσοστό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου υπολογίστηκε
από πολυπαραγοντική ανάλυση που υπέθεσε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ασπιρίνη.
Στοιχεία από van Walraven C, Hart RG, Wells GA, et al. Ένας κανόνας κλινικής πρόβλεψης για τον εντοπισμό ασθενών με κολπική μαρμαρυγή και χαμηλό κίνδυνο για
ΑΕΕ κατά τη διάρκεια λήψης ασπιρίνης. Arch Intern Med 2003; 163: 936-43, et al.
και�������������������������������������������������������������������������
Gage BF, Waterman AD, Shannon W, Boechler M, Rich MW, Radford MJ. Επικύ������
ρωση σχημάτων κλινικής ταξινόμησης για την πρόβλεψη ΑΕΕ: αποτελέσματα από το
Εθνικό Μητρώο Κολπική Μαρμαρυγής. JAMA 2001; 285: 2864-70.
ΑΕΕ=Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. TIA=παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σε ασθενείς με μη βαλβιδικής αιτιολογίας κολπική μαρμαρυγή, ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι το προηγούμενο
ΑΕΕ ή ΤΙΑ. Ο παράγοντας αυτός, και στις έξι μελέτες
στις οποίες αξιολογήθηκε, συσχετίστηκε σε σημαντικό βαθμό με ΑΕΕ, με αυξημένο σχετικό κίνδυνο μεταξύ του 1,9 και του 3,7 (περίπου 3,0 κατά μέσον όρο).
Είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής σε
όλους τους ασθενείς με προηγούμενο ΑΕΕ ή ΤΙΑ, εκτός
και αν, για κάποιον ασθενή, υπάρχουν αντενδείξεις. Η
ηλικία του ασθενούς είναι σταθερός ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας ΑΕΕ, αλλά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι και σε υψηλότερο κίνδυνο για αιμορραγίες οφειλόμενες στα αντιπηκτικά. Ως εκ τούτου, η ειδική αντιμετώπιση αυτών των ηλικιωμένων ασθενών
είναι κριτικής σημασίας για την αποτελεσματική προφύλαξη από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
5.6 Διαστρωμάτωση κινδύνου

Παρά το γεγονός ότι αυτά τα σχήματα διαστρωμάτωσης
του κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο προσ266

Πίνακας 10. Αντιθρομβωτική Θεραπεία για Ασθενείς
με Κολπική Μαρμαρυγή
Κατηγορία Κινδύνου

Συνιστώμενη Θεραπεία

Χωρίς παράγοντες κινδύνου

Ασπιρίνη 81-325 mg ημερησίως

Ένας παράγοντας μέτριου
κινδύνου

Ασπιρίνη, 81-325 mg ημερησίως ή Βαρφαρίνη (INR 2,0-3,0,
στόχος 2,5)

Οιοσδήποτε παράγοντας
υψηλού κινδύνου ή περισσότεροι από έναν παράγοντες
μέτριου κινδύνου

Βαρφαρίνη (INR 2,0-3,0, στόχος 2,5)*

Λιγότερο επιβεβαιωμένοι ή ασθενέστεροι παράγοντες
κινδύνου

Παράγοντες μέτριου κινδύνου

Παράγοντες υψηλού
κινδύνου

ΑΕΕ,
• Γυναικείο φύλο • Ηλικία ≥ 75 έτη • Προηγούμενο
ΤΙΑ ή εμβολή
• Στένωση
• Ηλικία 65-74 έτη • Υπέρταση
μιτροειδούς
Καρδιακή
Προσθετική βαλβίδα
•
•
• Στεφανιαία νόσος Ανεπάρκεια
καρδιάς*
• Κλάσμα εξώθηΑΚ ≤35%
• Θυρεοτοξίκωση • σης
Σακχαρώδης
Διαβήτης

*Αν υπάρχει τεχνητή μηχανική βαλβίδα, INR-στόχος πάνω από 2,5. INR = διεθνές
κανονικοποιημένο πηλίκο. ΑΕΕ = αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. ΑΚ = αριστερή
κοιλία. ΤΙΑ = παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

διορίζουν ποιοι ασθενείς ωφελούνται περισσότερο και
λιγότερο από την αντιπηκτική θεραπεία, ο ουδός για
τη χρήση της αντιπηκτικής αγωγής εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενος. Οι δικές μας συστάσεις για την αντιθρομβωτική θεραπεία συνοψίζονται στον Πίνακα 10.
Συνιστάται αντιπηκτική αγωγή για 3 εβδομάδες πριν
και 4 εβδομάδες μετά την καρδιοανάταξη για ασθενείς
με ΚΜ αγνώστου διαρκείας, ή με ΚΜ χρονικής διάρκειας άνω των 48 ωρών. Αν και έχουν τεκμηριωθεί
θρόμβοι στον αριστερό κόλπο και συστημικές εμβολές
σε ασθενείς με ΚΜ μικρότερης διάρκειας, εκεί δεν είναι το ίδιο σαφής η ανάγκη αντιπηκτικής αγωγής. Όταν
η οξεία ΚΜ προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια με τη
μορφή στηθάγχης, εμφράγματος μυοκαρδίου, καρδιογενούς σοκ ή πνευμονικού οιδήματος, δεν πρέπει να
καθυστερείται η άμεση καρδιοανάταξη για να χορηγηθεί αντιπηκτική θεραπεία, αλλά πρέπει να αρχίζει ενδοφλέβια χορήγηση μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης ή
υποδόρια ένεση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους,
πριν από την καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα ή ενδοφλέβια αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή.

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
5.7 Κατάλυση με καθετήρα

Η κατευθυνόμενη από καθετήρα κατάλυση της ΚΜ εκπροσωπεί ένα ουσιώδες επίτευγμα που υπόσχεται
καλύτερη θεραπεία για μεγάλο αριθμό ασθενών, οι
οποίοι αυτή τη στιγμή ανθίστανται στη φαρμακολογική
ή ηλεκτρική ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Οι περιορισμένες διαθέσιμες μελέτες υποστηρίζουν ότι η κατάλυση με καθετήρα ωφελεί επιλεγμένους ασθενείς
με ΚΜ, αλλά οι μελέτες αυτές δεν παρέχουν πειστικές
αποδείξεις σχετικά με τη βέλτιστη θέση τοποθέτησης
του καθετήρα ή τα απόλυτα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας. Προκειμένου να προσδιοριστεί ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από την κατάλυση, πρέπει να συνυπολογισθούν τόσο τα πιθανά οφέλη όσο
και οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι. Τα ποσοστά επιτυχίας και οι επιπλοκές διαφέρουν,
ενίοτε σημαντικά, από τη μία μελέτη στην άλλη, γεγονός που οφείλεται σε διαφορές μεταξύ των ασθενών,
στα επαναλαμβανόμενα σχήματα (patterns) της ΚΜ, τα
κριτήρια για τον ορισμό της επιτυχίας, τη διάρκεια της
παρακολούθησης, και διάφορα τεχνικά θέματα.

6. Συστάσεις
6.1 Φαρμακολογικός έλεγχος καρδιακής συχνότητας
κατά τη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ)
Κλάση I

1. Για ασθενείς με εμμένουσα ή μόνιμη ΚΜ, συνιστάται
μέτρηση καρδιακής συχνότητας σε ηρεμία και έλεγχος
της συχνότητας με τη χρήση φαρμακολογικών
παραγόντων. (Επίπεδο Απόδειξης: Β)
2. Απουσία προδιέγερσης, συνιστάται ενδοφλέβια
χορήγηση βήτα αναστολέων (εσμολόλη,
μετοπρολόλη ή προπανολόλη) ή διλτιαζέμης ή
βεραπαμίλης προκειμένου να επιβραδυνθεί η
κοιλιακή ανταπόκριση στην ΚΜ στην οξεία φάση,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με υπόταση
ή ΚΑ. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
3. Συνιστάται ενδοφλέβια χορήγηση διγοξίνης
ή αμιωδαρόνης για τον έλεγχο της καρδιακής
συχνότητας σε ασθενείς με ΚΜ και καρδιακή
ανεπάρκεια που δεν έχουν παραπληρωματικό
δεμάτιο. (Επίπεδο Απόδειξης: B)

Κλάση ΙΙa 1. Εύλογος είναι ένας συνδυασμός διγοξίνης είτε
με βήτα αναστολέα είτε με διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη,
για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας τόσο σε
ηρεμία όσο και κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης
σε ασθενείς με ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
2. Είναι εύλογο να χρησιμοποιείται κατάλυση
του κολποκοιλιακού (ΚΚ) κόμβου ή του
παραπληρωματικού δεματίου προκειμένου
να ελεγχθεί η καρδιακή συχνότητα όταν η
φαρμακολογική θεραπεία δεν αρκεί ή έχει
παρενέργειες. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
3. Η ενδοφλέβια αμιωδαρόνη μπορεί να είναι
χρήσιμη για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας
σε ασθενείς με ΚΜ όταν άλλα μέτρα δεν έχουν
επιτυχία ή αντενδείκνυνται. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
4. Όταν η ηλεκτρική καρδιοανάταξη δεν
είναι απαραίτητη σε ασθενείς με ΚΜ και
παραπληρωματικό δεμάτιο, εύλογες εναλλακτικές
είναι η ενδοφλέβια προκαϊναμίδη ή ιβουτιλίδη.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)
Κλάση ΙΙb 1. Όταν η συχνότητα της κοιλιακής ανταπόκρισης στην
ΚΜ δεν μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά με τη χρήση
βήτα αναστολέα, διλτιαζέμης, βεραπαμίλης ή διγοξίνης,
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, μπορεί να χορηγηθεί
αμιωδαρόνη από του στόματος για την επιβράδυνση
της καρδιακής συχνότητας. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
2. Για αιμοδυναμικώς σταθερούς ασθενείς με ΚΜ
οφειλόμενη σε αγωγή μέσω παραπληρωματικού
δεματίου, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο
ενδοφλέβιας χορήγησης προκαϊναμίδης,
δισοπυραμίδης, ιβουτιλίδης ή αμιωδαρόνης.
(Επίπεδο Απόδειξης: B)
3. Όταν δεν μπορεί να ελεγχθεί η συχνότητα
της κοιλιακής ανταπόκρισης στην ΚΜ με
φαρμακολογικούς παράγοντες ή υπάρχει υποψία
μυοκαρδιοπάθειας εκ ταχυκαρδίας, μπορεί να
εξετασθεί το ενδεχόμενο κατάλυσης της ΚΜ με
καθετήρα. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
Κλάση III 1. Η δακτυλίτιδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνη της για τον έλεγχο της συχνότητας της
κοιλιακής ανταπόκρισης σε ασθενείς με
παροξυσμική ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
2. Η κατάλυση του ΚΚ κόμβου με καθετήρα δεν θα
πρέπει να επιχειρείται χωρίς προηγούμενη δοκιμή
φαρμακευτικής αγωγής για τον έλεγχο της κοιλιακής
συχνότητας σε ασθενείς με ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

4. Σε ασθενείς που έχουν συμπτώματα συναφή
προς την ΚΜ κατά τη διάρκεια σωματικής
δραστηριότητας, πρέπει να γίνεται εκτίμηση του
ελέγχου της καρδιακής συχνότητας στη διάρκεια
σωματικής άσκησης, και να αναπροσαρμόζεται, αν
χρειάζεται, η φαρμακολογική αγωγή, προκειμένου
η καρδιακή συχνότητα να διατηρείται εντός των
φυσιολογικών τιμών. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

3. Σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη ΚΑ και ΚΜ,
η ενδοφλέβια χορήγηση μη διυδροπυριδινικού
ανταγωνιστή διαύλων ασβεστίου ενδέχεται να
επιδεινώσει την αιμοδυναμική επιβάρυνση, και δεν
συνιστάται. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

5. Η διγοξίνη είναι αποτελεσματική χορηγούμενη από
του στόματος για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας
σε ηρεμία σε ασθενείς με ΚΜ, και ενδείκνυται για
ασθενείς με ΚΑ ή δυσλειτουργία της ΑΚ ή για άτομα
που κάνουν καθιστική ζωή. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

4. Η ενδοφλέβια χορήγηση γλυκοσίδης της ομάδας
της δακτυλίτιδας ή ανταγωνιστών διαύλων ασβεστίου
σε ασθενείς με ΚΜ και προ διέγερση ενδέχεται να
επιταχύνει την κοιλιακή ανταπόκριση και δεν
συνιστάται. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
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Κεφάλαιο 2: Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)
6.2 Πρόληψη θρομβοεμβολής
Κλάση Ι

1. Αντιθρομβωτική θεραπεία για την πρόληψη
θρομβοεμβολής συνιστάται για όλους τους ασθενείς
με ΚΜ, με εξαίρεση τα άτομα με μονήρη (lone) ΚΜ ή
αντενδείξεις. (Επίπεδο Απόδειξης: A)
2. Ο αντιθρομβωτικός παράγοντας θα πρέπει
να επιλέγεται βάσει των απόλυτων κινδύνων
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και
αιμορραγίας καθώς και του σχετικού κινδύνου και
οφέλους για κάθε επιμέρους ασθενή. (Επίπεδο
Απόδειξης: A)
3. Για ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο ΑΕΕ, συνιστάται
χρόνια από του στόματος αντιπηκτική αγωγή με
ανταγωνιστή βιταμίνης Κ (INR 2,0 ως 3,0), εκτός
και αν υπάρχουν αντενδείξεις. Οι παράγοντες
που συσχετίζονται με τον υψηλότερο κίνδυνο
για ΑΕΕ σε ασθενείς με ΚΜ είναι: προηγούμενο
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο, ή συστημική εμβολή,
ρευματική στένωση μιτροειδούς και μηχανική
προσθετική βαλβίδα. (Επίπεδο Απόδειξης: A)
4. Αντιπηκτική αγωγή με ανταγωνιστή βιταμίνης Κ
συνιστάται για ασθενείς με περισσότερους από 1
παράγοντες μέτριου κινδύνου (ηλικία μεγαλύτερη
των 75 ετών, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, ΚΑ,
ή μειωμένη συστολική λειτουργία της ΑΚ [κλάσμα
εξώθησης μικρότερο από ή ίσο με 35% ή λιγότερο,
ή κλασματική βράχυνση μικρότερη από 25%]).
(Επίπεδο Απόδειξης: A)
5. Το INR θα πρέπει να προσδιορίζεται τουλάχιστον
σε εβδομαδιαία βάση κατά την έναρξη της
θεραπείας και μία φορά το μήνα όταν η κατάσταση
σταθεροποιηθεί. (Επίπεδο Απόδειξης: A)
6. Η ασπιρίνη, 81-325 mg την ημέρα, συνιστάται
σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου ή για αυτούς στους
οποίους αντενδείκνυται η αντιπηκτική αγωγή από το
στόμα. (Επίπεδο Απόδειξης: A)
7. Για ασθενείς με ΚΜ που έχουν μηχανικές
βαλβίδες καρδιάς, η ένταση της αντιπηκτικής
αγωγής πρέπει να αποφασίζεται βάσει του τύπου
της προσθετικής βαλβίδας, διατηρώντας ένα INR
τουλάχιστον 2,5. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
8. Συνιστάται αντιθρομβωτική αγωγή για ασθενείς
με κολπικό πτερυγισμό όπως και για την ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση ΙΙa 1. Για πρωτογενή πρόληψη θρομβοεμβολής σε
ασθενείς με μη βαλβιδική ΚΜ που έχουν έναν μόνο
από τους επιβεβαιωμένους παράγοντες κινδύνου
(ηλικία μεγαλύτερη από 75 έτη (ιδιαιτέρως στις
γυναίκες), υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης,
ΚΑ, ή μειωμένη λειτουργία ΑΚ), εύλογο είναι
να χορηγείται αντιθρομβωτική θεραπεία είτε
με ασπιρίνη είτε με ανταγωνιστή βιταμίνης Κ,
βάσει προηγούμενης εκτίμησης του κινδύνου
αιμορραγικών επιπλοκών, της ικανότητας ασφαλούς
επίτευξης αντιπηκτικότητας, και των προτιμήσεων
του ασθενούς. (Επίπεδο Απόδειξης: A)
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2. Για ασθενείς με μη βαλβιδικής αιτιολογίας ΚΜ
που έχουν έναν ή περισσότερους από τους λιγότερο
επιβεβαιωμένους παράγοντες κινδύνου (ηλικία 6574 έτη, γυναικείο φύλο, ή στεφανιαία νόσο), εύλογη
είναι η αγωγή είτε με ασπιρίνη είτε με ανταγωνιστή
βιταμίνης Κ. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
3. Εύλογο είναι να επιλέγεται η αντιθρομβωτική
θεραπεία βάσει των ιδίων κριτηρίων, ανεξαρτήτως
του τύπου της ΚΜ (παροξυσμική, εμμένουσα ή
μόνιμη). (Επίπεδο Απόδειξης: B)
4. Σε ασθενείς με ΚΜ χωρίς μηχανική προσθετική
καρδιακή βαλβίδα, καλό είναι να διακόπτεται η
αντιπηκτική αγωγή έως και για μία εβδομάδα, για
διαδικασίες που ενέχουν κίνδυνο αιμορραγίας.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)
5. Καλό είναι να επαναξιολογείται η ανάγκη για
αντιπηκτική αγωγή ανά τακτά διαστήματα. (Επίπεδο
Απόδειξης: C)

Class IIb 1. Σε ασθενείς ηλικίας 75 ετών και άνω, στους
οποίους υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας αλλά όχι
αντενδείξεις για την αντιπηκτική αγωγή, και σε ασθενείς
που δεν μπορούν να ανεχθούν με ασφάλεια τη συνήθη
αντιπηκτική αγωγή (INR 2,0 ως 3,0), ίσως μπορεί
να εξετασθεί το ενδεχόμενο χαμηλότερου στόχου
INR (2,0. Εύρος από 1,6 ως 2,5) για την πρωτογενή
πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και
συστημικής εμβολής. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
2. Όταν είναι απαραίτητη η διακοπή της από του
στόματος αντιπηκτικής αγωγής για διάστημα άνω της
1 εβδομάδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, μπορεί
να χορηγηθεί μη κλασματοποιημένη ή χαμηλού
μοριακού βάρους ηπαρίνη σε ενέσιμη μορφή, αν και η
δραστικότητά της είναι αβέβαιη. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
3. Μετά από επαναγγείωση στεφανιαίων αρτηριών
σε ασθενείς με ΚΜ, μπορεί να δοθεί ασπιρίνη σε
χαμηλή δόση (λιγότερο από 100 mg ημερησίως)
και/ή κλοπιδογρέλη (75 mg ημερησίως)
ταυτοχρόνως με αντιπηκτικά, αλλά οι στρατηγικές
αυτές συσχετίζονται με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)
4. Σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε
επαναγγείωση στεφανιαίων αρτηριών, η αντιπηκτική
αγωγή μπορεί να διακοπεί για να προληφθεί τυχόν
αιμορραγία, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί όσο το
δυνατόν συντομότερα μετά την επέμβαση, και να
ρυθμιστεί η δόση έτσι ώστε να επιτευχθεί θεραπευτικό
INR. Ασπιρίνη μπορεί να δοθεί για τη διάρκεια
της διακοπής. Για ασθενείς που υποβάλλονται
σε διαδερμική επέμβαση, το δοσολογικό σχήμα
συντήρησης πρέπει να αποτελείται από κλοπιδογρέλη,
75 mg ημερησίως, συν βαρφαρίνη (INR 2 ως 3).
Η κλοπιδογρέλη πρέπει να δίνεται τουλάχιστον επί
ένα μήνα μετά από τοποθέτηση γυμνής μεταλλικής
ενδοπρόθεσης (stent), τουλάχιστον επί τρεις μήνες
για ενδοπρόθεση επικαλυμμένο με ραπαμυκίνη (SES),
τουλάχιστον έξι μήνες για ενδοπρόθεση επικαλυμμένη
με πακλιταξέλη (PES), και δώδεκα μήνες ή περισσότερο
σε επιλεγμένους ασθενείς, και να ακολουθεί στη
συνέχεια βαρφαρίνη μόνο. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
5. Σε ασθενείς με ΚΜ που υφίστανται ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο ή συστημική εμβολή κατά τη
διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής (INR 2 ως 3),
είναι ίσως συνετή επιλογή να αυξηθεί η ένταση της
αντιπηκτικής αγωγής μέχρι έναν στόχο INR 3 με 3,5.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση III 1. Η μακροχρόνια χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής
δεν συνιστάται για πρωτογενή πρόληψη αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς ηλικίας κάτω
των 60 ετών χωρίς καρδιοπάθεια (μονήρη ΚΜ).
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

6.3 Καρδιοανάταξη κολπικής μαρμαρυγής

Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα (DC)
Κλάση I

1. Όταν μία ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση στην ΚΜ
δεν απαντά αμέσως στα φαρμακολογικά μέτρα,
συνιστάται άμεση καρδιοανάταξη με συνεχές
ρεύμα για ασθενείς με μυοκαρδιακή ισχαιμία,
συμπτωματική υπόταση, στηθάγχη ή καρδιακή
ανεπάρκεια. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
2. Άμεση καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα
συνιστάται για ασθενείς με προδιέγερση όταν η ΚΜ
συνοδεύεται από ακραία ταχυκαρδία ή αιμοδυναμική
αστάθεια. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
3. Η καρδιοανάταξη συνιστάται όταν ο ασθενής
δεν μπορεί να ανεχθεί τα συμπτώματα της ΚΜ. Σε
περίπτωση υποτροπής, μπορεί να επαναληφθεί η
καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα μετά τη χορήγηση
αντιαρρυθμικών φαρμάκων. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Φαρμακολογική καρδιοανάταξη
Κλάση I

1. Για τη φαρμακολογική ανάταξη της ΚΜ, συνιστάται
χορήγηση φλεκαϊνίδης, δοφετιλίδης, προπαφενόνης
ή ιβουτιλίδης. (Επίπεδο Απόδειξης: A)

Κλάση IIa 1. Εύλογη είναι η χρήση αμιωδαρόνης για τη
φαρμακολογική ανάταξη της ΚΜ. (Επίπεδο
Απόδειξης: A)
2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία εφάπαξ από του
στόματος δόση προπαφενόνης ή φλεκαϊνίδης («το
χάπι στην τσέπη») για τη διακοπή της εμμένουσας
κολπικής μαρμαρυγής εκτός του νοσοκομείου σε
επιλεγμένους ασθενείς, και εφόσον η θεραπεία έχει
αποδειχθεί ασφαλής εντός του νοσοκομείου. Πριν
ξεκινήσει η αντιαρρυθμική αγωγή, θα πρέπει να
δίνεται βήτα αναστολέας, διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη,
για την πρόληψη ταχείας κολποκοιλιακής αγωγής.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)
3. Η αμιωδαρόνη μπορεί να έχει ευεργετικά
αποτελέσματα σε εξωτερικούς ασθενείς με
παροξυσμική ή εμμένουσα ΚΜ όταν δεν χρειάζεται
άμεση αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση IIb 1. Η κινιδίνη ή η προκαϊναμίδη θα μπορούσαν ίσως
να χρησιμοποιηθούν για ανάταξη της ΚΜ, αλλά η
ωφελιμότητά τους δεν έχει εδραιωθεί επαρκώς.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση III 1. Η διγοξίνη και η σοταλόλη δεν συνιστώνται για
φαρμακολογική καρδιοανάταξη της ΚΜ. (Επίπεδο
Απόδειξης: A)
2. Η χορήγηση κινιδίνης, προκαϊναμίδης,
δισοπυραμίδης και δοφετιλίδης δεν πρέπει να
αρχίζει εκτός του νοσοκομείου για την ανάταξη της
ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: B)

Κλάση IIa 1. Η καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα μπορεί
να χρησιμεύσει για την αποκατάσταση του
φλεβοκομβικού ρυθμού, στο πλαίσιο μιας
στρατηγικής μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης για
ασθενείς με ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
2. Για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής
ή υποτροπιάζουσας ΚΜ με καρδιοανατάξεις
επαναλαμβανόμενες σε αραιά χρονικά διαστήματα,
εύλογο είναι να λαμβάνεται υπ’ όψιν η προτίμηση
του ίδιου του ασθενούς. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση III 1. Συχνή καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα δεν
συνιστάται για ασθενείς με σχετικά βραχείες
περιόδους φλεβοκομβικού ρυθμού μετά από
πολλαπλές διαδικασίες ανάταξης, παρά την
προφυλακτική αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)
2. Η ηλεκτρική καρδιοανάταξη αντενδείκνυται
σε ασθενείς με τοξικότητα από δακτυλίτιδα ή
υποκαλιαιμία. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Φαρμακολογική ενίσχυση της καρδιοανάταξης με
συνεχές ρεύμα
Κλάση ΙΙa 1. Προηγούμενη θεραπεία με αμιωδαρόνη,
φλεκαϊνίδη, ιβουτιλίδη, προπαφενόνη ή
σοταλόλη μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της
καρδιοανάταξης με συνεχές ρεύμα και την πρόληψη
υποτροπών ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
2. Σε ασθενείς στους οποίους υποτροπιάζει η
ΚΜ μετά από επιτυχή καρδιοανάταξη, μπορεί να
ωφελήσει η επανάληψη της διαδικασίας αφού
προηγηθεί χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)
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Κεφάλαιο 2: Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)
Κλάση IIb 1. Για ασθενείς με εμμένουσα ΚΜ, μπορεί να
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης βήτα
αναστολέων, δισοπυραμίδης, διλτιαζέμης,
δοφετιλίδης, προκαϊναμίδης ή βεραπαμίλης, αν
και είναι αβέβαιη η δραστικότητα αυτών των
παραγόντων για τη βελτίωση της επιτυχίας της
ανάταξης με συνεχές ρεύμα ή για την πρόληψη
άμεσης υποτροπής της ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

2α. Για ασθενείς στους οποίους δεν εντοπίζεται
θρόμβος, η καρδιοανάταξη είναι εύλογο να γίνεται
αμέσως μετά την αντιπηκτική αγωγή. (Επίπεδο
Απόδειξης: B)
Στη συνέχεια, εύλογο είναι να συνεχίζεται η
αντιπηκτική αγωγή από το στόμα (INR 2 με 3)
επί τουλάχιστον 4 εβδομάδες, όπως και για την
εκλεκτική καρδιοανάταξη. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
Είναι περιορισμένα τα δεδομένα που υποστηρίζουν
την υποδόρια χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού
μοριακού βάρους σε αυτήν την ένδειξη. (Επίπεδο
Απόδειξης: C)

2. Για ασθενείς χωρίς καρδιοπάθεια, μπορεί
ενδεχομένως να ξεκινήσει η χορήγηση
αντιαρρυθμικής φαρμακευτικής αγωγής εκτός του
νοσοκομείου, προκειμένου να αυξηθεί η επιτυχία
της καρδιοανάταξης της ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

2β. Για ασθενείς στους οποίους εντοπίζεται
θρόμβος, είναι εύλογη η χορήγηση αντιπηκτικής
αγωγής από το στόμα (INR 2 με 3) επί τουλάχιστον
3 εβδομάδες πριν και 4 εβδομάδες μετά την
αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού, και
ίσως είναι πρέπον να συνεχίζεται η αντιπηκτική
αγωγή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από
μια φαινομενικά επιτυχή καρδιοανάταξη, διότι συχνά
ο κίνδυνος θρομβοεμβολής παραμένει υψηλός σε
αυτές τις περιπτώσεις. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

3. Για ασθενείς με ορισμένες μορφές
καρδιοπάθειας, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο
χορήγησης αντιαρρυθμικής φαρμακευτικής αγωγής
εκτός του νοσοκομείου, προκειμένου να αυξηθεί η
επιτυχία της καρδιοανάταξης της ΚΜ, εφ’ όσον έχει
προηγουμένως επιβεβαιωθεί ότι το φάρμακο είναι
ασφαλές για τον ασθενή. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

3. Για ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό, οι οποίοι
υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη, η αντιπηκτική
αγωγή μπορεί να έχει ευεργετική δράση, σύμφωνα
με τις συστάσεις, όπως για ασθενείς με ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

Πρόληψη θρομβοεμβολής σε ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη
Κλάση I

1. Για ασθενείς με ΚΜ χρονικής διάρκειας 48 ωρών
ή μεγαλύτερης, ή όταν είναι άγνωστη η διάρκεια της
ΚΜ, συνιστάται αντιπηκτική αγωγή (INR 2 με 3) επί
τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν και 4 εβδομάδες
μετά την καρδιοανάταξη, ανεξαρτήτως της μεθόδου
που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του
φλεβοκομβικού ρυθμού. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
2. Για ασθενείς με ΚΜ που έχει διαρκέσει
περισσότερο από 48 ώρες και χρειάζεται άμεση
ανάταξη λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας, πρέπει να
χορηγηθεί ταυτόχρονα ηπαρίνη με μία ενδοφλέβια
ένεση αρχικά, και μετά με συνεχή έγχυση (χρόνος
ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης [aPTT]
1,5 ως 2 φορές ο χρόνος του μάρτυρα). Στη
συνέχεια, πρέπει να δοθεί αντιπηκτική αγωγή από το
στόμα (INR 2 με 3) επί τουλάχιστον 4 εβδομάδες,
όπως για την εκλεκτική καρδιοανάταξη. Είναι
περιορισμένα τα δεδομένα που υποστηρίζουν την
υποδόρια χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού
βάρους. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
3. Για ασθενείς με ΚΜ διάρκειας μικρότερης των 48
ωρών συνοδευόμενη από αιμοδυναμική αστάθεια,
πρέπει να εκτελείται άμεσα καρδιοανάταξη, χωρίς
αντιπηκτική αγωγή. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση IIa 1. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών μετά
την έναρξη της ΚΜ, η ανάγκη αντιπηκτικής αγωγής
πριν και μετά την καρδιοανάταξη θα κριθεί βάσει του
κινδύνου θρομβοεμβολής για τον ασθενή. (Επίπεδο
Απόδειξης: C)
2. Αντί της αντιπηκτικής αγωγής πριν από την
καρδιοανάταξη της ΚΜ, μπορεί εναλλακτικά να
γίνει διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα για
ανεύρεση τυχόν θρόμβου. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
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6.4 Διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού
Κλάση I

1. Προτού ξεκινήσει θεραπεία με αντιαρρυθμικά
φάρμακα, συνιστάται η αντιμετώπιση των εκλυτικών
παραγόντων και των αναστρέψιμων αιτίων της ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση IIa 1. Η φαρμακολογική θεραπεία μπορεί να είναι
χρήσιμη σε ασθενείς με ΚΜ για τη διατήρηση
του φλεβοκομβικού ρυθμού και την πρόληψη
της μυοκαρδιοπάθειας εκ ταχυκαρδίας. (Επίπεδο
Απόδειξης: C)
2. Οι υποτροπές της ΚΜ που δεν εμφανίζονται
συχνά και είναι καλά ανεκτές εύλογα θεωρούνται
επιτυχές αποτέλεσμα της αντιαρρυθμικής
φαρμακευτικής θεραπείας. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
3. Η έναρξη αντιαρρυθμικής φαρμακευτικής αγωγής
εξωνοσοκομειακά είναι εύλογη για ασθενείς με
ΚΜ που δεν έχουν συναφή καρδιοπάθεια, όταν ο
φαρμακευτικός παράγοντας είναι καλά ανεκτός.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)
4. Σε ασθενείς με μονήρη ΚΜ χωρίς δομική
καρδιοπάθεια, η προπαφενόνη ή η φλεκαϊνίδη
χορηγούμενες εκτός του νοσοκομείου, μπορούν
να έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα σε ασθενείς
με παροξυσμική ΚΜ, οι οποίοι βρίσκονται σε
φλεβοκομβικό ρυθμό τη στιγμή που αρχίζει η
χορήγηση του φαρμάκου. (Επίπεδο Απόδειξης: B)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
5. Η σοταλόλη μπορεί να έχει ευεργετική δράση
σε εξωτερικούς ασθενείς που βρίσκονται σε
φλεβοκομβικό ρυθμό, με ασήμαντη ή καμία
καρδιοπάθεια, επιρρεπείς σε παροξυσμική ΚΜ, αν το
αρχικό μη διορθωμένο διάστημα QT είναι λιγότερο
από 460 ms, οι ηλεκτρολύτες είναι φυσιολογικοί,
και δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου συναφείς
με προαρρυθμία. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
6. Η κατάλυση με καθετήρα είναι μια εύλογη
εναλλακτική αντί της φαρμακολογικής θεραπείας
για την πρόληψη υποτροπών της ΚΜ σε ασθενείς
συμπτωματικούς με μικρή ή καθόλου διεύρυνση
αριστερού κόλπου. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση IIb 1. Μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο προφυλακτικής
χορήγησης σοταλόλης για ασθενείς που είναι σε
κίνδυνο ανάπτυξης ΚΜ μετά από καρδιοχειρουργική
επέμβαση. (Επίπεδο Απόδειξης: B)

6.6 Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΕΜ)
Κλάση I

2. Συνιστάται ενδοφλέβια αμιωδαρόνη για την
επιβράδυνση της ταχείας κοιλιακής ανταπόκρισης
στην ΚΜ και τη βελτίωση της λειτουργίας της ΑΚ σε
ασθενείς με οξύ ΕΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση III 1. Δεν συνιστάται αντιαρρυθμική θεραπεία με
ένα συγκεκριμένο φάρμακο για τη διατήρηση του
φλεβοκομβικού ρυθμού σε ασθενείς με ΚΜ που
έχουν παράγοντες κινδύνου για προαρρυθμία με το
φάρμακο αυτό. (Επίπεδο Απόδειξης: A)

3. Συνιστάται ενδοφλέβια χορήγηση βήτα
αναστολέων και μη διυδροπυριδινών ανταγωνιστών
ασβεστίου για την επιβράδυνση της ταχείας
κοιλιακής ανταπόκρισης στην ΚΜ σε ασθενείς με
οξύ ΕΜ, οι οποίοι δεν έχουν δυσλειτουργία ΑΚ,
βρογχόσπασμο ή κολποκοιλιακό αποκλεισμό.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

2. Δεν συνιστάται η φαρμακολογική θεραπεία
για τη διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού σε
ασθενείς με προχωρημένη νόσο φλεβοκόμβου ή
δυσλειτουργία ΚΚ κόμβου, εκτός και αν έχουν εν
λειτουργία βηματοδότη. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

4. Για ασθενείς με ΚΜ και οξύ ΕΜ, συνιστάται μη
κλασματοποιημένη ηπαρίνη (aPTT 1,5 με 2 φορές
την τιμή του μάρτυρα), εκτός και αν υπάρχουν
αντενδείξεις. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

6.5 Μετεγχειρητική κολπική μαρμαρυγή
Κλάση I

1. Αν δεν υπάρχει αντένδειξη, συνιστάται βήτα
αναστολέας από το στόμα για την πρόληψη
μετεγχειρητικής ΚΜ σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. (Επίπεδο
Απόδειξης: A)
2. Οι αποκλειστές του ΚΚ κόμβου συνιστώνται
για τον έλεγχο της συχνότητας σε ασθενείς
που αναπτύσσουν μετεγχειρητική ΚΜ. (Επίπεδο
Απόδειξης: B)

Κλάση IIa 1. Η χορήγηση αμιωδαρόνης προεγχειρητικώς
μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης ΚΜ σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση,
και αποτελεί κατάλληλη προφυλακτική θεραπεία για
ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο για μετεγχειρητική ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: A)
2. Εύλογο είναι να αποκαθίσταται ο φλεβοκομβικός
ρυθμός μέσω φαρμακολογικής καρδιοανάταξης
με ιβουτιλίδη ή ανάταξης με συνεχές ρεύμα σε
ασθενείς που αναπτύσσουν μετεγχειρητική ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: B)
3. Εύλογη είναι η χορήγηση αντιαρρυθμικής
φαρμακευτικής αγωγής για τη διατήρηση
του φλεβοκομβικού ρυθμού σε ασθενείς με
υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική μετεγχειρητική ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: B)
4. Εύλογη είναι η χορήγηση αντιθρομβωτικής
φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς που
αναπτύσσουν μετεγχειρητική ΚΜ. (Επίπεδο
Απόδειξης: B)

1. Συνιστάται καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα
για ασθενείς με σοβαρή αιμοδυναμική καταστολή,
βαρύτατη ισχαιμία, ή όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί
ικανοποιητικός έλεγχος της καρδιακής συχνότητας
με φαρμακολογικούς παράγοντες σε ασθενείς με
οξύ ΕΜ και ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση IIa 1. Εύλογη είναι η χρήση ενδοφλέβιας δακτυλίτιδας
για την επιβράδυνση της ταχείας κοιλιακής
ανταπόκρισης και τη βελτίωση της λειτουργίας της
ΑΚ σε ασθενείς με οξύ ΕΜ και ΚΜ που συνδέονται
με δυσλειτουργία της ΑΚ και ΚΑ. (Επίπεδο
Απόδειξης: C)

Κλάση III 1. Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα της Κλάσης IC
δεν συνιστώνται σε ασθενείς με ΚΜ και οξύ ΕΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

6.7 Αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής που συνδέεται με
το σύνδρομο προδιέγερσης Wolff-Parkinson White (WPW)
Κλάση I

1. Συνιστάται κατάλυση με καθετήρα του
παραπληρωματικού δεματίου σε συμπτωματικούς
ασθενείς με ΚΜ που έχουν σύνδρομο WPW, κυρίως
ασθενείς με συγκοπή λόγω ταχείας καρδιακής
συχνότητας ή βραχεία ανερέθιστη περίοδο
παρακαμπτήριου δεματίου. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
2. Συνιστάται άμεση καρδιοανάταξη με συνεχές
ρεύμα για την πρόληψη κοιλιακής μαρμαρυγής
σε ασθενείς με βραχεία ορθόδρομη ανερέθιστη
περίοδο παρακαμπτήριου δεματίου, στους οποίους
η ΚΜ εμφανίζεται με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση
συνοδευόμενη από αιμοδυναμική αστάθεια. (Επίπεδο
Απόδειξης: B)
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2. Συνιστάται ανάταξη με συνεχές ρεύμα σε εγκύους
ασθενείς που παρουσιάζουν αιμοδυναμική αστάθεια
λόγω ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

3. Συνιστάται ενδοφλέβια προκαϊναμίδη ή ιβουτιλίδη
για την αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού
σε ασθενείς με WPW στους οποίους η ΚΜ δεν
συνοδεύεται από αιμοδυναμική αστάθεια με ευρύ
QRS σύμπλεγμα στο ΗΚΓ (διάρκειας ≥120 ms)
ή ταχεία προδιεγερμένη κοιλιακή ανταπόκριση.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση IIa 1. Εύλογη είναι η χρήση ενδοφλέβιας φλεκαϊνίδης ή
καρδιοανάταξης με συνεχές ρεύμα όταν εμφανίζεται
πολύ ταχεία κοιλιακή συχνότητα σε ασθενείς με ΚΜ
που έχουν παραπληρωματικό δεμάτιο. (Επίπεδο
Απόδειξης: B)

Κλάση IIb 1. Ίσως είναι εύλογο να χορηγείται ενδοφλέβια
κινιδίνη, προκαϊναμίδη, δισοπυραμίδη, ιβουτιλίδη
ή αμιωδαρόνη σε αιμοδυναμικώς σταθερούς
ασθενείς με ΚΜ με συμμετοχή παραπληρωματικού
δεματίου. (Επίπεδο Απόδειξης: B)

3. Συνιστάται προστασία από θρομβοεμβολή σε όλη
τη διάρκεια της κύησης για ασθενείς με ΚΜ, εκτός
και αν είναι χαμηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου.
Θα πρέπει να επιλέγεται αντιπηκτικό ή ασπιρίνη
αναλόγως του σταδίου της κύησης. (Επίπεδο
Απόδειξης: C)

Κλάση IIb 1. Κατά το πρώτο τρίμηνο και τον τελευταίο μήνα
της κύησης, για ασθενείς με ΚΜ και παράγοντες
κινδύνου για θρομβοεμβολή, εξετάστε τη
δυνατότητα χορήγησης μη κλασματοποιημένης
ηπαρίνης με συνεχή ενδοφλέβια έγχυση (apTT 1,5
με 2 φορές την τιμή του μάρτυρα) ή με υποδόρια
ένεση (10.000 ως 20.000 μονάδες κάθε 12
ώρες), προσαρμοσμένη έτσι ώστε να παρατείνεται ο
aPTT 6 ώρες μετά την ένεση 1,5 φορά την τιμή του
μάρτυρα. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
2. Κατά το πρώτο τρίμηνο και τον τελευταίο μήνα
της κύησης, μπορεί να εξετασθεί η δυνατότητα
χορήγησης ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους
για ασθενείς με ΚΜ και παράγοντες κινδύνου για
θρομβοεμβολή, παρά τα περιορισμένα διαθέσιμα
δεδομένα. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση II 1. Δεν συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση
γλυκοσιδών της ομάδας της δακτυλίτιδας ή μη
διυδροπυριδινικών ανταγωνιστών διαύλων
ασβεστίου σε ασθενείς με σύνδρομο WPW που
έχουν προδιεγερμένη κοιλιακή ενεργοποίηση κατά
τη διάρκεια της ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: B)

3. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, εξετάστε το ενδεχόμενο
χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα για
εγκύους γυναίκες με ΚΜ σε υψηλό θρομβοεμβολικό
κίνδυνο. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

6.8 Υπερθυρεοειδισμός
Κλάση I

1. Συνιστάται βήτα αναστολέας για τον έλεγχο
της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με ΚΜ
που περιπλέκει τη θυρεοτοξίκωση, εκτός και αν
υπάρχουν αντενδείξεις. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
2. Όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βήτα
αναστολέας, συνιστάται ένας μη διυδροπυριδινικός
ανταγωνιστής διαύλων ασβεστίου για τον έλεγχο
της κοιλιακής συχνότητας σε ασθενείς με ΚΜ και
θυρεοτοξίκωση. (Επίπεδο Απόδειξης: B)
3. Σε ασθενείς με ΚΜ και θυρεοτοξίκωση,
συνιστάται αντιπηκτική αγωγή από το στόμα (INR 2
ως 3). (Επίπεδο Απόδειξης: C)
4. Αφ’ ης στιγμής επιτευχθεί ευθυρεοειδισμός,
η αντιθρομβωτική προφύλαξη είναι η ίδια όπως
για ασθενείς χωρίς υπερθυρεοειδισμό. (Επίπεδο
Απόδειξης: C)

6.9 Αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής κατά τη διάρ
κεια της κύησης
Κλάση I
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4. Μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης
κινιδίνης ή προκαϊναμίδης για φαρμακολογική
καρδιοανάταξη σε αιμοδυναμικώς σταθερούς
ασθενείς που αναπτύσσουν ΚΜ στη διάρκεια της
κύησης. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

1. Συνιστώνται διγοξίνη, βήτα αναστολέας, ή
μη διυδροπυριδινικοί ανταγωνιστές διαύλων
ασβεστίου για τον έλεγχο της κοιλιακής συχνότητας
σε εγκύους ασθενείς με ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

6.10 Αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς
με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (ΥΜΚ)
Κλάση I

1. Συνιστάται αντιπηκτική αγωγή από το στόμα (INR
2 με 3) σε ασθενείς με ΥΜΚ που αναπτύσσουν ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: B)

Κλάση IIa 1. Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα μπορούν να ωφελήσουν στην πρόληψη υποτροπών της ΚΜ σε ασθενείς
με ΥΜΚ. Εν γένει προτιμώνται είτε δισοπυραμίδη σε
συνδυασμό με βήτα αναστολέα είτε μη διυδροπυριδινικός ανταγωνιστής διαύλων ασβεστίου ή αμιωδαρόνη μόνο. (Επίπεδο Απόδειξης: C)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
6.11 Αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς
με πνευμονοπάθεια
Κλάση I

1. Η διόρθωση της υποξαιμίας και της οξέωσης
είναι το συνιστώμενο πρωτογενές θεραπευτικό
μέτρο για ασθενείς που αναπτύσσουν ΚΜ κατά
τη διάρκεια μιας οξείας πνευμονικής ασθένειας ή
έξαρσης κάποιας χρόνιας πνευμονικής πάθησης.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

Κλάση III 1. Θεοφυλλίνη και βήτα-αδρενεργικοί αγωνιστές
δεν συνιστώνται σε ασθενείς με βρογχοσπαστική
πνευμονοπάθεια που αναπτύσσουν ΚΜ. (Επίπεδο
Απόδειξης: C)
2. Βήτα-αναστολείς, σοταλόλη, προπαφενόνη και
αδενοσίνη δεν συνιστώνται σε ασθενείς με αποφ
ρακτική πνευμονοπάθεια που αναπτύσσουν ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)

2. Συνιστάται διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη για τον
έλεγχο της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με
αποφρακτική πνευμονοπάθεια που αναπτύσσουν
ΚΜ. (Επίπεδο Απόδειξης: C)
3. Καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα πρέπει να
επιχειρείται σε ασθενείς με πνευμονοπάθεια που
αποκτούν αιμοδυναμική αστάθεια εξαιτίας ΚΜ.
(Επίπεδο Απόδειξης: C)
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1. Ορισμός, ταξινόμηση και
παθοφυσιολογία, επιδημιολογία,
πρόγνωση και επίδραση στην
ποιότητα ζωής

Παθοφυσιολογική βάση της ταξινόμησης
Αντανακλαστική συγκοπή
Μικτή

Πτώσεις

Ναι
Παροδική;
Ταχείας έναρξης;
Μικρής διάρκειας;
Αυτόματη ανάνηψη;

Επιληπτική
κρίση

Άλ
λοι

Χαμηλή
περιφερική
αντίσταση

Φυσιολογικό ΑΝΣ

Φαρμακοεπαγόμενη ANF

ΑΝΣ = Αυτόνομο νευρικό σύστημα

αποφευχθείς
SCD

Κώμα

Άλλα

Τραυματική

Ψυχογενής

Σπάνια αίτια

Επιδημιολογία

•
•

Η συγκοπή είναι συνήθης στο γενικό πληθυσμό

•

Η αντανακλαστική συγκοπή είναι η συχνότερη αιτιολογία στο γενικό πληθυσμό, ιδίως στους νέους.

•

Η συγκοπή λόγω καρδιαγγειακής νόσου είναι το δεύτερο συνηθέστερο αίτιο. Ο αριθμός των ασθενών με
καρδιαγγειακό αίτιο παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των μελετών. Υψηλότερη συχνότητα παρατηρείται στα πλαίσια επειγόντων περιστατικών κυρίως σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς και σε πλαίσια που
προσανατολίζονται προς την καρδιολογία.

•

Η συγκοπή που οφείλεται σε ορθοστατική υπόταση είναι σπάνια < 40 ετών και συχνή σε πολύ ηλικιωμένους ασθενείς.

T-LOC = παροδική απώλεια συνείδησης, SCD = αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Ταξινόμηση και παθοφυσιολογία
Αντανακλαστική συγκοπή (επαγόμενη νευρωνικά)
Παρασυμπαθητικοτονική
Περιστασιακή
Συγκοπή καρωτιδικού κόλπου
Άτυπες μορφές (χωρίς εμφανή εναύσματα ή/και άτυπη
παρουσίαση)
Συγκοπή οφειλόμενη σε ορθοστατική υπόταση
Πρωτοπαθής ανεπάρκεια του αυτόνομου
Δευτεροπαθής ανεπάρκεια του αυτόνομου
Φαρμακοεπαγόμενη ορθοστατική υπόταση
Ελάττωση όγκου
Καρδιακή συγκοπή (καρδιαγγειακή)
Αρρυθμία ως κύριο αίτιο
Δομικές παθήσεις
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Συγκοπή είναι η παροδική απώλεια συνείδησης (�����
Transient Loss of Consciousness = TLOC) που οφείλεται
σε παροδική πλημμελή εγκεφαλική αιμάτωση, χαρακτηριζόμενη από ταχεία έναρξη, μικρή διάρκεια και αυτόματη πλήρη αποκατάσταση.
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Μόνο μικρό ποσοστό ασθενών με συγκοπή αναζητά
ιατρική φροντίδα

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
ηλικία πρώτης λιποθυμίας
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•

Μάλαξη καρωτιδικού κόλπου (ΜΚΚ) σε ασθενείς > 40
ετών.

•

Υπερηχοκαρδιογραφία όπου υπάρχει προηγούμενη
γνωστή καρδιοπάθεια ή δεδομένα που υποδεικνύουν
δομική καρδιοπάθεια ή συγκοπή λόγω καρδιαγγειακού αιτίου.

•

Άμεση ΗΚΓ παρακολούθηση όπου υπάρχει υποψία
αρρυθμικής συγκοπής.

•

Πρόκληση ορθοστατικής υπότασης (δοκιμασία από
ύπτια θέση σε όρθια ή/και κατάκλιση με ανάκλιση της
κεφαλής) όταν η συγκοπή σχετίζεται με την όρθια στάση ή υπάρχει υποψία αντανακλαστικού μηχανισμού.

•

Άλλες λιγότερο ειδικές δοκιμασίες όπως νευρολογική αξιολόγηση ή αιματολογικές εξετάσεις ενδείκνυνται
μόνον όταν υπάρχει υποψία μη συγκοπικής παροδικής
απώλειας συνείδησης.

ηλικία σε έτη

Σχηματική αναπαράσταση της ηλικιακής κατανομής
και της συνολικής επίπτωσης των πρώτων επεισοδίων συγκοπής στο γενικό πληθυσμό από άτομα ηλικίας μέχρι 80 ετών.
Πρόγνωση και επίπτωση στην ποιότητα ζωής

•
•

•
•

Η δομική καρδιοπάθεια είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (ΑΚΘ) και συνολική θνησιμότητα στους ασθενείς με συγκοπή.
Ο αριθμός των συγκοπικών επεισοδίων κατά τη διάρκεια της ζωής και ιδίως κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγων υποτροπής.

Η αρχική αξιολόγηση οφείλει να απαντήσει 3 βασικές ερωτήσεις:

•
•
•

Πρόκειται περί συγκοπικού επεισοδίου ή όχι;
Έχει καθοριστεί η αιτιολογική διάγνωση;
Υπάρχουν δεδομένα που να υπονοούν υψηλό κίνδυνο
καρδιαγγειακών συμβαμάτων ή θάνατο;

Διαγνωστικό διάγραμμα ροής σε ασθενείς με υποψία Τ-LOC
Συγκοπή με υποψία T-LOC
Αρχική αξιολόγηση

Η νοσηρότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή στον ηλικιωμένο
πληθυσμό.
Η υποτροπιάζουσα συγκοπή έχει σοβαρή επίπτωση
στην ποιότητα ζωής.

2. Αρχική αξιολόγηση,
διαστρωμάτωση κινδύνου και
διάγνωση

Παροδική απώλεια
συνείδησης μη συγκοπική

Συγκοπή
Βέβαιη
διάγνωση

Αβέβαιη διάγνωση
Διαστρωμάτωση κινδύνου*

Θεραπεία

Υψηλού
κινδύνου**

Χαμηλού κινδύνου,
υποτροπιάζουσες
συγκοπές

Πρώιμη
αξιολόγηση και
θεραπεία

Αρχική αξιολόγηση

Η αρχική αξιολόγηση ασθενούς που παρουσιάζει
Τ-LOC αποτελείται από λεπτομερές ιστορικό, φυσική εξέταση, περιλαμβανομένης της μέτρησης πίεσης,
και απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Με βάση
αυτά τα ευρήματα, ενδέχεται να διενεργηθούν πρόσθετες εξετάσεις:

Επιβεβαίωση με
ειδική εξέταση ή
εξέταση από ειδικό

Χαμηλού κινδύνου, Θεραπεία
μεμονωμένη ή
σπάνια

Μη περαιτέρω
αξιολόγηση
Εξετάσεις για
καρδιακή ή
νευρολογική
προέλευση ανάλογα

Καθυστερημένη θεραπεία
καθοδηγούμενη από
τεκμηρίωση με ΗΚΓ
*Ενδέχεται να απαιτεί εργαστηριακές εξετάσεις
**Κίνδυνος βραχυπρόθεσμων σοβαρών συμβαμάτων

Τ-LOC = παροδική απώλεια συνείδησης
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Κεφάλαιο 3: Συγκοπή
Διαστρωμάτωση κινδύνου
Κριτήρια βραχυπρόθεσμου υψηλού κινδύνου που απαιτούν
άμεση νοσηλεία ή εντατική αξιολόγηση
Σοβαρή δομική νόσος ή στεφανιαία νόσος (καρδιακή ανεπάρκεια, χαμηλό LVEF ή προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου)
Κλινικά ή ΗΚΓ χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν αρρυθμική συγκοπή
Συγκοπή κατά την άσκηση ή σε ύπτια θέση
Αίσθημα παλμών κατά το χρόνο της συγκοπής
Οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου καρδιακού θανάτου
Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
Διδεσμικός αποκλεισμός (αποκλεισμός αριστερού σκέλους –
ΑΑΣ ή δεξιού σκέλους – ΑΔΣ σε συνδυασμό με αριστερό πρόσθιο ή αριστερό οπίσθιο δεσμιδικό ημιαποκλεισμό) ή άλλες διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγής με διάρκεια QRS ≥ 120 ms
Φλεβοκομβική βραδυκαρδία (<50 bpm) ή φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός όταν δεν υπάρχει αρνητική χρονοτροπική
φαρμακευτική αγωγή ή σωματική άσκηση
Προ διεγερμένα συμπλέγματα QRS
Παρατεταμένο ή βραχύ διάστημα QT
Μορφή αποκλεισμού δεξιού σκέλους με ανάσπαση του ST στις
απαγωγές V1-V3 (μορφή Brugada)
Αρνητικά Τ κύματα στις δεξιές, προκάρδιες απαγωγές, έψιλον
κύματα και κοιλιακά όψιμα δυναμικά που υποδηλώνουν αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σημαντικές συννοσηρότητες
Σοβαρή αναιμία
Διαταραχές ηλεκτρολυτών

•
•

Bpm = παλμοί ανά λεπτό, LVEF = κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας

Συστάσεις: Διαγνωστικά κριτήρια με
αρχική αξιολόγηση

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή αν η συγκοπή εκλύεται από συναισθηματικό στρες ή ορθοστατικό στρες
και συνδέεται με τυπικά πρόδρομα συμπτώματα

Ι

Γ

Περιστασιακή συγκοπή διαγιγνώσκεται όταν η
συγκοπή επέρχεται κατά τη διάρκεια ή αμέσως
μετά από συγκεκριμένα εναύσματα όπως βήχας,
πταρμός, γαστρεντερική διέγερση, νυκτερινή ούρηση, μετά την άσκηση, μετά το γεύμα, κ.τ.λ.

Ι

Γ

Ορθοστατική συγκοπή διαγιγνώσκεται όταν
επέρχεται μετά από την αλλαγή σε όρθια στάση
και υπάρχει τεκμηρίωση ορθοστατικής υπότασης

Ι

Γ

Συγκοπή σχετιζόμενη με αρρυθμία διαγιγνώσκεται ηλεκτροκαρδιογραφικά όταν υπάρχει:
Εμμένουσα κολπική βραδυκαρδία < 40 bpm
σε εγρήγορση ή επαναλαμβανόμενος φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός ή φλεβοκομβικές παύσεις ≥ 3 s
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου ή 3ου
βαθμού Mobitz II
Εναλλασσόμενος σκελικός αποκλεισμός
Κοιλιακή ταχυκαρδία ή ταχεία παροξυσμική
υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
Επεισόδια μη εμμένουσας πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας με μακρό ή βραχύ διάστημα QT
Βλάβη του βηματοδότη ή του εμφυτεύσιμου απινιδωτή καρδιοανάταξης με καρδιακές παύσεις

Ι

Συστάσεις: Διαγνωστικά κριτήρια με
αρχική αξιολόγηση (συνέχεια)
Συγκοπή σχετιζόμενη με ισχαιμία διαγιγνώσκεται
όταν η συγκοπή εμφανίζεται με ΗΚΓ στοιχεία οξείας ισχαιμίας με ή χωρίς έμφραγμα του μυοκαρδίου

Ι

Γ

Καρδιαγγειακή συγκοπή διαγιγνώσκεται όταν
η συγκοπή εμφανίζεται σε ασθενείς με προπίπτον κολπικό μύξωμα, σοβαρή αορτική στένωση,
πνευμονική υπέρταση, πνευμονικό έμβολο ή οξύ
αορτικό διαχωρισμό

Ι

Γ

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων

Κλινικά χαρακτηριστικά που μπορούν να υποδηλώσουν διάγνωση στην αρχική αξιολόγηση
Νευρογενής συγκοπή
Απουσία καρδιακής νόσου
Μακρύ ιστορικό επαναλαμβανόμενων συγκοπών
Μετά από αιφνίδιο, μη αναμενόμενο δυσάρεστο θέαμα, ήχο,
οσμή ή πόνο
Παρατεταμένη ορθοστασία ή μέρη με συνωστισμό και υψηλή
θερμοκρασία
Ναυτία, έμετος συσχετιζόμενα με τη συγκοπή
Κατά τη διάρκεια γεύματος ή μεταγευματικά
Με περιστροφή της κεφαλής ή πίεση στον καρωτιδικό κόλπο
(όπως σε όγκους, ξύρισμα, σφικτός γιακάς)
Μετά από καταπόνηση

•
•
•
•
•
•
•
•
Συγκοπή λόγω ορθοστατικής υπότασης
• Έπειτα από λήψη όρθιας θέσης
• Χρονική συσχέτιση με έναρξη ή αλλαγή δόσης σε αγγειοκατασταλτικά φάρμακα που οδηγούν σε υπόταση
• Παρατεταμένη ορθοστασία ιδίως σε μέρη με συνωστισμό,
υψηλή θερμοκρασία
• Παρουσία αυτόνομης νευροπάθειας ή παρκινσονισμού
• Ορθοστασία μετά από καταπόνηση
Καρδιαγγειακή συγκοπή
• Παρουσία δομικής καρδιακής νόσου
• Οικογενειακό ιστορικό ανεξήγητου αιφνίδιου θανάτου ή διαυλοπάθεια
• Κατά τη διάρκεια καταπόνησης ή σε ύπτια θέση
• Μη φυσιολογικό ΗΚΓ
• Αίσθημα παλμών αιφνίδιας έναρξης που ακολουθείται από
συγκοπή
• ΗΚΓ ευρήματα που υποδηλώνουν αρρυθμιολογική συγκοπή:
-- Διδεσμικός αποκλεισμός (οριζόμενος είτε ως ΑΑΣ είτε ως

•
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ΑΔΣ σε συνδυασμό με αριστερό πρόσθιο ή αριστερό οπίσθιο ημισκελικό αποκλεισμό)
Άλλες ανωμαλίες ενδοκοιλιακής αγωγής (διάρκεια QRS
≥0.12 s)
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός δευτέρου βαθμού Mobitz I
Ασυμπτωματική ακατάλληλη φλεβοκομβική βραδυκαρδία
(< 50 bpm), φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός ή φλεβοκομβική παύση ≥ 3 s όταν δεν χορηγούνται φάρμακα με
αρνητική ινότροπο δράση
Μη διατηρούμενη κοιλιακή ταχυκαρδία
ΗΚΓ ευρήματα που υποδηλώνουν αρρυθμική συγκοπή:
Προδιεγερμένα συμπλέγματα QRS
Μακρά ή βραχέα διαστήματα QT
Πρώιμη επαναπόλωση
Μορφολογία αποκλεισμού δεξιού σκέλους με ανάσπαση
ST στις απαγωγές V1-V3 (σύνδρομο Brugada)
Αρνητικά Τ κύματα στις δεξιές προκάρδιες απαγωγές, έψιλον κύματα και κοιλιακά όψιμα δυναμικά που υποδηλώνουν
αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας
Κύματα Q που υποδηλώνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου

----

Γ

•
•
•
•
•

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

•

--------

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Συστάσεις: Δοκιμασία ανάκλισης

Διαγνωστικές εξετάσεις
Συστάσεις: Μαλάξεις καρωτιδικού κόλπου
Ενδείξεις
Οι μαλάξεις καρωτιδικού κόλπου ενδείκνυνται
σε ασθενείς > 40 ετών με συγκοπή αγνώστου αιτιολογίας έπειτα από την αρχική αξιολόγηση
Οι μαλάξεις καρωτιδικού κόλπου πρέπει να
αποφεύγονται σε ασθενείς με προηγούμενο παροδικό ή μόνιμο εγκεφαλικό επεισόδιο εντός των 3 προηγουμένων μηνών και σε
ασθενείς με φύσημα καρωτίδος (εκτός αν η
εξέταση καρωτίδος με Doppler απέκλεισε σημαντική στένωση)

•
•

Διαγνωστικά κριτήρια
Η μάλαξη του καρωτιδικού κόλπου είναι διαγνωστική αν η συγκοπή επαναληφθεί με παρουσία ασυστολίας μεγαλύτερης από 3 s ή/
και πτώση στη συστολική πίεση >50 mm Hg.

•

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Ι

ΙΙΙ

Β

Γ

Ενδείξεις
Μέτρηση της πίεσης διακοπτόμενη με σφυγμομανόμετρο σε ύπτια και όρθια θέση επί 3
λεπτά ενδείκνυται ως αρχική αξιολόγηση,
όταν υπάρχει υποψία ορθοστατικής υπότασης
Συνεχής μη επεμβατική μέτρηση πίεσης ανά
παλμό μπορεί να είναι βοηθητική σε περιπτώσεις αμφιβολίας

•
•

Διαγνωστικά κριτήρια
Η εξέταση είναι διαγνωστική όταν υπάρχει συμπτωματική πτώση στη συστολική πίεση από
την τιμή αναφοράς ≥ 20 mm Hg ή διαστολική
πίεση ≥ 10 mm Hg ή μείωση συστολικής πίεσης < 90 mm Hg.
Η εξέταση θα πρέπει να θεωρείται διαγνωστική όταν υπάρχει ασυμπτωματική πτώση στη
συστολική πίεση από την τιμή αναφοράς ≥20
mm Hg ή διαστολική πίεση ≥10 mm Hg ή μείωση συστολικής πίεσης < 90 mm Hg.

Ι

Β

Κατη- Επίγορίαa πεδοb
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α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων

Συστάσεις: ενεργός ορθοστασία

Μεθοδολογία
Συνιστάται ύπτια θέση πριν από τη φάση ανάκλισης για τουλάχιστον 5 λεπτά, όταν δεν
υπάρχει φλεβική γραμμή και για τουλάχιστον
20 λεπτά όταν υπάρχει φλεβική γραμμή.
Συνιστάται γωνία ανάκλισης μεταξύ 60° και 70°
Συνιστάται παθητική φάση τουλάχιστον 20 λεπτά και κατά μέγιστο 45 λεπτά
Συνιστάται σταθερή δόση 300-400 μg υπογλώσσιας νιτρογλυκερίνης, χορηγούμενη σε
όρθια στάση
Συνιστάται αυξανόμενος ρυθμός έγχυσης από
1 έως 3 μg/min ισοπροτερενόλης προκειμένου
να αυξηθεί ο μέσος καρδιακός ρυθμός κατά 2025% πάνω από την τιμή αναφοράς

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Ενδείξεις
Η δοκιμασία ανάκλισης ενδείκνυται στην περίπτωση ανεξήγητου μονήρους συγκοπικού
επεισοδίου σε πλαίσια υψηλού κινδύνου (π.χ.
σωματική βλάβη ή ενδεχόμενος κίνδυνος σωματικής βλάβης ή επαγγελματικά προβλήματα)
ή σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια, εφόσον
δεν υπάρχει οργανική καρδιοπάθεια ή εφόσον
υπάρχει οργανική καρδιοπάθεια μετά τον αποκλεισμό καρδιακών αιτίων συγκοπής
Η δοκιμασία ανάκλισης ενδείκνυται όταν έχει
κλινική αξία να αποδειχθεί η επιρρέπεια του
ασθενούς σε αντανακλαστική συγκοπή
Η δοκιμασία ανάκλισης πρέπει να εξετάζεται για
τη διάκριση μεταξύ αντανακλαστικής συγκοπής
και συγκοπής λόγω ορθοστατικής υπότασης
Η δοκιμασία ανάκλισης μπορεί να εξετάζεται
για τη διαφοροποίηση της συγκοπής με τις κινήσεις τινάγματος στην επιληψία
Η δοκιμασία ανάκλισης μπορεί να ενδείκνυται
για την αξιολόγηση ασθενών με επαναλαμβανόμενες ανεξήγητες πτώσεις
Η δοκιμασία ανάκλισης μπορεί να ενδείκνυται
για την αξιολόγηση ασθενών με συχνές συγκοπές και ψυχιατρικές νόσους
Η δοκιμασία ανάκλισης δεν συνιστάται για την
αξιολόγηση της θεραπείας
Η δοκιμασία ανάκλισης με ισοπροτερενόλη
αντενδείκνυται σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια
Διαγνωστικά κριτήρια
Σε ασθενείς χωρίς δομική καρδιοπάθεια, η πρόκληση αντανακλαστικής υπότασης/βραδυκαρδίας
με αναπαραγωγή της συγκοπής ή με προοδευτική
ορθοστατική υπόταση (με ή άνευ συμπτωμάτων)
είναι διαγνωστικές της αντανακλαστικής συγκοπής και της ορθοστατικής υπότασης αντίστοιχα.
Σε ασθενείς χωρίς δομική καρδιοπάθεια, η
πρόκληση αντανακλαστικής υπότασης/βραδυκαρδίας χωρίς αναπαραγωγή της συγκοπής
μπορεί να είναι διαγνωστική της αντανακλαστικής συγκοπής
Σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια, η αρρυθμία ή άλλο καρδιαγγειακό αίτιο της συγκοπής
θα πρέπει να αποκλείονται πριν να θεωρηθούν
τα θετικά αποτελέσματα δοκιμασίας ανάκλισης
διαγνωστικής αξίας.
Η πρόκληση απώλειας συνείδησης όταν δεν
υπάρχει υπόταση ή/και βραδυκαρδία θα πρέπει να θεωρηθεί διαγνωστική της ψυχογενούς
ψευδοσυγκοπής

•
•

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων
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Κεφάλαιο 3: Συγκοπή
Συστάσεις: Ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση
Ενδείξεις
Η ΗΚΓ παρακολούθηση ενδείκνυται σε ασθενείς που έχουν κλινικά ή ΗΚΓ χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν αρρυθμιολογική συγκοπή. Η διάρκεια (και ο τρόπος) της παρακολούθησης πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον κίνδυνο και το
προβλεπόμενο ποσοστό υποτροπής της συγκοπής:
˴˴ Άμεση ενδονοσοκομειακή παρακολούθηση (στην κλίνη ή με τηλεμετρία) ενδείκνυται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
που ορίζονται στον πίνακα για τη «Διαστρωμάτωση κινδύνου» στη σελ. 278
˴˴ Παρακολούθηση Holter ενδείκνυται σε ασθενείς που έχουν πολύ συχνά συγκοπή ή προσυγκοπή (≥1 την εβδομάδα)
˴˴ Εμφυτεύσιμος καταγραφέας βρόγχου ενδείκνυται σε:
-- Πρώιμη φάση αξιολόγησης σε ασθενείς με επαναλαμβανόμενες συγκοπές αβέβαιης προέλευσης, απουσία κριτηρίων υψηλού κινδύνου που αναφέρονται στον Πίνακα «Διαστρωμάτωση Κινδύνου» και υψηλή πιθανότητα υποτροπής στα πλαίσια της διάρκειας ζωής της μπαταρίας της συσκευής
-- Ασθενείς υψηλού κινδύνου στους οποίους ολοκληρωμένη αξιολόγηση δεν κατέδειξε αίτιο συγκοπής και ούτε
οδήγησε σε συγκεκριμένη θεραπεία
˴˴ Ο εμφυτεύσιμος καταγραφέας βρόγχου πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο για την αξιολόγηση της συμβολής της
βραδυκαρδίας πριν από την έναρξη καρδιακής βηματοδότησης σε ασθενείς με υποψία ή βεβαιότητας αντανακλαστικής συγκοπής που παρουσιάζουν συχνά ή τραυματικά συγκοπικά επεισόδια
˴˴ Οι εξωτερικοί καταγραφείς βρόγχου πρέπει να εξετάζονται ως ενδεχόμενο για ασθενείς που έχουν διάστημα μεταξύ
των συμπτωμάτων ≤ 4 εβδομάδες.

•

Διαγνωστικά κριτήρια
Η ΗΚΓ παρακολούθηση είναι διαγνωστική όταν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συγκοπής και μιας αρρυθμίας (βραδυαρρυθμία/ταχυαρρυθμία)
Σε απουσία τέτοιας συσχέτισης, η ΗΚΓ παρακολούθηση είναι διαγνωστική όταν ανιχνεύονται περίοδοι κολποκοιλιακού
αποκλεισμού Mobitz II ή III ή κοιλιακή παύση ≥3 s (με πιθανή εξαίρεση νεαρά, γυμνασμένα άτομα κατά τη διάρκεια του
ύπνου, ασθενείς υπό φαρμακευτική αγωγή ή κολπική μαρμαρυγή με λήψη βραδυκαρδιακών φαρμάκων για έλεγχο της
συχνότητας) ή ταχεία παρατεταμένη, παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία ή κοιλιακή ταχυκαρδία. Η απουσία αρρυθμίας κατά τη διάρκεια της συγκοπής αποκλείει την αρρυθμική συγκοπή.
Η ΗΚΓ καταγραφή της προσυγκοπής χωρίς καμία σχετική αρρυθμία δεν αποτελεί ακριβές υποκατάστατο για τη συγκοπή
Οι ασυμπτωματικές αρρυθμίες (πέραν των όσων αναφέρονται ήδη) δεν αποτελούν ακριβές υποκατάστατο της συγκοπής
Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία (τη απουσία συγκοπής) δεν αποτελεί ακριβές υποκατάστατο της συγκοπής

•
•
•
•
•

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Ι

Β

Ι

Γ

Ι

Β

Ι

Β

Ι

Β

ΙΙα

Β

ΙΙα

Β

Ι

Β

Ι

Γ

ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

Γ
Γ
Γ

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων

Συστάσεις: Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
Ενδείξεις
Σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια, η ΗΦΜ ενδείκνυται όταν η αρχική αξιολόγηση υποδηλώνει αρρυθμικό αίτιο συγκοπής εκτός αν ήδη υπάρχει ένδειξη για εμφυτεύσιμο απινιδωτή.
Σε ασθενείς με αποκλεισμό σκέλους, η ΗΦΜ θα πρέπει να εξετάζεται όταν μη επεμβατικές δοκιμασίες έχουν αποτύχει
να θέσουν διάγνωση
Σε ασθενείς με συγκοπή της οποίας προηγήθηκαν αιφνίδιο και σύντομο αίσθημα παλμών, η ΗΦΜ μπορεί να πραγματοποιείται όταν άλλες μη επεμβατικές δοκιμασίες έχουν αποτύχει να θέσουν διάγνωση
Σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada, αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,
επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί ΗΦΜ σε επιλεγμένες περιπτώσεις
Σε ασθενείς με επαγγέλματα υψηλού κινδύνου, στους οποίους έχει ήδη γίνει κάθε προσπάθεια αποκλεισμού καρδιαγγειακού αιτίου της συγκοπής, επιτρέπει να γίνει ΗΦΜ σε επιλεγμένες περιπτώσεις
Η ΗΦΜ δεν συνιστάται σε ασθενείς με φυσιολογικό ΗΚΓ, χωρίς καρδιοπάθεια και χωρίς αίσθημα παλμών

•
•
•
•
•
•

Διαγνωστικά κριτήρια
Η ΗΦΜ είναι διαγνωστική και δεν απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-- Φλεβοκομβική βραδυκαρδία και παρατεταμένος CNSRT (>525 ms)
-- Αποκλεισμός σκέλους και είτε διάστημα HV ≥100 ms είτε εμφάνιση υποκομβικού αποκλεισμού στην προοδευτικά
αυξανόμενη κολπική βηματοδότηση ή με φαρμακολογική πρόκληση
-- Πρόκληση διατηρούμενης μονομορφικής κοιλιακής ταχυκαρδίας σε ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου
-- Πρόκληση ταχείας υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας, που αναπαράγει συμπτώματα υπότασης ή αυτόματα συμπτώματα
Διάστημα HV μεταξύ 70 και 100 ms θα πρέπει να θεωρείται διαγνωστικό
Πρόκληση εμμένουσας μονόμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας σε ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου
Η πρόκληση πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής μαρμαρυγής σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada, αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας και ασθενείς που έχουν ανανήψει από καρδιακή ανακοπή μπορεί να θεωρηθεί διαγνωστική
Η πρόκληση πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής μαρμαρυγής σε ασθενείς με ισχαιμική ή διατατική μυοκαρδιοπάθεια δεν θεωρείται θετικό διαγνωστικό εύρημα

•

•
•
•
•

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Ι

Β

ΙΙα

Β

ΙΙβ

Β

ΙΙβ

Γ

ΙΙβ

Γ

ΙΙΙ

Β

Ι
Ι

Β
Β

Ι

Β

Ι
ΙΙα
ΙΙβ

Β
Β
Β

ΙΙΙ

Β

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων, CSNRT = ΔΧΑΦ Διορθωμένος χρόνος ανάνηψης του φλεβοκόμβου, HV = His-Κοιλία
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Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Συστάσεις: Δοκιμασία τριφωσφορικής
αδενοσίνης
Ενδείξεις
Λόγω της έλλειψης συσχέτισης με την
αυτόματη συγκοπή, η δοκιμασία ATP δεν
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική εξέταση για την επιλογή ασθενών για καρδιακή βηματοδότηση.

•

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

ΙΙΙ

Β

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων

Συστάσεις: Υπερηχοκαρδιογραφία
Ενδείξεις
Η υπερηχοκαρδιογραφία ενδείκνυται για
τη διάγνωση και τη διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς για τους οποίους
υπάρχει υποψία δομικής καρδιοπάθειας

•

Διαγνωστικά κριτήρια
Η υπερηχοκαρδιογραφία από μόνη της είναι διαγνωστική του αιτίου της συγκοπής
σε σοβαρή στένωση αορτής, αποφρακτικούς καρδιακούς όγκους ή θρόμβους, περικαρδιακό επιπωματισμό, αορτικό διαχωρισμό και συγγενείς ανωμαλίες των
στεφανιαίων αρτηριών.

•

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Ενδείξεις
Η δοκιμασία κοπώσεως ενδείκνυται σε
ασθενείς που εμφανίζουν συγκοπή κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από καταπόνηση

•

Ι

Ι

Β

Β

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Ι

Γ

•

Ι

Γ

•

Ι

Γ

Διαγνωστικά κριτήρια
Η δοκιμασία κοπώσεως είναι διαγνωστική όταν αναπαράγεται η συγκοπή κατά τη
διάρκεια ή αμέσως μετά την άσκηση, με
ΗΚΓ ανωμαλίες ή σοβαρή υπόταση
Η δοκιμασία κοπώσεως είναι διαγνωστική αν αναπτυχθεί κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου ή 3ου βαθμού κατά τη διάρκεια της εξέτασης ακόμη και χωρίς συγκοπή

Ενδείξεις
Η ψυχιατρική αξιολόγηση ενδείκνυται σε
ασθενείς για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι η παροδική απώλεια συνείδησης
είναι ψυχογενής ψευδοσυγκοπή
Η δοκιμασία ανάκλισης, κατά προτίμηση
με ταυτόχρονη ΗΚΓ καταγραφή και βίντεο καταγραφή ενδέχεται να εξεταστεί
για τη διάγνωση παροδικής απώλειας
συνείδησης που μιμείται συγκοπή («ψευδοσυγκοπή») ή επιληψία

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

•

Ι

Γ

•

ΙΙβ

Γ

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων

Συστάσεις: Δοκιμασία κοπώσεως

Συστάσεις: Ψυχιατρική αξιολόγηση

Συστάσεις: Νευρολογική αξιολόγηση
Ενδείξεις
Η νευρολογική αξιολόγηση ενδείκνυται
σε ασθενείς για τους οποίους υπάρχει
υποψία ότι η παροδική απώλεια συνείδησης οφείλεται σε επιληψία
Η νευρολογική αξιολόγηση ενδείκνυται
όταν η συγκοπή οφείλεται σε ανεπάρκεια αυτόνομου προκειμένου να εξεταστεί η υποκείμενη νόσος.
Το ΗΚΓ, οι υπέρηχοι των αρτηριών του
τραχήλου και η αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν ενδείκνυνται,
εκτός αν υπάρχει υποψία μη συγκοπικού αιτίου της παροδικής απώλειας συνείδησης.

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

•

Ι

Γ

•

Ι

Γ

•

ΙΙΙ

Β

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων
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Κεφάλαιο 3: Συγκοπή

3. Αντιμετώπιση

Συστάσεις: Αντιμετώπιση
ορθοστατικής υπότασης

Γενικές αρχές αντιμετώπισης
Αντιμετώπιση συγκοπής
Διαγνωστική αξιολόγηση

Αντανακλαστική και
δυσανεξία ορθοστασίας
Απρόβλεπτη
ή υψηλής
συχνότητας

Προβλέψιμη
ή χαμηλής
συχνότητας

Εξετάστε
συγκεκριμένη
θεραπεία ή
καθυστερημένη
θεραπεία
(καθοδηγούμενη
απο την
τεκμηρίωση
του ΗΚΓ)

Εκπαίδευση,
επιβεβαίωση,
αποφυγή
εκλυτικών
παραγόντων,
συνήθως
αρκούν

Καρδιακή

Καρδιακές
αρρυθμίες

Συγκεκριμένη
θεραπεία
της ένοχης
αρρυθμίας

Δομική (καρδιακή ή καρδιοπνευμονική)
Θεραπεία της
υποκείμενης
νόσου

Ανεξήγητη και
υψηλού κινδύνου για
αιφνίδιο καρδιακό
θάνατο

Δηλαδή
CAD, DCIV,
HOCM, ARVC,
Διαυλοπάθειες
Εξετάστε θεραπεία
εμφυτεύσιμου
απινιδωτή
καρδιοανάταξης
σύμφωνα με
τις τρέχουσες
κατευθυντήριες
οδηγίες για τον ICD

ARVC = αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας, CAD = νόσος στεφανιαίας,
DCM = διατατική μυοκαρδιοπάθεια, HOCM = υπερτροφική, αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, ICD = εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης

Συστάσεις: Αντιμετώπιση
αντανακλαστικής συγκοπής

• Εξήγηση της διάγνωσης, καθησυχασμός και
•
•
•
•
•
•
•
•

επεξήγηση του κινδύνου υποτροπής ενδείκνυνται σε όλους τους ασθενείς
Ισομετρικοί PCM ενδείκνυνται σε ασθενείς με
πρόδρομα συμπτώματα
Η καρδιακή βηματοδότηση θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς με κυρίαρχο καρδιοανασταλτικό CSS
Η καρδιακή βηματοδότηση θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς με συχνή επαναλαμβανόμενη αντανακλαστική συγκοπή, ηλικίας > 40
ετών και τεκμηριωμένη αυτόματη καρδιοανασταλτική απόκριση κατά την παρακολούθηση.
Η μιδοδρίνη μπορεί να ενδείκνυται σε ασθενείς με παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή που
ανθίσταται σε μέτρα αλλαγής τρόπου ζωής
Η εξάσκηση στην ανάκλιση μπορεί να είναι
χρήσιμη για την εκπαίδευση των ασθενών
όμως το μακροπρόθεσμο όφελος εξαρτάται
από τη συμμόρφωση
Η καρδιακή βηματοδότηση ενδέχεται να ενδείκνυται σε ασθενείς με καρδιοανασταλτική απόκριση που επάγεται από ανάκλιση, με
επαναλαμβανόμενες, συχνές και απρόβλεπτες
συγκοπές και ηλικία > 40 ετών μετά την αποτυχία εναλλακτικής θεραπείας
Η καρδιακή βηματοδότηση δεν ενδείκνυται εφόσον υπάρχει απουσία τεκμηριωμένου
καρδιοανασταλτικού αντανακλαστικού
Οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές δεν ενδείκνυνται

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Ι

Γ

Ι

Β

IIa

B

ΙΙα

Β

ΙΙβ

Β

ΙΙβ

Β

ΙΙβ

Γ

ΙΙΙ

Γ

ΙΙΙ

Α

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων, CSS = σύνδρομο
καρωτιδικού κόλπου, PCM = σωματικοί χειρισμοί αντιστάθμισης της πίεσης (physical counterpressure manoeuvres)
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Κατη- Επίγορίαa πεδοb

• Επαρκής ενυδάτωση και πρόσληψη αλατιού
πρέπει να διατηρείται
• Η μιδοδρίνη θα πρέπει να χορηγείται ως συμπληρωματική θεραπεία, όταν είναι αναγκαίο
• Η φλουδροκορτιζόνη πρέπει να χορηγείται

Ι

Γ

ΙΙα

Β

ΙΙα

Γ

•
•

ΙΙβ
ΙΙβ

Γ
Γ

ΙΙβ

Γ

•

ως συμπληρωματική θεραπεία, όταν είναι
αναγκαίο
Ενδέχεται να ενδείκνυνται PCM
Ενδέχεται να ενδείκνυνται κοιλεπίδεσμοι ή/
και ελαστικές κάλτσες υποστήριξης για τη μείωση της φλεβικής λίμνασης
Ενδέχεται να ενδείκνυται ύπνος σε ανάκλιση
κεφαλής προς τα επάνω (>10°) για την αύξηση του όγκου υγρών

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων, PCM= σωματικοί
χειρισμοί αντιστάθμισης της πίεσης (��������������������������������
physical counterpressure manoeuvres)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Συστάσεις: Αντιμετώπιση συγκοπής οφειλόμενης σε καρδιακές αρρυθμίες

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

• Η συγκοπή που οφείλεται σε καρδιακές αρρυθμίες πρέπει να αντιμετωπιστεί με θεραπεία αντίστοιχη με το αίτιο
Καρδιακή βηματοδότηση
Η βηματοδότηση ενδείκνυται σε ασθενείς με νόσο του φλεβοκόμβου στους οποίους η συγκοπή αποδεδειγμένα οφείλεται σε φλεβοκομβική ανακοπή (συσχέτιση συμπτώματος – ΗΚΓ) χωρίς αίτιο που είναι δυνατό να διορθωθεί
Η βηματοδότηση ενδείκνυται σε ασθενείς με νόσο του φλεβοκόμβου με συγκοπή και μη φυσιολογικό διορθωμένο
χρόνο ανάνηψης φλεβοκόμβου
Η βηματοδότηση ενδείκνυται σε ασθενείς με νόσο του φλεβοκόμβου με συγκοπή και ασυμπτωματικές παύσεις ≥3 s (με
πιθανές εξαιρέσεις νέων, γυμνασμένων ατόμων, κατά τη διάρκεια του ύπνου και ασθενείς υπό φαρμακευτική αγωγή)
Η βηματοδότηση ενδείκνυται σε ασθενείς με συγκοπή και 2ου βαθμού Mobitz II, προχωρημένο ή πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό
Η βηματοδότηση ενδείκνυται σε ασθενείς με συγκοπή, αποκλεισμό σκέλους και θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
Η βηματοδότηση θα πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο σε ασθενείς με ανεξήγητη συγκοπή και αποκλεισμό σκέλους
Η βηματοδότηση ενδέχεται να ενδείκνυται σε ασθενείς με ανεξήγητη συγκοπή και νόσο του φλεβοκόμβου με εμμένουσα φλεβοκομβική βραδυκαρδία που είναι ασυμπτωματική
Η βηματοδότηση δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με ανεξήγητη συγκοπή χωρίς στοιχεία οποιασδήποτε διαταραχής αγωγής

•
•
•
•
•
•
•
•

Διακαθετήρια κατάλυση
Η διακαθετήρια κατάλυση ενδείκνυται σε ασθενείς με ΗΚΓ συσχέτιση συμπτώματος / αρρυθμίας τόσο σε υπερκοιλιακή όσο και σε κοιλιακή ταχυκαρδία εφόσον δεν υπάρχει δομική καρδιοπάθεια (με εξαίρεση την κολπική μαρμαρυγή)
Η διακαθετήρια κατάλυση ενδέχεται να ενδείκνυται σε ασθενείς με συγκοπή οφειλόμενη στην έναρξη ταχείας κολπικής μαρμαρυγής

•
•

Θεραπεία με αντιαρρυθμικά φάρμακα
Η θεραπεία με αντιαρρυθμικά φάρμακα, περιλαμβανομένων και φαρμάκων ελέγχου συχνότητας, ενδείκνυται σε
ασθενείς με συγκοπή οφειλόμενη στην έναρξη ταχείας κολπικής μαρμαρυγής
Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο σε ασθενείς με ΗΚΓ συσχέτιση συμπτώματος / αρρυθμίας τόσο σε υπερκοιλιακή όσο και σε κοιλιακή ταχυκαρδία όταν η διακαθετήρια κατάλυση δεν είναι εφικτή ή έχει αποτύχει

•
•

Εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης
Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης ενδείκνυται σε ασθενείς με τεκμηριωμένη κοιλιακή ταχυκαρδία και δομική καρδιοπάθεια
Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής ενδείκνυται όταν επάγεται εμμένουσα μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία στην ΗΦΜ σε
ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου
Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης θα πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο σε ασθενείς με τεκμηριωμένη
κοιλιακή ταχυκαρδία και κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες ή διαυλοπάθειες.

•
•
•

Ι

Β

Ι

Γ

Ι

Γ

Ι

Γ

Ι

Β

Ι
ΙΙα
ΙΙβ

Β
Γ
Γ

ΙΙΙ

Γ

Ι

Γ

ΙΙβ

Γ

Ι

Γ

ΙΙα

Γ

Ι

Β

Ι

Β

ΙΙα

Β

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων

Συστάσεις: Ενδείξεις για εμφυτεύσιμο απινιδωτή σε ασθενείς με ανεξήγητη συγκοπή και υψηλό κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
Κλινική κατάσταση

Κατη- Επί- Σχόλια
γορίαa πεδοb

• Σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια με σοβαρά μειωμένο LVEF ή καρδιακή

Ι

Α

• Σε ασθενείς με μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια με σοβαρά μειωμένο LVEF ή καρ-

Ι

Α

ΙΙα

Γ

Σε μη υψηλό κίνδυνο, εξετάστε
το ενδεχόμενο ILR

ΙΙα

Γ

Σε μη υψηλό κίνδυνο, εξετάστε
το ενδεχόμενο ILR

ΙΙα

Β

Εφόσον δεν υπάρχει μορφή αυτόματου τύπου Ι, εξετάστε το ενδεχόμενο ILR

ανεπάρκεια, η θεραπεία ICD ενδείκνυται σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για εμφυτεύσιμο απινιδωτή - θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού
διακή ανεπάρκεια, η θεραπεία ICD ενδείκνυται σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για εμφυτεύσιμο απινιδωτή – θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού

• Σε περιπτώσεις υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας η θεραπεία ICD θα πρέπει να
εξετάζεται για ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο
• Σε περιπτώσεις μυοκαρδιοπάθειας δεξιάς κοιλίας, η θεραπεία ICD θα πρέπει να
εξετάζεται για ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο
• Σε περιπτώσεις συνδρόμου Brugada, η θεραπεία ICD θα πρέπει να εξετάζεται σε
ασθενείς με αυτόματο τύπου Ι ΗΚΓ
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Κεφάλαιο 3: Συγκοπή
Συστάσεις: Ενδείξεις για εμφυτεύσιμο απινιδωτή καρδιοανάταξης σε ασθενείς με ανεξήγητη συγκοπή και υψηλό κίνδυνο
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (συνέχεια)
Κλινική κατάσταση

Κατη- Επί- Σχόλια
γορίαa πεδοb

• Σε σύνδρομο μακρού QT, η θεραπεία με ICD σε συνάρτηση με β-αποκλειστές, θα
πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς σε κίνδυνο
• Σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια χωρίς σοβαρά μειωμένο LVEF ή καρδιακή

ανεπάρκεια και αρνητικά προγραμματισμένη ηλεκτρική διέγερση, ενδέχεται να εξετάζεται η θεραπεία ICD

• Σε ασθενείς με μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια χωρίς σοβαρά μειωμένο LVEF ή
καρδιακή ανεπάρκεια, ενδέχεται να εξετάζεται η θεραπεία ICD

ΙΙα

Β

Σε μη υψηλού κινδύνου, εξετάστε το ενδεχόμενο ILR

ΙΙβ

Γ

Εξετάστε το ενδεχόμενο ILR ώστε
να βοηθηθείτε στον καθορισμό
της φύσης της ανεξήγητης συγκοπής

ΙΙβ

Γ

Εξετάστε το ενδεχόμενο ILR ώστε
να βοηθηθείτε στον καθορισμό
της φύσης της ανεξήγητης συγκοπής

α= κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο αποδείξεων, ICD=εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης, ILR = εμφυτεύσιμος καταγραφέας βρόγχου,
LVEF = κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας

4. Ειδικά ζητήματα

•

Συγκοπή στους ηλικιωμένους

Τα συνηθέστερα αίτια της συγκοπής στους ηλικιωμένους είναι η ορθοστατική υπόταση, το σύνδρομο καρωτιδικού κόλπου, η αντανακλαστική συγκοπή και οι
καρδιακές αρρυθμίες. Διαφορετικές μορφές ενδέχεται συχνά να συνυπάρχουν σε έναν ασθενή, καθιστώντας δύσκολη τη διάγνωση.
Βασικά σημεία στην αξιολόγηση συγκοπής σε
ηλικιωμένους ασθενείς

•

Η ορθοστατική υπόταση δεν είναι πάντοτε αναπαραγώγιμη
σε ηλικιωμένους ενήλικους (ιδίως εκείνη που σχετίζεται με
φαρμακευτική αγωγή και ηλικία). Κατά συνέπεια, η εκτίμηση της ορθοστατικής πίεσης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται, κατά προτίμηση το πρωί ή/και αμέσως μετά τη συγκοπή.

•

Οι μαλάξεις του καρωτιδικού κόλπου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες ακόμη και αν μη ειδική υπερευαισθησία καρωτιδικού κόλπου είναι συχνή χωρίς ιστορικό συγκοπής.

•

Στην αξιολόγηση της αντανακλαστικής συγκοπής σε
ηλικιωμένους ασθενείς η δοκιμασία ανάκλισης είναι
καλά ανεκτή και ασφαλής, με ποσοστά θετικότητας παρόμοια με εκείνα που παρατηρούνται σε νεότερους
ασθενείς, ιδίως μετά από χορήγηση νιτρογλυκερίνης.

•

24ωρες καταγραφές πίεσης μπορεί να είναι χρήσιμες
αν υπάρχει υποψία αστάθειας της πίεσης (π.χ. λόγω
φαρμακευτικής αγωγής ή μεταγευματικά).

•

Λόγω της υψηλής συχνότητας των αρρυθμιών, η καταγραφή ILR μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους
ηλικιωμένους με ανεξήγητη συγκοπή.
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Η αξιολόγηση κινητικών, ανεξάρτητων, με φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία ηλικιωμένων πρέπει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιείται
για νεότερα άτομα.

Συγκοπή σε παιδιατρικούς ασθενείς

Η διαγνωστική αξιολόγηση στους παιδιατρικούς
ασθενείς είναι παρόμοια με εκείνη για τους ενήλικους. Η αντανακλαστική συγκοπή αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις την αιτιολογία, σε σπάνιες
όμως περιπτώσεις, η συγκοπή είναι εκδήλωση καρδιακής αρρυθμίας απειλητικής για τη ζωή ή δομικών
ανωμαλιών. Η συγκοπή θα πρέπει επίσης να διαφοροδιαγιγνώσκεται από την επιληψία και από την ψυχογενή ψευδοσυγκοπή που είναι σπάνια αλλά σημαντικά αίτια παροδικής απώλειας συνείδησης σε παιδιατρικούς ασθενείς.
Ορισμένες όψεις του ιστορικού μπορεί να υποδηλώνουν
καρδιακή προέλευση και θα πρέπει να οδηγούν σε
καρδιακή αξιολόγηση:

•

Οικογενειακό ιστορικό: πρόωρος αιφνίδιος καρδιακός
θάνατος < 30 ετών, οικογενής καρδιοπάθεια.

•
•

Διαγνωσμένη ή υποψία καρδιοπάθειας.

•

Συγκοπή κατά τη διάρκεια άσκησης, περιλαμβανομένης και της κολύμβησης.

•

Συγκοπή χωρίς πρόδρομα συμπτώματα, κατά την ύπτια
θέση ή κατά τη διάρκεια του ύπνου ή συγκοπή της οποίας προηγήθηκε πόνος στο θώρακα ή αίσθημα παλμών.

Εκλυτικοί παράγοντες: έντονος θόρυβος, φόβος, ακραία συναισθηματική φόρτιση.

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Βασικά σημεία στην αξιολόγηση της συγκοπής σε
παιδιατρικούς ασθενείς:

•

5. Μονάδα αντιμετώπισης συγκοπών

Η συγκοπή στην παιδική ηλικία είναι συνήθης, ενώ η
πλειονότητα των περιστατικών έχουν αντανακλαστική
προέλευση, με ελάχιστα περιστατικά να εμφανίζουν αίτια ενδεχομένως απειλητικά για τη ζωή.

Στόχοι

•

Η διάκριση μεταξύ των καλοήθων και των σοβαρών
αιτίων γίνεται με βάση κυρίως το ιστορικό, τη φυσική
εξέταση και το ΗΚΓ.

•

•

Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας για νέους ασθενείς με αντανακλαστική συγκοπή περιλαμβάνει την εκπαίδευση και τον καθησυχασμό τους.

Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών της τελευταίας λέξης της επιστήμης, με βάση την αξιολόγηση συμπτωματικών ασθενών, ώστε να γίνει διαστρωμάτωση κινδύνου, στη συνέχεια να τεθεί ακριβής αιτιολογική διάγνωση και να αξιολογηθεί η πρόγνωση.

•

Οι ιατροί επικεφαλής της μονάδας συγκοπών καθοδηγούν τη διαδικασία ολοκληρωμένης αντιμετώπισης για
θεραπεία και αν είναι αναγκαία μετέπειτα παρακολούθηση. Διενεργούν τις βασικές εργαστηριακές εξετάσεις και έχουν τη δυνατότητα επιλογής για νοσηλεία των
ασθενών για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές επεμβάσεις

•

Μείωση των νοσηλειών. Η πλειοψηφία των ασθενών
μπορεί να εξεταστεί επί τη βάσει εξωτερικών ασθενών
ή ημερήσιων περιστατικών.

•

Ορισμός προτύπων κλινικής αριστείας σύμφωνα με
τις συστάσεις για τη συγκοπή.

Οποιαδήποτε μονάδα αντιμετώπισης συγκοπών
στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Συγκοπή και οδήγηση
Διάγνωση

Ομάδα 1
(ιδιώτες οδηγοί)

Ομάδα 2
(επαγγελματίες οδηγοί)

Καρδιακές αρρυθμίες
Καρδιακή
αρρυθμία,
ιατρική
αντιμετώπιση

Μετά τη θέσπιση
επιτυχημένης
θεραπείας

Μετά από επιτυχημένη
θεραπεία

Εμφύτευση
βηματοδότη

Μετά από 1
εβδομάδα

Μετά από την αποκατάσταση της κατάλληλης
λειτουργίας

Επιτυχής
διακαθετήρια
κατάλυση

Μετά από επιτυχημένη θεραπεία

Μετά από επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης
επιτυχίας

Εμφύτευση
ICD

Σε γενικές γραμμές χαμηλού κινδύνου, απαγόρευση σύμφωνα με τις
τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες

Μόνιμη απαγόρευση

Βασικά σημεία για την τυποποιημένη παροχή
περίθαλψης:

•

Συνιστάται μια συνεκτική, δομημένη οδός περίθαλψης
– είτε παρεχόμενης σε μια μονάδα αντιμετώπισης συγκοπών είτε στα πλαίσια μιας πολύπλευρης υπηρεσίας, για τη συνολική αξιολόγηση των ασθενών με παροδική απώλεια συνείδησης (υποψία συγκοπής).

•

Η παραπομπή μπορεί να γίνει απευθείας από: οικογενειακούς ιατρούς, τμήματα επειγόντων περιστατικών και
όσους ασχολούνται με εσωτερικούς ασθενείς που έχουν
εισαχθεί με οξέα περιστατικά και από άλλα ιδρύματα,

•

Απαιτούνται εμπειρία και κατάρτιση στα βασικά συστατικά της καρδιολογίας, νευρολογίας, επείγουσας ιατρικής και γηριατρικής.

Αντανακλαστική συγκοπή
Μία/ήπια

Επαναλαμβανόμενη και
σοβαρή*

Χωρίς απαγόρευση Χωρίς απαγόρευση εκτός
αν συνέβη κατά τη διάρκεια δραστηριότητας
υψηλού κινδύνου
Μετά τον έλεγχο
των συμπτωμάτων

Μόνιμη
απαγόρευση
εκτός αν έχει ορισθεί
αποτελεσματική θεραπεία

Ανεξήγητη συγκοπή
Χωρίς απαγόρευ- Μετά τη διάγνωση και την
ση εκτός αν υπάρ- κατάλληλη θεραπεία
χει απουσία πρόδρομου, αν συνέβη κατά την οδήγηση ή εφόσον υπάρχει σοβαρή δομική
καρδιοπάθεια
ICD= εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης
*Η νευρική συγκοπή ορίζεται ως σοβαρή αν είναι πολύ συχνή ή συμβαίνει κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων «υψηλού κινδύνου», ή είναι επαναλαμβανόμενη ή απρόβλεπτη σε ασθενείς «υψηλού κινδύνου».
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Ενότητα XII: Αρρυθμίες
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1. Εισαγωγή
Ο αναγνώστης θα πρέπει να σημειώσει ότι οι συστάσεις, το κείμενο, τα σχήματα και οι πίνακες που περιλαμβάνονται σε αυτές συνοπτικές κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν μια περιεκτική περίληψη της
πιο εκτεταμένης βάσης δεδομένων, της κριτικής αξιολόγησης, των υποστηρικτικών κειμένων, πινάκων,
σχημάτων και αναφορών που περιλαμβάνονται στις
πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες. Ενθαρρύνουμε

τους αναγνώστες να ανατρέχουν στις πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες.
Η ταξινόμηση των Συστάσεων και το Επίπεδο Αποδείξεων εκφράζονται στη μορφή του Αμερικανικού
Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC)/Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA)/Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) ως εξής:

*Προσαρμοσμένο από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κοιλιακές Αρρυθμίες και την Πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου της ACC/
AHA/ΕΚΕ – Περίληψη (European Heart Journal 2006, 27: 2099-2140) και το Πλήρες Κείμενο (Europace 2006, 8: 746-837)
**Επίσημος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρυθμολογίας
†Επίσημος Εκπρόσωπος της Εταιρείας Καρδιακής Ρυθμολογίας
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Ταξινόμηση Συστάσεων
Κατηγορία Ι

Παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν αποδείξεις ή/
και γενική συμφωνία ότι μια δεδομένη θεραπεία
ή διαδικασία είναι ωφέλιμη, χρήσιμη και
αποτελεσματική.

Κατηγορία ΙΙ Παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν
αντικρουόμενες αποδείξεις ή/και απόκλιση
απόψεων σχετικά με τη χρησιμότητα/
αποτελεσματικότητα μιας διαδικασίας ή μιας
θεραπείας.
Κατηγορία ΙΙa Το βάρος των αποδείξεων/οι απόψεις συγκλίνουν
υπέρ της χρησιμότητας / αποτελεσματικότητας.
Κατηγορία ΙΙb Η χρησιμότητα / αποτελεσματικότητα είναι
λιγότερο εδραιωμένη βάσει των αποδείξεων /
των απόψεων που επικρατούν..

Επίπεδο Αποδείξεων Α Δεδομένα που προκύπτουν από
πολλαπλές τυχαιοποιημένες κλινικές
δοκιμές ή μετά-αναλύσεις.
Επίπεδο Αποδείξεων B Δεδομένα που προκύπτουν από μία
τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ή μεγάλες
μη τυχαιοποιημένες μελέτες.
Επίπεδο Αποδείξεων Γ Μόνο ομοφωνία άποψης των ειδικών,
μελέτες περιστατικών ή πρότυπα
περίθαλψης.
Το σχήμα για την ταξινόμηση των συστάσεων και το επίπεδο αποδείξεων συνοψίζεται στον Πίνακα 1.

Κατηγορία ΙΙΙ Παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν αποδείξεις ή/
και γενική συμφωνία ότι η δεδομένη θεραπεία ή
διαδικασία δεν είναι ωφέλιμη/αποτελεσματική
και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι
επιζήμια.

Πίνακας 1. Ισχύουσα Ταξινόμηση Συστάσεων και Επιπέδου Απόδειξης

Εκτίμηση βεβαιότητας (Ακρίβεια) της Θεραπευτικής Επίδρασης

Μέγεθος αποτελέσματος θεραπείας
Κατηγορία Ι
Όφελος >>> Κίνδυνος
Η διαδικασία/θεραπεία θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί/
χορηγηθεί

Κατηγορία ΙΙα
Όφελος >> Κίνδυνος
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες
με εστιασμένους στόχους. Πρόσθετα δεδομένα σειρών θα ήταν
χρήσιμα. Ίσως εξεταστεί το ενδεχόμενο διαδικασίας/θεραπείας

Κατηγορία ΙΙβ
Όφελος ≥ Κίνδυνος
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες με
εστιασμένους στόχους. Πρόσθετα
δεδομένα σειρών θα ήταν χρήσιμα.
Ίσως εξεταστεί το ενδεχόμενο διαδικασίας/θεραπείας

Κατηγορία ΙΙβ
Κίνδυνος ≥ Όφελος
Δεν απαιτούνται περαιτέρω μελέτες.
Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί/
χορηγηθεί η διαδικασία/θεραπεία δεδομένου ότι δεν είναι χρήσιμη και ίσως
είναι επιζήμια

ΕΠΙΠΕΔΟ A
Πολλαπλά (3-5) στρώματα κινδύνου πληθυσμού έχουν αξιολογηθεί*
Γενική συμφωνία κατεύθυνσης και έκτασης
επίδρασης

- Σύσταση ότι η διαδικασία/
θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Επαρκή στοιχεία από πολλαπλές τυχαιοποιημένες μελέτες ή μετά-αναλύσεις

- Σύσταση υπέρ της θεραπείας ή
της διαδικασίας ως χρήσιμης/
αποτελεσματικής
- Ορισμένα συγκρουόμενα στοιχεία από πολλαπλές, τυχαιοποιημένες μελέτες ή μετάαναλύσεις

- Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα των συστάσεων είναι λιγότερο
καλά εδραιωμένη
- Περισσότερα συγκρουόμενα στοιχεία από πολλαπλές, τυχαιοποιημένες μελέτες ή μετά-αναλύσεις

- Σύσταση ότι η διαδικασία ή θεραπεία
δεν είναι χρήσιμη/αποτελεσματική
και ίσως είναι επιζήμια
- Επαρκή στοιχεία από πολλαπλές,
τυχαιοποιημένες μελέτες ή μετάαναλύσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ B
Περιορισμένα (2-3)
στρώματα κινδύνου
πληθυσμού έχουν αξιολογηθεί*

- Σύσταση ότι η διαδικασία/
θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Περιορισμένα στοιχεία από
μια τυχαιοποιημένη μελέτη ή
μη τυχαιοποιημένες μελέτες

- Σύσταση υπέρ της θεραπείας ή
της διαδικασίας ως χρήσιμης/
αποτελεσματικής
- Ορισμένα συγκρουόμενα στοιχεία από μια τυχαιοποιημένη μελέτη ή μη τυχαιοποιημένες μελέτες

- Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα των συστάσεων είναι λιγότερο
καλά εδραιωμένη
- Περισσότερα συγκρουόμενα στοιχεία από μια τυχαιοποιημένη μελέτη ή από μη τυχαιοποιημένες
μελέτες

- Σύσταση ότι η διαδικασία ή θεραπεία
δεν είναι χρήσιμη/αποτελεσματική
και ίσως είναι επιζήμια.
- Περιορισμένα στοιχεία από μια τυχαιοποιημένη μελέτη ή μη τυχαιοποιημένες μελέτες

ΕΠΙΠΕΔΟ C
Πολύ περιορισμένα
στρώμα (1-2) κινδύνου
πληθυσμού έχουν αξιολογηθεί*

- Σύσταση ότι η διαδικασία/
θεραπεία είναι χρήσιμη/
αποτελεσματική
- Μόνο άποψη εμπειρογνωμόνων, μελέτες περίπτωσης
ή πρότυπα περίθαλψης

- Σύσταση υπέρ της θεραπείας ή
της διαδικασίας ως χρήσιμης/
αποτελεσματικής
- Μόνο αποκλίνουσες απόψεις εμπειρογνωμόνων, μελέτες περίπτωσης ή πρότυπα περίθαλψης

- Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα των συστάσεων είναι λιγότερο
καλά εδραιωμένη
- Μόνο αποκλίνουσες απόψεις
εμπειρογνωμόνων, μελέτες περίπτωσης ή πρότυπα περίθαλψης

- Σύσταση ότι η διαδικασία ή θεραπεία
δεν είναι χρήσιμη/αποτελεσματική
και ίσως είναι επιζήμια.
- Μόνο απόψεις εμπειρογνωμόνων,
μελέτες περίπτωσης ή πρότυπα περίθαλψης

*Διαθέσιμα δεδομένα από κλινικές δοκιμές ή σειρές για τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα σε διαφορετικούς υποπληθυσμούς, όπως φύλο, ηλικία, ιστορικό διαβήτη, ιστορικό προηγούμενου εμφράγματος μυοκαρδίου, ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας και προηγούμενη χρήση ασπιρίνης.
Μια σύσταση με Επίπεδο Απόδειξης Β ή Γ δεν υποδηλώνει ότι η σύσταση είναι ασθενής. Πολλά σημαντικά κλινικά ζητήματα που εξετάζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι δυνατό να επιλυθούν με κλινικές δοκιμές. Ακόμη και αν δεν είναι διαθέσιμες τυχαιοποιημένες δοκιμές, ενδεχομένως να υπάρχει σαφέστατη κλινική συναίνεση ότι μια συγκεκριμένη δοκιμασία ή θεραπεία είναι χρήσιμες ή αποτελεσματικές.
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Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Πίνακας 2. Ασυμφωνίες μεταξύ των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Κοιλιακές
Αρρυθμίες και την Πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου από τις Εταιρείες ACC/AHA/ΕΚΕ και άλλων
Δημοσιευμένων από τις ACC/AHA/ΕΚΕ
Ομάδα
που αφορά
η σύσταση

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Κατηγορία Σύστασης με Επίπεδο Αποδείξεων* για Κάθε Ομάδα
2005
ACC/AHA HF

2005 ΕΚΕ
HF

2004
ACC/AHA

2002 ACC/AHA/ Σχόλιο από τις κατευθυντήριες οδηγίες ACC/
NASPE PM και ICD AHA/ΕΚΕ για Κοιλιακές αρρυθμίες και ΑΚΘ

ΔΑΚ λ ΠΕΜ, LVEF
≤30%, NYHA
II, III

Κατηγορία Ι,
LOE: Β

Κατηγορία Ι,
LOE: A

Κατηγορία ΙΙα,
LOE: B

Κατηγορία ΙΙα,
LOE: B

ΔΑΚ λ ΠΕΜ, LVEF
30%-35%,
NYHA II, III

Κατηγορία ΙΙα,
LOE: B

Κατηγορία Ι,
LOE: A

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

ΔΑΚ λ ΠΕΜ, LVEF
30% - 40%,
NSVT, θετική EP
μελέτη

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Κατηγορία Ι,
LOE: B

Κατηγορία ΙΙβ,
LOE: B

ΔΑΚ λ ΠΕΜ, LVEF
≤30%, NYHA I

Κατηγορία ΙΙα,
LOE: B

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

ΔΑΚ λ ΠΕΜ, LVEF
≤31%-35%,
NYHA I

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

ΜΙΜΚ, LVEF
≤30%, NYHA
II, III

Κατηγορία Ι,
LOE: B

Κατηγορία Ι,
LOE: A

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Κατηγορία ΙΙα,
LOE: B

Κατηγορία Ι,
LOE: A

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

ΜΙΜΚ, LVEF
30%,-35%
NYHA II, III
ΜΙΜΚ, LVEF
≤30%, NYHA I

Κατηγορία ΙΙβ,
LOE: Γ

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

ΜΙΜΚ, LVEF
≤31% ως 35%,
NYHA I

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Δεν
αναφέρεται

Οι οδηγίες για κοιλ. αρ. και ΑΚΘ έχουν συνδυάσει όλες τις κλινικές δοκιμές που συμπεριέλαβαν ασθενείς με ��������������������
ΔΑΚ λ ΠΕΜ�����������
σε μια σύσταση, Κατηγορία Ι, LOE: A

Οι οδηγίες για κοιλ. αρ. και ΑΚΘ�����������
έχουν επεκτείνει το εύρος του LVE F σε ≤30% ως
≤35% για ασθενείς με ΔΑΚ
������������������
λ ΠΕΜ���������
και λειτουργική κατηγορία ΝΥΗΑ Ι σε μια σύσταση,
Κατηγορία ΙΙα, LOE: B

Οι οδηγίες για κοιλ. αρ. και ΑΚΘ�����������
έχουν συνδυάσει όλες τις μελέτες ΜΙΜΚ, NYHA II, III σε
μια σύσταση, Κατηγορία Ι, LOE: B

Οι οδηγίες για κοιλ. αρ. και ΑΚΘ�����������
έχουν επεκτείνει το εύρος LVE F σε ≤30% ως ≤35%
για ασθενείς με λειτουργική κατηγορία Ι
ΜΙΜΚ και NYHA σε μια σύσταση, Κατηγορία
ΙΙβ, LOE: B

* Για επεξήγηση της κατηγορίας σύστασης και του επιπέδου αποδείξεων (LOE), βλέπε Πίνακα 1.
ACC/AHA HF: Ενημερωμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες 2005 των ACC/AHA για τη Διάγνωση και την Αντιμετώπιση της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας στους Ενήλικους,
ACC/AHA/NASPE PM και ICD = Ενημερωμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες 2002 των ACC/AHA/NASPE για την εφαρμογή Καρδιακών Βηματοδοτών και Αντιαρρυθμικών
Συσκευών, ACC/AHA STEMI = Κατευθυντήριες Οδηγίες 2004 των ACC/AHA για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Έμφραγμα του Μυοκαρδίου με Ανάσπαση του ST, EP=
ηλεκτροφυσιολογικός, ΕΚΕ HF = Κατευθυντήριες Οδηγίες 2005 της ΕΚΕ για τη Διάγνωση και Θεραπεία Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας, LOE = επίπεδο αποδείξεων, ΔΑΚ
λ ΠΕΜ=δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας λόγω προηγηθέντος εμφράγματος μυοκαρδίου. LVEF= Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας. ΜΙΜΚ=Μη-ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. ΑΚΘ=Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. κοιλ. αρ.=κοιλιακές αρρυθμίες

1.1 Συστάσεις για Προφυλακτική Εμφυτεύσιμη
Συσκευή Καρδιοανάταξης στις Δημοσιευμένες
Κατευθυντήριες Οδηγίες

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Πίνακα 2 για τις συστάσεις της προφυλακτικής θεραπείας εμφυτεύσιμου απινιδωτή καρδιοανάταξης στις δημοσιευμένες
κατευθυντήριες οδηγίες. Μια λεπτομερής εξήγηση
του σκεπτικού που χρησιμοποιείται για τη διατύπωση

αυτών των συστάσεων μπορεί να βρεθεί στις πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες.
1.2 Ταξινόμηση των Κοιλιακών Αρρυθμιών και του
Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου

Αυτός ο πίνακας ταξινόμησης παρέχεται για γενικές
κατευθύνσεις και εισαγωγή σε αυτές τις συνοπτικές
κατευθυντήριες οδηγίες.
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Κεφάλαιο 4: Κοιλιακές αρρυθμίες και πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
Πίνακας 3. Ταξινόμηση Κοιλιακών Αρρυθμιών
Ταξινόμηση με βάση το ΗΚΓ
Τρεις ή περισσότεροι συνεχόμενοι παλμοί, με αυτόματο τερματισμό σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η κοιλιακή ταχυκαρδία είναι μια καρδιακή αρρυθμία που αποτελείται από 3 ή περισσότερα συμπλέγματα κοιλιακής προέλευσης σε διάρκεια που προκύπτει από τις κοιλίες σε συχνότητα μεγαλύτερη των 100 bpm (μήκος κύκλου μικρότερο από 600 msec)
Μονόμορφη
Mη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία με συμπλέγματα QRS της ίδιας μορφολογίας
Mη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία με συμπλέγματα QRS της ίδιας μορφολογίας με μήκος κύΠολύμορφη
κλου μεταξύ 600 και 180 msec.
Εμμένουσα κοιλιακή τα- Κοιλιακή ταχυκαρδία με διάρκεια μεγαλύτερη από 30 δευτερόλεπτα ή/και που απαιτεί διακοπή
χυκαρδία
λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.
Μονόμορφη
Eμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία με συμπλέγματα QRS της ίδιας μορφολογίας.
Εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία με μεταβαλλόμενη μορφολογία QRS σε μήκος κύκλου μεταΠολύμορφη
ξύ 600 και 180 msec.
Ταχυκαρδία σκελικής
Κοιλιακή ταχυκαρδία λόγω επανεισόδου που αφορά στο σύστημα His-Purkinje, συνήθως με
επανεισόδου
μορφολογία ΑΑΣ. Αυτό συνήθως συμβαίνει επί εδάφους μυοκαρδιοπάθειας.
Αμφίδρομη κοιλιακή τα- Κοιλιακή ταχυκαρδία με εναλλαγή από παλμό σε παλμό του ηλεκτρικού άξονα στο μετωπιαίο
χυκαρδία
επίπεδο, συχνά συσχετιζόμενη με τοξικότητα δακτυλίτιδας.
Κοιλιακή ταχυκαρδία που σχετίζεται με μακρό QT ή QTc και ΗΚΓκα χαρακτηρίζεται από περιΚοιλιακή ταχυκαρδία δί- στροφή των κορυφών του QRS πάνω και κάτω από την ισοηλεκτρική γραμμή κατά τη διάρκεια
κην ριπιδίου (Torsades της αρρυθμίας:
de pointes)
- «Συνήθη» κατά την αρχή ακολουθούμενα από διαστήματα σύζευξης «μακρό βραχύ μακρό»
- Βραχεία συζευγμένη παραλλαγή που ξεκινά από φυσιολογική βραχεία σύζευξη.
Ρυθμική (διακύμανση μήκους κύκλου 30 msec ή λιγότερο) κοιλιακή αρρυθμία περίπου 300
Κοιλιακός πτερυγισμός bpm (μήκος κύκλου 200 msec) με μονόμορφη εμφάνιση, απουσία ισοηλεκτρικού διαστήματος
μεταξύ διαδοχικών συμπλεγμάτων QRS.
Ταχύς, συνήθως περισσότερο από 300 bpm/200 msec (μήκος κύκλου 180 msec ή λιγότεΚοιλιακή μαρμαρυγή
ρο), αδρά ακανόνιστος κοιλιακός ρυθμός με εκσεσημασμένη διακύμανση στο μήκος του κύκλου QRS, στη μορφολογία και στο εύρος.
Μη εμμένουσα κοιλιακή
ταχυκαρδία

2. Επίπτωση Αιφνίδιου Καρδιακού
Θανάτου
Η γεωγραφική επίπτωση του αιφνίδιου καρδιακού
θανάτου ποικίλλει ως συνάρτηση του επιπολασμού
της στεφανιαίας νόσου σε διαφορετικές περιοχές.
Εκτιμήσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες κυμαίνονται
από λιγότερους από 200.000 έως περισσότερους
από 450.000 αιφνίδιους καρδιακούς θανάτους ετησίως, ενώ οι ευρύτερα διαδεδομένες εκτιμήσεις κυμαίνονται από 300.000 έως 350.000 αιφνίδιους
καρδιακούς θανάτους ετησίως. Η διακύμανση βασίζεται, εν μέρει, στα κριτήρια εισαγωγής που χρησιμοποιούνται σε μελέτες. Συνολικά, τα ποσοστά συμβαμάτων στην Ευρώπη είναι παρόμοια με εκείνα που
αναφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αναφέρονται σημαντικές γεωγραφικές διακυμάνσεις.
Κατά προσέγγιση, ποσοστό 50% όλων των θανά290

των από στεφανιαία νόσο, είναι αιφνίδιοι και μη αναμενόμενοι, επέρχονται σύντομα (εντός 1 ώρας) μετά την έναρξη της αλλαγής της κλινικής κατάστασης,
ενώ υπάρχει κάποια διακύμανση στο ποσοστό θανάτων από στεφανιαία νόσο που είναι αιφνίδιοι.

3. Κλινικές Εκδηλώσεις Ασθενών με
Κοιλιακή Αρρυθμία και Αιφνίδιο
Καρδιακό Θάνατο
Οι κοιλιακές αρρυθμίες μπορεί να εκδηλωθούν σε
άτομα με ή χωρίς καρδιολογικές διαταραχές. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των
κλινικών εκδηλώσεων (Πίνακας 4) και της σοβαρότητας και του τύπου καρδιοπάθειας. Η πρόγνωση και
αντιμετώπιση είναι εξατομικευμένες, ανάλογα με το
είδος των συμπτωμάτων και τη σοβαρότητα της υποκείμενης καρδιοπάθειας σε συνάρτηση με την κλινική εκδήλωση.
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4. Γενική Αξιολόγηση Ασθενών με
Τεκμηριωμένη Κοιλιακή Αρρυθμία ή
με Υποψία Κοιλιακής Αρρυθμίας

Κατηγορία ΙΙβ 1. Η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να είναι χρήσιμη
σε ασθενείς με κοιλιακή αρρυθμία και χαμηλή
πιθανότητα στεφανιαίας νόσου κατά ηλικία, φύλο
και συμπτώματα*. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

4.1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας

2. Η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να είναι χρήσιμη
στη διερεύνηση μεμονωμένων πρόωρων
κοιλιακών συμπλεγμάτων (PVCs) σε μεσήλικους
ή γηραιότερους ασθενείς χωρίς άλλες ενδείξεις
στεφανιαίας νόσου. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας 12
απαγωγών ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς
που αξιολογούνται για κοιλιακές αρρυθμίες.
(Επίπεδο αποδείξεων: Α)

Πίνακας 4. Κλινικές Εκδηλώσεις Ασθενών με
Κοιλιακές Αρρυθμίες και Αιφνίδιο Καρδιακό Θάνατο
Κλινικές Εκδηλώσεις

Κατηγορία ΙΙΙ 1. Βλέπε Πίνακα 1 στις Ενημερωμένες
Κατευθυντήριες Οδηγίες ACC/AHA 2002
για Δοκιμασία Κόπωσης για αντενδείξεις
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β). Βλέπε Πίνακα 4 στις
Ενημερωμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες ACC/AHA
2002 για Δοκιμασία Κόπωσης, για περαιτέρω
επεξήγηση της πιθανότητας στεφανιαίας νόσου.

Ασυμπτωματικά άτομα με ή χωρίς ΗΚΓ ανωμαλίες.
Άτομα με συμπτώματα ενδεχομένως αποδιδόμενα σε κοιλιακές
αρρυθμίες
• Αίσθημα παλμών
• Δύσπνοια
• Θωρακικό άλγος
• Συγκοπή και προσυγκοπή

4.3. Περιπατητική Ηλεκτροκαρδιογραφία (Holter)
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Κοιλιακή ταχυκαρδία που είναι αιμοδυναμικά σταθερή
Κοιλιακή ταχυκαρδία που δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερή

2. Καταγραφείς συμβαμάτων ενδείκνυνται
όταν τα συμπτώματα είναι σποραδικά
προκειμένου να αποφασιστεί αν προκαλούνται
από παροδικές αρρυθμίες.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Καρδιακή ανακοπή
• Ασυστολική (φλεβοκομβική παύση, κολποκοιλιακός αποκλεισμός)
• Κοιλιακή ταχυκαρδία
• Κοιλιακή μαρμαρυγή
• Άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα

3. Οι εμφυτεύσιμοι καταγραφείς είναι χρήσιμοι σε
ασθενείς με σποραδικά συμπτώματα για τα οποία
υπάρχει υποψία ότι σχετίζονται με αρρυθμίες, όπως
συγκοπή, όταν δεν μπορεί να οριστεί συσχέτιση
συμπτώματος – ρυθμού με τις συμβατικές
διαγνωστικές τεχνικές. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

4.2. Δοκιμασία κοπώσεως
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η δοκιμασία κοπώσεως συνιστάται για
ενήλικους ασθενείς με κοιλιακή αρρυθμία που
έχουν μέτρια ή μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν
στεφανιαία νόσο με την ηλικία, το φύλο και τα
συμπτώματα* για την πρόκληση ισχαιμικών
αλλαγών ή κοιλιακής αρρυθμίας. (Επίπεδο
αποδείξεων: Β)
2. Η δοκιμασία κοπώσεως είναι χρήσιμη σε
ασθενείς ανεξαρτήτως ηλικίας με γνωστή ή
υποψία κοιλιακής αρρυθμίας που επάγεται
από κόπωση, περιλαμβανομένης της
κατεχολαμινεργικής κοιλιακής ταχυκαρδίας για την
πρόκληση αρρυθμίας, την επίτευξη διάγνωσης και
τον καθορισμό της απόκρισης του ασθενούς στην
ταχυκαρδία (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να είναι χρήσιμη
στην αξιολόγηση της απόκρισης σε φαρμακευτική
θεραπεία ή κατάλυση σε ασθενείς με γνωστή
κοιλιακή αρρυθμία επαγόμενη από την κόπωση.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

1. Η περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφία
ενδείκνυται όταν υπάρχει ανάγκη διασαφήνισης της
διάγνωσης με την ανίχνευση αρρυθμιών, αλλαγών
στο διάστημα QT, εναλλαγών στο έπαρμα Τ ή
αλλαγών ST, αξιολόγηση κινδύνου ή την κρίση για
θεραπεία. (Επίπεδο αποδείξεων: Α)

4.4. Τεχνικές ΗΚΓ και Μετρήσεις
Συστάσεις
Κατηγορία ΙΙα 1. Είναι εύλογο να χρησιμοποιούμε Τ wave
alternans για τη βελτίωση της διάγνωσης και
τη διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με
κοιλιακή αρρυθμία ή με κίνδυνο εμφάνισης
κοιλιακής αρρυθμίας απειλητικής για τη ζωή
(Επίπεδο Αποδείξεων: Α)
Κατηγορία ΙΙβ 1. Οι τεχνικές ΗΚΓ όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα
συγκερασμού, η διακύμανση της καρδιακής
συχνότητας, η ευαισθησία του αντανακλαστικού των
τασεοϋποδοχέων και ο στροβιλισμός της καρδιακής
συχνότητας ενδέχεται να είναι χρήσιμες για τη
βελτίωση της διάγνωσης και τη διαστρωμάτωση
κινδύνου των ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες ή
όσων διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν κοιλιακές
αρρυθμίες απειλητικές για τη ζωή. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Β)
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Κεφάλαιο 4: Κοιλιακές αρρυθμίες και πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
4.5. Λειτουργικότητα και απεικόνιση αριστερής κοιλίας
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η υπερηχοκαρδιογραφία συνιστάται για ασθενείς με
κοιλιακή αρρυθμία για τους οποίους υπάρχει υποψία
δομικής καρδιοπάθειας. (Επίπεδο αποδείξεων: Β)
2. Η υπερηχοκαρδιογραφία συνιστάται στην
υποομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου για την
ανάπτυξη σοβαρής κοιλιακής αρρυθμίας ή
αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, όπως εκείνοι
με διατατική, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,
μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας, επιβιώσαντες
από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή συγγενείς
ασθενών με κληρονομικές διαταραχές που
συσχετίζονται με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
3. Η δοκιμασία κόπωσης σε συνδυασμό με
απεικονιστική μέθοδο (υπερηχοκαρδιογραφία
ή υπολογιστική τομογραφία σπινθηρογάφημα
αιμάτωσης μυοκαρδίου – SPECT) συνιστάται για την
ανίχνευση της σιωπηρής ισχαιμίας σε ασθενείς με
κοιλιακή αρρυθμία που έχουν Ενδιάμεση πιθανότητα
να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο ανάλογα με την
ηλικία, τα συμπτώματα και το φύλο και στους
οποίους η αξιολόγηση με ηλεκτροκαρδιογράφημα
είναι λιγότερο αξιόπιστη λόγω της χρήσης διγοξίνης,
υπερτροφία αριστερής κοιλίας, κατάσπαση του ST
μεγαλύτερη από 1 mm σε ηρεμία, Σύνδρομο WolffParkinson-White ή ΑΑΣ. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

4.6. Ηλεκτροφυσιολογικός Έλεγχος

Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος με καταγραφή των ενδοκαρδιακών δυναμικών και ηλεκτρική διέγερση ως αρχική εξέταση αναφοράς και μετά τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, έχει χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της αρρυθμίας και τη διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση της δυνατότητας πρόκλησης κοιλιακής ταχυκαρδίας, την καθοδήγηση της κατάλυσης, την αξιολόγηση των επιδράσεων των φαρμάκων, την αξιολόγηση του
κινδύνου υποτροπιάζουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας ή αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, την αξιολόγηση απώλειας συνείδησης σε επιλεγμένους ασθενείς με υποψία ότι οι αρρυθμίες είναι το αίτιο και για την αξιολόγηση των ενδείξεων για θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή καρδιοανάταξης.
1. Ηλεκτροφυσιολογικός Έλεγχος σε Ασθενείς με
Στεφανιαία Νόσο
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

4. Η φαρμακευτική δοκιμασία κόπωσης
σε συνδυασμό με απεικονιστική μέθοδο
(υπερηχοκαρδιογραφία ή σπινθηρογάφημα
αιμάτωσης μυοκαρδίου – SPECT) συνιστάται για
την ανίχνευση σιωπηρής ισχαιμίας σε ασθενείς με
κοιλιακή αρρυθμία που έχουν μέτριες πιθανότητας
εμφάνισης στεφανιαίας νόσου ανάλογα με
την ηλικία, τα συμπτώματα και το φύλο και
δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ώστε να
πραγματοποιήσουν μια δοκιμασία κόπωσης
που περιορίζεται από τα συμπτώματα. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Β)
Κατηγορία ΙΙα 1. Η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία
καρδιάς ή η αγγειογραφία με ραδιοϊσότοπα
μπορεί να είναι χρήσιμη σε ασθενείς με κοιλιακή
αρρυθμία όταν η υπερηχοκαρδιογραφία δεν
παρέχει ακριβή αξιολόγηση της λειτουργίας
αριστερής και δεξιάς κοιλίας ή/και αξιολόγηση
δομικών αλλαγών. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Η στεφανιογραφία μπορεί να είναι χρήσιμη
στον καθορισμό ή στον αποκλεισμό της
παρουσίας σημαντικής αποφρακτικής στεφανιαίας
νόσου σε ασθενείς με απειλητική για τη ζωή
κοιλιακή αρρυθμία ή σε επιζήσαντες αιφνιδίου
καρδιακού θανάτου, που έχουν μέτρια ή υψηλή
πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου
ανάλογα με την ηλικία, τα συμπτώματα και το
φύλο. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
3. Η απεικόνιση αριστερής κοιλίας μπορεί να
είναι χρήσιμη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε
αμφικοιλιακή βηματοδότηση. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
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1. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος συνιστάται
για τη διαγνωστική αξιολόγηση ασθενών με
μη πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου με
συμπτώματα που υποδηλώνουν κοιλιακές
ταχυαρρυθμίες περιλαμβανομένων των
ακόλουθων: αίσθημα παλμών, προσυγκοπή και
συγκοπή. (Επίπεδο αποδείξεων: Β)
2. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος συνιστάται σε
ασθενείς με στεφανιαία νόσο για την καθοδήγηση και
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κατάλυσης
κοιλιακής ταχυκαρδίας. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
3. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι
χρήσιμος σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο για
τη διαγνωστική αξιολόγηση ταχυκαρδιών με
ευρέα συμπλέγματα QRS ασαφούς μηχανισμού.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙα 1. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι εύλογος
για τη διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς
με μη πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου,
μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία και κλάσμα
εξώθησης αριστερής κοιλίας ≤40%. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Β)

2. Ηλεκτροφυσιολογικός Έλεγχος σε Ασθενείς με Συγκοπή
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος συνιστάται
σε ασθενείς με συγκοπή αγνώστου αιτιολογίας
με μειωμένη λειτουργία αριστερής κοιλίας ή με
δομική καρδιοπάθεια. (Επίπεδο αποδείξεων: Β)
2. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος μπορεί
να είναι χρήσιμος σε ασθενείς με συγκοπή
όταν πιθανολογείται βράδυ ή ταχυαρρυθμία
στους οποίους οι μη επεμβατικές διαγνωστικές
εξετάσεις δεν είναι οδηγούν σε απόλυτο
αποτέλεσμα. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
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5. Θεραπευτικές Επιλογές για
τις Κοιλιακές Αρρυθμίες
Οι θεραπευτικές επιλογές για τις κοιλιακές αρρυθμίες περιλαμβάνουν αντιαρρυθμικά φάρμακα (π.χ.
β-αποκλειστές, αμιωδαρόνη, σοταλόλη), συσκευές (π.χ.
εμφυτεύσιμους απινιδωτές καρδιοανατάξης), κατάλυση με καθετήρα, χειρουργική επέμβαση και επαναγγείωση. Με εξαίρεση τη διακαθετήρια κατάλυση, οι συστάσεις για κάθε μια από τις μεθόδους μπορούν να βρεθούν στις ενότητες που αναφέρονται σε συγκεκριμένες
παθήσεις (π.χ. Καρδιακή Ανεπάρκεια) αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών τσέπης. Οι συστάσεις για τη διακαθετήρια κατάλυση περιγράφονται στη συνέχεια.
5.1. Κατάλυση με καθετήρα

2. Η κατάλυση με καθετήρα μπορεί να είναι
χρήσιμη θεραπεία σε ασθενείς που κατά τα λοιπά
διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο αιφνιδίου καρδιακού
θανάτου και έχουν συχνές συμπτωματικές
κυρίαρχα μονόμορφες έκτακτες κοιλιακές
συστολές που είναι ανθεκτικές στη φαρμακευτική
αγωγή, ή που παρουσιάζουν δυσανεξία στα
φάρμακα ή που δεν επιθυμούν μακρόχρονη
φαρμακευτική αγωγή. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
3. Η κατάλυση με καθετήρα μπορεί να είναι χρήσιμη
σε συμπτωματικούς ασθενείς με σύνδρομο WolffParkinson-White που έχουν παραπληρωματικά
δεμάτια με ανερέθιστες περιόδους μικρότερες από
240 ms σε διάρκεια. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
Κατηγορία ΙΙβ 1. Η κατάλυση με καθετήρα των δυναμικών ινών
Purkinje μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο σε
ασθενείς με ηλεκτρική θύελλα που προκαλείται
σταθερά από έκτακτες κοιλιακές συστολές
παρόμοιας μορφολογίας.

Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η κατάλυση με καθετήρα ενδείκνυται σε
ασθενείς που διατρέχουν κατά τα άλλα χαμηλό
κίνδυνο αιφνιδίου καρδιακού θανάτου και
έχουν κυρίως εμμένουσα μονόμορφη κοιλιακή
ταχυκαρδία που είναι ανθεκτική στη φαρμακευτική
αγωγή, ή που παρουσιάζουν δυσανεξία στα
φάρμακα ή που δεν επιθυμούν μακρόχρονη
φαρμακευτική αγωγή. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)
2. Η κατάλυση με καθετήρα ενδείκνυται σε
ασθενείς με κοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου
σκέλους. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
3. Η κατάλυση με καθετήρα ενδείκνυται ως
συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με
εμφυτεύσιμο απινιδωτή που δέχονται πολλαπλά
σοκ ως αποτέλεσμα εμμένουσας κοιλιακής
ταχυκαρδίας που δεν αντιμετωπίζεται με
επαναπρογραμματισμό ή με την αλλαγή της
φαρμακευτικής αγωγής, ή σε ασθενείς που δεν
επιθυμούν να ακολουθήσουν φαρμακευτική
αγωγή μακράς διαρκείας. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)
4. Η κατάλυση με καθετήρα ενδείκνυται σε
ασθενείς με σύνδρομο Wolff-Parkinson-White
που έχουν υποβληθεί σε καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή
λόγω κολπικής μαρμαρυγής και ταχεία αγωγή από
το παραπληρωματικό δεμάτιο που προκάλεσε
κοιλιακή μαρμαρυγή. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η κατάλυση με καθετήρα μπορεί να είναι
χρήσιμη θεραπεία σε ασθενείς που κατά τα
λοιπά διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο αιφνιδίου
καρδιακού θανάτου και έχουν συμπτωματική μη
εμμένουσα μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία που
είναι ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή, ή που
παρουσιάζουν δυσανεξία ή που δεν επιθυμούν
μακρόχρονη φαρμακευτική αγωγή. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

2. Η κατάλυση με καθετήρα ασυμπτωματικών
έκτακτων κοιλιακών συστολών μπορεί να
εξεταστεί ως ενδεχόμενο όταν οι έκτακτες
κοιλιακές συστολές είναι πολύ συχνές,
ώστε να αποφευχθεί ή να αντιμετωπιστεί
η μυοκαρδιοπάθεια που προκαλείται από
ταχυκαρδία. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙΙ Η κατάλυση με καθετήρα ασυμπτωματικών
σχετικά συχνών έκτακτων κοιλιακών συστολών
δεν ενδείκνυται. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

6. Άμεση Αντιμετώπιση
Συγκεκριμένων Αρρυθμιών
6.1. Αντιμετώπιση Καρδιακής Ανακοπής
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Αφού διαγνωσθεί η παρουσία βέβαιης ή
επερχόμενης καρδιακής ανακοπής ή υποψίας
καρδιακής ανακοπής, η πρώτη προτεραιότητα
πρέπει να είναι η ενεργοποίηση μιας ομάδας
αντιμετώπισης ικανής να αναγνωρίζει το
συγκεκριμένο μηχανισμό και να προβαίνει σε άμεση
και έγκαιρη παρέμβαση. (Επίπεδο αποδείξεων: Β)
2. Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
θα πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα μετά την
επικοινωνία με την ομάδα αντιμετώπισης.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Α)
3. Σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον, αν είναι
διαθέσιμος αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, θα
πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα και να χορηγηθεί
ηλεκτρικό σοκ σύμφωνα με τους αλγόριθμους
που αναφέρονται οδηγίες για την ΚΑΡΠΑ,
που έχουν αναπτυχθεί είτε από την ΑΗΑ σε
συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή για την
Αναζωογόνηση (ILCOR) ή/και από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)
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4. Για θύματα με καρδιακή ανακοπή που οφείλεται
σε κοιλιακές ταχυαρρυθμίες, όταν παρουσιάζεται
υποτροπή μετά από μέγιστο σοκ απινίδωσης
(συνήθως 360 Joules για μονοφασικούς
απινιδωτές), θα πρέπει η ενδοφλέβια αμιωδαρόνη
να είναι το προτιμώμενο αντιαρρυθμικό φάρμακο,
ώστε να επιχειρηθεί η επίτευξη σταθερού ρυθμού
μετά από περαιτέρω απινιδώσεις. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η ενδοφλέβια χορήγηση προκαϊναμίδης (ή
αζμαλίνης σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες) είναι
εύλογη για την αρχική αντιμετώπιση ασθενών
με σταθερή, εμμένουσα μονόμορφη κοιλιακή
ταχυκαρδία. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Η ενδοφλέβια χορήγηση αμιωδαρόνης είναι
εύλογη σε ασθενείς με εμμένουσα μονόμορφη
κοιλιακή ταχυκαρδία που είναι αιμοδυναμικά
ασταθής, ανθιστάμενη στην ανάταξη με άλλο
ηλεκτρικό σοκ, ή επαναλαμβανόμενη παρά
την προκαϊναμίδη ή άλλες ουσίες. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

5. Για υποτροπιάζουσες κοιλιακές ταχυαρρυθμίες
ή μη ταχυαρρυθμικούς μηχανισμούς καρδιακής
ανακοπής, συνιστάται η τήρηση των αλγορίθμων
που αναφέρονται στα έγγραφα για την ΚΑΡΠΑ, που
έχουν αναπτυχθεί είτε από την ΑΗΑ σε συνεργασία
με την ILCOR ή/και τo ERC. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
6. Τα αναστρέψιμα αίτια και παράγοντες που
συμβάλλουν στην καρδιακή ανακοπή πρέπει
να αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της
εξειδικευμένης αναζωογόνησης, περιλαμβανομένων
των ακόλουθων: αντιμετώπιση υποξίας, διαταραχών
ηλεκτρολυτών, μηχανικών παραγόντων και
υπογλυκαιμίας. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙα 1. Για χρόνους απόκρισης ≥ 5 λεπτά, μια σύντομη
περίοδος ΚΑΡΠΑ (<90 έως 180 sec) είναι
λογική πριν από την απόπειρα απινίδωσης.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
Κατηγορία ΙΙβ 1. Ένα και μόνο κτύπημα στο στήθος μπορεί να
εξεταστεί ως ενδεχόμενο από επαγγελματίες της
υγείας όταν ανταποκρίνονται σε μια καρδιακή
ανακοπή που λαμβάνει χώρα ενώπιόν τους.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

6.2. Κοιλιακή Ταχυκαρδία συσχετιζόμενη με
Έμφραγμα του Μυοκαρδίου με Χαμηλή Τροπονίνη
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν εμμένουσα
κοιλιακή ταχυκαρδία και στους οποίους
διαπιστώνεται μικρή αύξηση βιοχημικών δεικτών
μυοκαρδιακής βλάβης/νέκρωσης, πρέπει να
αντιμετωπίζονται όμοια με τους ασθενείς που
έχουν εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία και στους
οποίους δεν έχει τεκμηριωθεί καμία αύξηση των
βιοχημικών δεικτών. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)

6.3. Εμμένουσα Μονόμορφη Κοιλιακή Ταχυκαρδία
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η ταχυκαρδία με ευρύ QRS πρέπει να
θεωρείται ότι είναι κοιλιακή αν η διάγνωση δεν
είναι σαφής. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)
2. Η καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα με
κατάλληλη καταστολή συνιστάται σε οποιοδήποτε
σημείο του καταρράκτη αντιμετώπισης σε
ασθενείς με υποψία εμμένουσας μονόμορφης
κοιλιακής ταχυκαρδίας με αιμοδυναμική αστάθεια.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
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3. Η ανάταξη με διαφλέβια βηματοδότηση
μπορεί να είναι χρήσιμη σε ασθενείς με
εμμένουσα μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία που
ανθίστανται στην καρδιοανάταξη ή σε ασθενείς
που είναι συχνά επαναλαμβανόμενη παρά την
αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙβ 1. Η ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαΐνης μπορεί
να είναι εύλογη για την αρχική αντιμετώπιση
ασθενών με σταθερή, εμμένουσα, μονόμορφη
κοιλιακή ταχυκαρδία που σχετίζεται συγκεκριμένα
με οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου ή έμφραγμα.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙΙ 1. Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου όπως η
βεραπαμίλη και η διλτιαζέμη δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς για την παύση
της ταχυκαρδίας ευρέος συμπλέγματος QRS
αγνώστου προέλευσης, ιδίως σε ασθενείς
με ιστορικό δυσλειτουργίας του μυοκαρδίου.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

6.4. Επαναλαμβανόμενη Μονόμορφη Κοιλιακή
Ταχυκαρδία
Συστάσεις
Κατηγορία ΙΙα Η ενδοφλέβια χορήγηση αμιωδαρόνης, βήτα
αποκλειστών και ενδοφλέβιας προκαϊναμίδης
(σοταλόλης ή αζμαλίνης στην Ευρώπη)
μπορεί να είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση
επαναλαμβανόμενης μονόμορφης κοιλιακής
ταχυκαρδίας στα πλαίσια στεφανιαίας νόσου και
ιδιοπαθούς κοιλιακής ταχυκαρδίας. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

6.5. Πολύμορφη Κοιλιακή Ταχυκαρδία
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η καρδιοανάταξη με συνεχές ρεύμα με
κατάλληλη καταστολή, ανάλογα με τις ανάγκες,
συνιστάται για ασθενείς με εμμένουσα,
πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία με αιμοδυναμική
αστάθεια και είναι εύλογη σε οποιοδήποτε
σημείο του θεραπευτικού καταρράκτη. (Επίπεδο
αποδείξεων: Β)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
2. Η ενδοφλέβια χορήγηση β-αποκλειστών
είναι χρήσιμη για ασθενείς με υποτροπιάζουσα
πολύμορφη, κοιλιακή ταχυκαρδία, ιδίως αν
υπάρχει υποψία ή δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί
η ισχαιμία. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
3. Η ενδοφλέβια φόρτιση με αμιωδαρόνη είναι
χρήσιμη για ασθενείς με υποτροπιάζουσα,
πολύμορφη, κοιλιακή ταχυκαρδία, εφόσον
δεν υπάρχει διαταραχή επαναπόλωσης που να
σχετίζεται με συγγενές ή επίκτητο σύνδρομο QT.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
4. Η επείγουσα αγγειογραφία για επαναγγείωση
πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο για ασθενείς
με πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία όταν δεν
είναι δυνατός ο αποκλεισμός της ισχαιμίας του
μυοκαρδίου. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙβ 1. Η ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαΐνης μπορεί να
είναι εύλογη για την αντιμετώπιση της πολύμορφης
κοιλιακής ταχυκαρδίας που συσχετίζεται
συγκεκριμένα με οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου ή
έμφραγμα. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

6.6. Κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (Torsades
de Pointes)
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Συνιστάται απόσυρση οποιωνδήποτε
προβληματικών φαρμάκων και διόρθωση
ανωμαλιών των ηλεκτρολυτών σε ασθενείς που
εμφανίζουν κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου
(torsades de pointes). (Επίπεδο Αποδείξεων: A)
2. Συνιστάται οξεία και μακρόχρονη
βηματοδότηση για ασθενείς που εμφανίζουν
κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου λόγω
καρδιακού αποκλεισμού και συμπτωματικής
βραδυκαρδίας. (Επίπεδο Αποδείξεων: Α)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η αντιμετώπιση με ενδοφλέβια χορήγηση
θειικού μαγνησίου είναι εύλογη για ασθενείς
που εμφανίζουν σύνδρομο μακρού QT
(LQTS) και ελάχιστα επεισόδια torsades de
pointes. Το μαγνήσιο δεν είναι πιθανό να είναι
αποτελεσματικό σε ασθενείς με φυσιολογικό
διάστημα QT. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙβ 1. Η αναπλήρωση καλίου στα 4,5 ως 5 mM/L
μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο για ασθενείς
που εμφανίζουν κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην
ριπιδίου. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Η ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαΐνης ή η
διά στόματος χορήγηση μεξιλετίνης μπορεί
να εξεταστεί ως ενδεχόμενο σε ασθενείς που
εμφανίζουν LQT3 και torsades de pointes.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

6.7. Αδιάκοπη Κοιλιακή Ταχυκαρδία
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Η επαναγγείωση και οι β-αποκλειστές,
ακολουθούμενα από αντιαρρυθμικά φάρμακα
όπως ενδοφλέβια προκαϊναμίδη ή αμιωδαρόνη
συνιστώνται για ασθενείς με υποτροπιάζουσα
ή αδιάκοπη πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία
λόγω οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου. (Επίπεδο
αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙα Η ενδοφλέβια χορήγηση αμιωδαρόνης ή
προκαϊναμίδης ακολουθούμενη από κατάλυση
της κοιλιακής ταχυκαρδίας μπορεί να είναι
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση ασθενών με
συχνά υποτροπιάζουσα ή αδιάκοπη, μονόμορφη
κοιλιακή ταχυκαρδία (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙβ 1. Η ενδοφλέβια χορήγηση αμιωδαρόνης και
βήτα αποκλειστών ξεχωριστά ή μαζί μπορεί να
είναι εύλογη σε ασθενείς με καταιγίδα κοιλιακή
ταχυκαρδίας. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η βηματοδότηση υπερκέρασης ή η γενική
αναισθησία μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο
για ασθενείς με συχνά υποτροπιάζουσα ή
αδιάκοπη κοιλιακή ταχυκαρδία. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)
3. Η διαμόρφωση/τροποποίηση του νωτιαίου
μυελού μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο για
ορισμένους ασθενείς με συχνά υποτροπιάζουσα
ή αδιάκοπη κοιλιακή ταχυκαρδία (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

2. Η άμεση και η μόνιμη βηματοδότηση
είναι εύλογη για ασθενείς που εμφανίζουν
υποτροπιάζουσα πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία
torsades de pointes, εξαρτώμενη από τις παύσεις
(Επίπεδο Απόδειξης: Β)
3. Η χρήση β-αποκλειστών σε συνδυασμό με
βηματοδότηση είναι εύλογη οξεία αντιμετώπιση για
ασθενείς που εμφανίζουν torsades de pointes και
φλεβοκομβική βραδυκαρδία. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
4. Η ισοπροτερενόλη είναι εύλογη ως προσωρινή
θεραπεία σε οξείς ασθενείς που εμφανίζουν
υποτροπιάζουσα κοιλιακή ταχυκαρδία torsades de
points εξαρτώμενες από τις παύσεις και δεν έχουν
συγγενές LQTS. (Επίπεδο Αποδείξεων)
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7. Κοιλιακή Αρρυθμία και Αιφνίδιος
Καρδιακός Θάνατος που Σχετίζονται
με Συγκεκριμένη Παθολογία
7.1. Δυσλειτουργία Αριστερής Κοιλίας Λόγω
Προηγούμενου Εμφράγματος του Μυοκαρδίου
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Επιθετικές απόπειρες πρέπει να γίνουν για την
αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας που
ενδέχεται να υπάρχει σε ορισμένους ασθενείς
με δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας λόγω
προηγούμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου και
κοιλιακών ταχυαρρυθμιών. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)
2. Επιθετικές απόπειρες πρέπει να γίνουν για
την αντιμετώπιση ισχαιμίας του μυοκαρδίου που
ενδέχεται να υπάρχει σε ορισμένους ασθενείς με
κοιλιακές ταχυαρρυθμίες. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
3. Η στεφανιαία επαναγγείωση ενδείκνυται για
τη μείωση του κινδύνου αιφνιδίου καρδιακού
θανάτου σε ασθενείς με κοιλιακή μαρμαρυγή όταν
υπάρχουν τεκμηριωμένα άμεσα, σαφή στοιχεία
οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου που συνέβη
αμέσως πριν από την έναρξη της κοιλιακής
μαρμαρυγής. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
4. Αν η στεφανιαία επαναγγείωση δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί και υπάρχουν ενδείξεις
προηγούμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου και
σημαντικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας,
η κύρια θεραπεία σε ασθενείς που έχουν τύχει
αναζωογόνησης από κοιλιακή μαρμαρυγή πρέπει να
είναι ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης, σε
ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια βέλτιστη θεραπεία
και που έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Α)
5. Η θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή καρδιο
ανάταξης συνιστάται για πρωτογενή πρόληψη για τη
μείωση της συνολικής θνησιμότητας μέσω της μείωσης
των αιφνίδιων καρδιακών θανάτων σε ασθενείς με
δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας, οφειλόμενη σε
προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου, και για τους
οποίους έχουν παρέλθει τουλάχιστον 40 ημέρες μετά
το έμφραγμα, έχουν κλάσμα εξώθησης ≤30% έως
40%, είναι λειτουργικής κλάσης ΙΙ ή ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ,
λαμβάνουν χρόνιας βέλτιστης θεραπείας και έχουν
λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή λειτουργική
κατάσταση για περισσότερο από ένα έτος. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Α)
6. Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης
είναι αποτελεσματικός για τη μείωση της
θνησιμότητας μέσω της μείωσης αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου σε ασθενείς με δυσλειτουργία
αριστερής κοιλίας οφειλόμενη σε προηγούμενο
έμφραγμα του μυοκαρδίου που εμφανίζουν
αιμοδυναμικά ασταθή εμμένουσα κοιλιακή
ταχυκαρδία, που τυγχάνουν βέλτιστης θεραπείας
και που έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με
καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από
ένα έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Α)
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Κατηγορία ΙΙα 1. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης είναι
εύλογη σε ασθενείς με δυσλειτουργία αριστερής
κοιλίας λόγω προηγούμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου, για τους οποίους έχουν παρέλθει τουλάχιστον 40 ημέρες μετά το έμφραγμα, έχουν κλάσμα
εξώθησης ≤30 ως ≤35%, είναι λειτουργικής κλάσης Ι κατά ΝΥΗΑ, λαμβάνουν βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή και έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης
με καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο
από 1 έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Η αμιωδαρόνη, συχνά σε συνδυασμό με β-απο
κλειστές, μπορεί να είναι χρήσιμη σε ασθενείς με
δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας λόγω προη
γούμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου και
συμπτώματα που οφείλονται σε κοιλιακή
ταχυκαρδία που δεν αποκρίνονται σε βήτα αδρε
νεργικούς αποκλειστές. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
3. Η σοταλόλη είναι εύλογη θεραπεία για τη
μείωση των συμπτωμάτων που προκύπτουν από
κοιλιακή ταχυκαρδία για ασθενείς με δυσλειτουργία
της αριστερής κοιλίας λόγω προηγούμενου
εμφράγματος του μυοκαρδίου που δεν αποκρίνεται
σε β-αποκλειστές. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
4. Συμπληρωματικές θεραπείες του εμφυτεύσιμου
απινιδωτή καρδιοανάταξης, περιλαμβανομένων
της κατάλυσης με καθετήρα ή της χειρουργικής
εκτομής, και φαρμακολογική θεραπεία με
ουσίες όπως η αμιωδαρόνη ή η σοταλόλη είναι
εύλογες για τη βελτίωση των συμπτωμάτων που
οφείλονται σε συχνά επεισόδια εμμένουσας
κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής μαρμαρυγής
σε ασθενείς με δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας
που οφείλεται σε προηγούμενο έμφραγμα του
μυοκαρδίου. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
5. Η αμιωδαρόνη είναι εύλογη θεραπεία για τη
μείωση των συμπτωμάτων που προκύπτουν
από υποτροπιάζουσα, αιμοδυναμικά σταθερή,
κοιλιακή ταχυκαρδία για ασθενείς με δυσλειτουργία
της αριστερής κοιλίας λόγω προηγούμενου
εμφράγματος του μυοκαρδίου που δεν μπορούν ή
αρνούνται να τοποθετήσουν εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
6. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης είναι
εύλογη για την αντιμετώπιση υποτροπιάζουσας,
εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας σε ασθενείς
μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, με
φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική κοιλιακή
λειτουργία, που τυγχάνουν χρόνιας βέλτιστης
θεραπείας και που έχουν λογικό προσδόκιμο
επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάσταση για
περισσότερο από ένα έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙβ 1. Η κατάλυση με καθετήρα ή η αμιωδαρόνη
μπορεί να εξεταστούν ως ενδεχόμενα αντί
της θεραπείας με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης για τη βελτίωση συμπτωμάτων
σε ασθενείς με δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας
που οφείλεται σε προηγούμενο έμφραγμα του
μυοκαρδίου και υποτροπιάζουσα αιμοδυναμικά
σταθερή κοιλιακή ταχυκαρδία των οποίων των
κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας είναι > 40%.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
2. Η αμιωδαρόνη μπορεί να είναι εύλογη
θεραπεία για ασθενείς με δυσλειτουργία
αριστερής κοιλίας που οφείλεται σε προηγούμενο
έμφραγμα του μυοκαρδίου με ένδειξη
εμφυτεύσιμου απινιδωτή καρδιοανάταξης, όπως
ορίζεται ανωτέρω, σε ασθενείς που δεν μπορούν
ή αρνούνται να τοποθετήσουν εμφυτεύσιμο απινιδωτή καρδιοανάταξης. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙΙ 1. Η προφυλακτική αντιαρρυθμική φαρμακευτική
αγωγή δεν ενδείκνυται για τη μείωση της
θνησιμότητας σε ασθενείς με ασυμπτωματική
μη εμμένουσα κοιλιακή αρρυθμία. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Β)

2. Αντιαρρυθμικά φάρμακα κλάσης IC σε ασθενείς
με προηγούμενο ιστορικό εμφράγματος του
μυοκαρδίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Α)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η επεμβατική, αιμοδυναμική και
ηλεκτροφυσιολογική αξιολόγηση είναι εύλογη
σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια και
ανεξήγητη συγκοπή και επηρεασμένη κοιλιακή
λειτουργικότητα. Εφόσον δεν υπάρχει καθορισμένο
και αναστρέψιμο αίτιο, η εμφύτευση απινιδωτή
καρδιοανάταξης είναι εύλογη σε ασθενείς που
λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και που
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από 1
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙβ 1. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος μπορεί να
εξεταστεί ως ενδεχόμενο για ασθενείς με συγγενή
καρδιοπάθεια και ζεύγος κοιλιακών πρόωρων
συστολών (ventricular couplets) ή μη εμμένουσα
κοιλιακή ταχυκαρδία (NSVT) για τον καθορισμό
του κινδύνου εμμένουσσας κοιλιακής αρρυθμίας.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

7.2. Βαλβιδοπάθειες
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Ασθενείς με βαλβιδοπάθεια και κοιλιακή
αρρυθμία θα πρέπει να αξιολογούνται και να
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες
συστάσεις για κάθε πάθηση. (Επίπεδο
αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙβ Η αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης της
μιτροειδούς βαλβίδας ή της αντικατάστασής της
για τη μείωση του κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού
θανάτου σε ασθενείς με πρόπτωση μιτροειδούς,
σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς και σοβαρή
κοιλιακή αρρυθμία δεν έχει αποσαφηνιστεί.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙΙ Η προφυλακτική αντιαρρυθμική φαρμακευτική
αγωγή δεν ενδείκνυται για ασυμπτωματικούς
ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια και
μεμονωμένες πρόωρες κοιλιακές συστολές.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

7.4. Νοσήματα του περικαρδίου
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

7.3. Συγγενής Καρδιοπάθεια
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης
ενδείκνυται σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια
που έχουν επιβιώσει από καρδιακή ανακοπή μετά
από αξιολόγηση προκειμένου να οριστεί το αίτιο
του συμβάματος και να αποκλειστούν οποιαδήποτε
αναστρέψιμα αίτια. Η εμφύτευση απινιδωτή
καρδιοανάταξης ενδείκνυται σε ασθενείς που
λαμβάνουν χρόνια βέλτιστη θεραπεία και που
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο αποδείξεων: Β)

Οι κοιλιακές αρρυθμίες σε ασθενείς με νοσήματα
του περικαρδίου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
με τρόπο ίδιο με αυτό που αντιμετωπίζονται
τέτοιου είδους αρρυθμίες σε ασθενείς με άλλες
παθήσεις, περιλαμβανομένης της εμφύτευσης
απινιδωτή καρδιοανάταξης, ανάλογα με τις
ανάγκες. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε
εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης θα πρέπει
να λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και να
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)

7.5. Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση
Συστάσεις
Κατηγορία ΙΙΙ 1. Η προφυλακτική αντιαρρυθμική θεραπεία κατά
κανόνα δεν ενδείκνυται για πρωτογενή πρόληψη
του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς
με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση ή άλλες
πνευμονικές παθήσεις. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)

2. Οι ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια και
αυτόματη, εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
πρέπει να υποβάλλονται σε επεμβατική
αιμοδυναμική και ηλεκτροφυσιολογική
αξιολόγηση. Η συνιστώμενη θεραπεία
περιλαμβάνει διακαθετήρια κατάλυση ή
χειρουργική εκτομή για την εξάλειψη της
κοιλιακής ταχυκαρδίας. Αν αυτή δεν είναι
επιτυχής, συνιστάται εμφύτευση απινιδωτή
καρδιοανάταξης. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
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Κεφάλαιο 4: Κοιλιακές αρρυθμίες και πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
7.6. Παροδικές Αρρυθμίες οφειλόμενες σε
αναστρέψιμα αίτια
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η επαναγγείωση του μυοκαρδίου θα πρέπει να
πραγματοποιείται, όταν χρειάζεται, για τη μείωση
του κινδύνου του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
σε ασθενείς που εμφανίζουν καρδιακή ανακοπή
λόγω κοιλιακής μαρμαρυγής ή πολύμορφης
κοιλιακής ταχυκαρδίας στα πλαίσια οξείας
ισχαιμίας ή εμφράγματος του μυοκαρδίου.
(Επίπεδο αποδείξεων: Γ)
2. Εκτός αν αποδειχθεί ότι οι διαταραχές ηλεκτρο
λυτών είναι το αίτιο, οι επιβιώσαντες από καρδια
κή ανακοπή λόγω κοιλιακής μαρμαρυγής ή πολύ
μορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας στους οποίους
ανακαλύπτονται διαταραχές ηλεκτρολυτών, κατά
κανόνα θα πρέπει να αξιολογούνται και να αντιμε
τωπίζονται με τρόπο ίδιο όπως οι επιβιώσαντες
καρδιακής ανακοπής χωρίς διαταραχές των
ηλεκτρολυτών. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
3. Οι ασθενείς που εμφανίζουν εμμένουσα,
μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία υπό
αντιαρρυθμική αγωγή ή λόγω ηλεκτρολυτικών
διαταραχών πρέπει να αξιολογούνται και να
αντιμετωπίζονται με τρόπο ίδιο όπως οι ασθενείς
με κοιλιακή ταχυκαρδία χωρίς διαταραχές
ηλεκτρολυτών ή λήψη αντιαρρυθμικών
φαρμάκων. Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα ή
οι διαταραχές ηλεκτρολυτών δεν πρέπει να
θεωρείται ότι είναι το μόνο αίτιο της εμμένουσας
μονόμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Β)
4. Οι ασθενείς που εμφανίζουν πολύμορφη
κοιλιακή ταχυκαρδία που σχετίζεται με παράταση
του QT λόγω αντιαρρυθμικής αγωγής ή άλλων
φαρμάκων, θα πρέπει να ενημερώνονται
να αποφεύγουν την έκθεση σε όλους τους
παράγοντες που συσχετίζονται με παράταση
του QT. Ένας κατάλογος τέτοιων φαρμάκων
μπορεί να βρεθεί στους δικτυακούς τόπους www.
qtdrugs.org και www.torsades.org. (Επίπεδο
Αποδείξεων: B)

8. Κοιλιακές Αρρυθμίες που
Συνδέονται με Μυοκαρδιοπάθειες
8.1. Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια (Μη ισχαιμική)
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι
χρήσιμος για τη διάγνωση της ταχυκαρδίας
επανεισόδου σκέλους και για την καθοδήγηση της
κατάλυσης σε ασθενείς με μη ισχαιμική διατατική
μυοκαρδιοπάθεια. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)
2. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι χρήσιμος
για τη διαγνωστική αξιολόγηση σε ασθενείς
με μη ισχαιμική διατατική μυοκαρδιοπάθεια με
διατηρούμενο αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία με
ευρέα συμπλέγματα QRS, συγκοπή ή προσυγκοπή.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
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3. Θα πρέπει να εμφυτεύεται απινιδωτής
καρδιοανάταξης σε ασθενείς με μη ισχαιμική,
διατατική μυοκαρδιοπάθεια και σημαντική
δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας που έχουν
υποστεί κοιλιακή ταχυκαρδία ή κοιλιακή μαρμαρυγή,
που λαμβάνουν χρόνια βέλτιστη θεραπεία και
που έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Α)
4. Η θεραπεία εμφύτευσης απινιδωτή
καρδιοανάταξης συνιστάται για πρωτογενή
πρόληψη ώστε να μειωθεί η ολική θνησιμότητα
μέσω της μείωσης των αιφνίδιων καρδιακών
θανάτων σε ασθενείς με μη ισχαιμική
διατατική μυοκαρδιοπάθεια που έχουν κλάσμα
εξώθησης αριστερής κοιλίας ≤30% ως 35%,
είναι λειτουργικής κλάσης ΙΙ ή ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ,
λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και που
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης
μπορεί να είναι ωφέλιμη για ασθενείς με
ανεξήγητη συγκοπή, σημαντική δυσλειτουργία
αριστερής κοιλίας και μη ισχαιμική διατατική
μυοκαρδιοπάθεια που λαμβάνουν χρόνια,
βέλτιστη θεραπεία και που έχουν λογικό
προσδόκιμο επιβίωσης με καλή λειτουργική
κατάσταση για περισσότερο από ένα έτος.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης
μπορεί να είναι αποτελεσματική για τη διακοπή
της εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας σε
ασθενείς με φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική
κοιλιακή λειτουργία και μη ισχαιμική διατατική
μυοκαρδιοπάθεια που λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη
θεραπεία, έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με
καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από
ένα έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙβ 1. Η αμιωδαρόνη μπορεί να εξεταστεί ως
ενδεχόμενο για εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
ή κοιλιακή μαρμαρυγή με μη ισχαιμική διατατική
μυοκαρδιοπάθεια. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η τοποθέτηση εμφυτεύσιμου απινιδωτή
καρδιοανάταξης μπορεί να εξεταστεί ως
ενδεχόμενο σε ασθενείς που εμφανίζουν μη
ισχαιμική διατατική μυοκαρδιοπάθεια, κλάσμα
εξώθησης αριστερής κοιλίας ≤30 ως 35%, είναι
λειτουργικής κλάσης Ι κατά ΝΥΗΑ, λαμβάνουν
χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και που έχουν λογικό
προσδόκιμο επιβίωσης με καλή λειτουργική
κατάσταση για περισσότερο από ένα έτος.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
8.2. Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Η θεραπεία εμφύτευσης απινιδωτή
καρδιοανάταξης πρέπει να χρησιμοποιείται σε
ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια που
έχουν υποστεί κοιλιακή ταχυκαρδία ή/και κοιλιακή
μαρμαρυγή και που λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη
θεραπεία, έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με
καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από
ένα έτος. (Επίπεδο αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης
μπορεί να είναι αποτελεσματική για πρωτογενή
προφύλαξη κατά του αιφνίδιου καρδιακού
θανάτου σε ασθενείς με υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια που έχουν έναν ή
περισσότερους σημαντικούς παράγοντες
κινδύνου (βλέπε Πίνακα 5) για αιφνίδιο καρδιακό
θάνατο και που λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη
θεραπεία, έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με
καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από
1 έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η αμιωδαρόνη μπορεί να είναι αποτελεσματική
για την αντιμετώπιση ασθενών με υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια με ιστορικό εμμένουσας
κοιλιακής ταχυκαρδίας ή/και κοιλιακής
μαρμαρυγής όταν η εμφύτευση απινιδωτή
καρδιοανάταξης δεν είναι εφικτή. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙβ 1. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος μπορεί να
εξεταστεί ως ενδεχόμενο για αξιολόγηση του
κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε
ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η αμιωδαρόνη μπορεί να εξεταστεί ως
ενδεχόμενο για πρωτογενή προφύλαξη κατά του
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς με
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια που έχουν έναν ή
περισσότερους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου
για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (βλέπε Πίνακα 5),
εφόσον η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης
δεν είναι εφικτή. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Πίνακας 5. Παράγοντες Κινδύνου για Αιφνίδιο
Καρδιακό Θάνατο σε Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια
Κύριοι Παράγοντες
Κινδύνου
Καρδιακή ανακοπή
Αυτόματη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
Οικογενειακό ιστορικό πρόωρου αιφνίδιου θανάτου

Πιθανά σε
μεμονωμένους ασθενείς
Κολπική μαρμαρυγή
Ισχαιμία του μυοκαρδίου

Απόφραξη του χώρου
εξόδου αριστερής κοιλίας
Μετάλλαξη υψηλού
Ανεξήγητη συγκοπή
κινδύνου
έντονη σωματική δραστηριΠάχος αριστερής κοιλίας μεότητα (συμμετοχή σε ανταγαλύτερο ή ίσο με 30 mm
γωνιστικά αθλήματα)
Μη φυσιολογική απάντηση
της πίεσης κατά τη δοκιμασία κόπωσης
Μη εμμένουσα, αυτόματη
κοιλιακή ταχυκαρδία
Τροποποιήθηκε με την άδεια των Maron BJ, McKenna WJ, Danielson GK κ.ά. Έγγραφο Συναίνεσης κλινικών ειδημόνων για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια του
Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας / Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Μια αναφορά της Ομάδας Δράσης του Ιδρύματος Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας για τα Έγγραφα Συναίνεσης Κλινικών ειδημόνων και της Επιτροπής για τις
Κατευθυντήριες Οδηγίες Πρακτικής της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, Eur
Heart J 2003, 24: 1965-1991.

8.3. Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια Δεξιάς
Κοιλίας
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης
συνιστάται για την πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού
θανάτου σε ασθενείς με αρρυθμιογόνο
μυοκαρδιοπάθεια με τεκμηριωμένη εμμένουσα
κοιλιακή ταχυκαρδία ή κοιλιακή μαρμαρυγή που
λαμβάνουν χρόνια βέλτιστη θεραπεία και που
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙα Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης μπορεί
να είναι αποτελεσματική για την πρόληψη
αιφνιδίων καρδιακών θανάτων σε ασθενείς με
αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας
με εκτεταμένη νόσο, περιλαμβανομένων και
εκείνων με συμμετοχή της αριστερής κοιλίας,
ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας με
αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, ή αδιάγνωστη
συγκοπή όταν δεν έχει αποκλειστεί κοιλιακή
ταχυκαρδία/μαρμαρυγή ως αίτιο της συγκοπής,
που λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και
που έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από 1
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
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Κεφάλαιο 4: Κοιλιακές αρρυθμίες και πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
2. Η αμιωδαρόνη ή η σοταλόλη μπορεί να
είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση
εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας/μαρμαρυγής
σε ασθενείς με αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια
της δεξιάς κοιλίας, όταν η εμφύτευση απινιδωτή
καρδιοανάταξης δεν είναι εφικτή. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)
3. Η κατάλυση μπορεί να είναι χρήσιμη ως
συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση
ασθενών με αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια
δεξιάς κοιλίας με υποτροπιάζουσα κοιλιακή
ταχυκαρδία, παρά τη βέλτιστη, αντιαρρυθμική
φαρμακευτική αγωγή. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙβ Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος μπορεί να είναι
χρήσιμος για την αξιολόγηση κινδύνου αιφνιδίου
καρδιακού θανάτου σε ασθενείς με αρρυθμιογόνο
μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

9. Καρδιακή Ανεπάρκεια
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης συνιστάται για δευτερογενή
πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε
ασθενείς που επιβίωσαν κοιλιακής μαρμαρυγής
ή αιμοδυναμικά ασταθούς κοιλιακής ταχυκαρδίας,
ή κοιλιακής ταχυκαρδίας με συγκοπή και έχουν
κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας ≤40%, που
λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και που
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο αποδείξεων: Α)
2. Η θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης συνιστάται για πρωτογενή
πρόληψη, ώστε να μειωθεί η ολική θνησιμότητα
μέσω της μείωσης αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
σε ασθενείς με δυσλειτουργία αριστερής
κοιλίας λόγω προηγούμενου εμφράγματος του
μυοκαρδίου, όταν έχουν παρέλθει τουλάχιστον
40 ημέρες μετά το έμφραγμα, έχουν κλάσμα
εξώθησης αριστερής κοιλίας ≤30% ως 40%,
είναι λειτουργικής κλάσης ΙΙ ή ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ,
λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Α)
3. Η θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης συνιστάται για πρωτογενή
πρόληψη για τη μείωση της ολικής θνησιμότητας
μέσω της μείωσης αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
σε ασθενείς με μη ισχαιμική καρδιοπάθεια με
κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας ≤30%
ως 35%, λειτουργικής κλάσης ΙΙ ή ΙΙ κατά
ΝΥΗΑ, λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία,
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
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4. Η αμιωδαρόνη, η σοταλόλη ή/και άλλοι
β-αποκλειστές είναι συνιστώμενα φαρμακολογικά
συμπληρώματα στη θεραπεία με εμφυτεύσιμο
απινιδωτή καρδιοανάταξης για την καταστολή
συμπτωματικών κοιλιακών ταχυαρρυθμιών (τόσο
διατηρούμενων όσο και μη διατηρούμενων) σε
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια οι οποίοι κατά
τα άλλα αντιμετωπίζονται με το βέλτιστο τρόπο.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
5. Η αμιωδαρόνη ενδείκνυται για την καταστολή
οξέων, αιμοδυναμικά προβληματικών,
κοιλιακών ή υπερκοιλιακών ταχυαρρυθμιών
όταν η καρδιοανάταξη ή/και διόρθωση των
αναστρέψιμων αιτίων έχει αποτύχει να τερματίσει
την αρρυθμία ή να προλάβει την πρώιμη
υποτροπή της. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
Κατηγορία ΙΙα 1. Η θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης σε συνδυασμό με αμφικοιλιακή
βηματοδότηση μπορεί να είναι αποτελεσματική
για πρωτογενή πρόληψη για τη μείωση της ολικής
θνησιμότητας μέσω της μείωσης των αιφνίδιων
καρδιακών θανάτων, σε ασθενείς με λειτουργική
κλάση ΙΙΙ ή IV κατά ΝΥΗΑ, που λαμβάνουν χρόνια,
βέλτιστη θεραπεία και έχουν λογικό προσδόκιμο
επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάσταση για
περισσότερο από 1 έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Η θεραπεία εμφύτευσης απινιδωτή
καρδιοανάταξης είναι εύλογη για πρωτογενή
πρόληψη για τη μείωση της ολικής θνησιμότητας
μέσω της μείωσης των αιφνίδιων καρδιακών
θανάτων, σε ασθενείς με δυσλειτουργία
αριστερής κοιλίας που οφείλεται σε προηγούμενο
έμφραγμα του μυοκαρδίου, και που έχουν
παρέλθει τουλάχιστον 40 ημέρες από το
έμφραγμα, έχουν κλάσμα εξώθησης αριστερής
κοιλίας ≤30% ως 35%, είναι λειτουργικής
κλάσης Ι κατά ΝΥΗΑ, λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη
θεραπεία και έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης
με καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο
από ένα έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
3. Η θεραπεία εμφύτευσης απινιδωτή
καρδιοανάταξης είναι εύλογη σε ασθενείς με
υποτροπιάζουσα σταθερή κοιλιακή ταχυκαρδία,
φυσιολογικό ή σχεδόν φυσιολογικό κλάσμα
εξώθησης αριστερής κοιλίας και βέλτιστα
αντιμετωπιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια και που
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
4. Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση χωρίς
απινιδωτή καρδιοανάταξης είναι εύλογη για
την πρόληψη αιφνίδιων καρδιακών θανάτων
σε ασθενείς με λειτουργική κλάση ΙΙΙ ή IV
κατά ΝΥΗΑ, κλάσμα εξώθησης αριστερής
κοιλίας ≤35% και σύμπλεγμα QRS ≥160 ms
(ή τουλάχιστον 120 ms εφόσον υπάρχουν
άλλα στοιχεία κοιλιακού δυσυγχρονισμού),
που λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Κατηγορία ΙΙβ 1. Η αμιωδαρόνη, η σοταλόλη ή/και
β-αποκλειστές μπορεί να εξεταστούν ως
φαρμακευτικές εναλλακτικές αντί της θεραπείας
με εμφυτεύσιμο απινιδωτή καρδιοανάταξης για
την καταστολή της συμπτωματικής κοιλιακής
ταχυαρρυθμίας (τόσο της εμμένουσας όσο και της
μη εμμένουσας) σε βέλτιστα αντιμετωπιζόμενους
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια για τους
οποίους δεν είναι εφικτή η εμφύτευση απινιδωτή
καρδιοανάταξης. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης μπορεί να εξεταστεί ως
ενδεχόμενο για πρωτογενή πρόληψη, ώστε
να μειωθεί η ολική θνησιμότητα μέσω της
μείωσης των αιφνίδιων καρδιακών θανάτων,
σε ασθενείς με μη ισχαιμική καρδιοπάθεια που
έχουν κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας
≤30% ως 35%, είναι λειτουργικής κλάσης Ι κατά
ΝΥΗΑ, λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία και
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

10. Γενετικά Σύνδρομα Αρρυθμίας
10.1. Σύνδρομο μακρού QT
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Η τροποποίηση του τρόπου ζωής (βλέπε
πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες) συνιστάται για
ασθενείς με διάγνωση συνδρόμου μακρού QT
(κλινική ή/και μοριακή). (Επίπεδο αποδείξεων: Β)
2. Οι β-αποκλειστές συνιστώνται για ασθενείς με
κλινική διάγνωση συνδρόμου μακρού QT (δηλαδή
εφόσον υπάρχει παρατεταμένο διάστημα QT).
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)
3. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης
μαζί με τη χρήση β-αποκλειστών συνιστάται
για ασθενείς με σύνδρομο μακρού QT με
προηγούμενη καρδιακή ανακοπή και που
έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Α)

Κατηγορία ΙΙα 1. Οι β-αποκλειστές μπορούν να είναι
αποτελεσματικοί στη μείωση των αιφνίδιων
καρδιακών θανάτων σε ασθενείς με μοριακή
ανάλυση συνδρόμου μακρού QT και φυσιολογικό
διάστημα QT. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης με
συνεχιζόμενη χρήση β-αποκλειστών μπορεί να
είναι αποτελεσματική στη μείωση των αιφνίδιων
καρδιακών θανάτων, σε ασθενείς με σύνδρομο
μακρού QT που εμφανίζουν συγκοπή ή/και κοιλιακή
ταχυκαρδία, ενώ λαμβάνουν β-αποκλειστές και
που έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙβ 1. Η αριστερή, συμπαθητική απονεύρωση της
καρδιάς μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο για
ασθενείς με σύνδρομο μακρού QT με συγκοπή,
κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsades de
pointes) ή καρδιακή ανακοπή, ενώ λαμβάνουν
β-αποκλειστές. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης με χρήση
β-αποκλειστών μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο
για την προφύλαξη από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο
σε ασθενείς που ανήκουν σε κατηγορίες που
ενδεχομένως συσχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο
καρδιακής ανακοπής όπως LQT2 και LQT3, και
που έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

10.2. Σύνδρομο Brugada
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Η θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης ενδείκνυται για ασθενείς με
σύνδρομο Brugada με προηγούμενη καρδιακή
ανακοπή που λαμβάνουν χρόνια, βέλτιστη θεραπεία
και που έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με
καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από
ένα έτος. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η θεραπεία με εμφυτεύσιμο απινιδωτή καρδιοανά
ταξης είναι εύλογη για ασθενείς με σύνδρομο Bru
gada με αυτόματη ανάσπαση του ST στις V1, V2 ή
V3 που εμφάνισαν συγκοπή με ή χωρίς μεταλλάξεις
στο γονίδιο SCN5A και έχουν λογικό προσδόκιμο
επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάσταση για
περισσότερο από 1 έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η κλινική παρακολούθηση για την εμφάνιση
αυτόματης ανάσπασης του ST είναι εύλογη για την
αντιμετώπιση ασθενών με ανάσπαση του ST που
εμφανίζεται μετά από φαρμακευτική πρόκληση με
ή χωρίς συμπτώματα. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
3. Η θεραπεία εμφύτευσης απινιδωτή
καρδιοανάταξης είναι εύλογη σε ασθενείς με
σύνδρομο Brugada με τεκμηριωμένη κοιλιακή
ταχυκαρδία που δεν έχει οδηγήσει σε καρδιακή
ανακοπή και που έχουν λογικό προσδόκιμο
επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάσταση για
περισσότερο από ένα έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
4. Η ισοπροτερενόλη μπορεί να είναι χρήσιμη
για την αντιμετώπιση ηλεκτρικής θύελλας στο
σύνδρομο Brugada. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙβ 1. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη μπορεί να
εξεταστεί ως ενδεχόμενο για τη διαστρωμάτωση
κινδύνου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με
σύνδρομο Brugada με αυτόματη ανάσπαση του
ST με ή χωρίς μετάλλαξη του γονιδίου SCN5A.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η κινιδίνη μπορεί να είναι εύλογη για την
αντιμετώπιση ηλεκτρικής θύελλας σε ασθενείς με
σύνδρομο Brugada. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
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10.3. Κατεχολαμινεργική Πολύμορφη Κοιλιακή
Ταχυκαρδία

2. Οι αθλητές που παρουσιάζουν διαταραχές
ρυθμού, δομική καρδιοπάθεια ή άλλα σημεία
ή συμπτώματα που οδηγούν σε υποψία
καρδιαγγειακών διαταραχών, πρέπει να
αξιολογούνται όπως κάθε άλλος ασθενής,
αναγνωρίζοντας όμως την ενδεχόμενη
μοναδικότητα της δραστηριότητάς τους. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Β)

Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Οι β-αποκλειστές ενδείκνυνται για ασθενείς
που έχουν κλινική διάγνωση κατεχολαμινεργικής
πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας με βάση
την παρουσία αυτόματης ή τεκμηριωμένης
επαγόμενης από στρες κοιλιακής αρρυθμίας.
(Επίπεδο αποδείξεων: Γ)

3. Οι αθλητές που εμφανίζουν συγκοπή
πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά, ώστε να
αποκαλύπτονται οι υποκείμενες καρδιαγγειακές
νόσοι ή διαταραχές ρυθμού. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Β)

2. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης με
χρήση β-αποκλειστών ενδείκνυται για ασθενείς με
κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία
που έχουν επιβιώσει καρδιακής ανακοπής και
που έχουν λογικό προσδόκιμο επιβίωσης με καλή
λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από ένα
έτος. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙα 1. Οι β-αποκλειστές μπορεί να είναι
αποτελεσματικοί σε ασθενείς χωρίς κλινικές
εκδηλώσεις όταν τίθεται η διάγνωση
κατεχολαμινεργικής πολύμορφης κοιλιακής
ταχυκαρδίας κατά την παιδική ηλικία με βάση τη
γενετική ανάλυση. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Η εμφύτευση απινιδωτή καρδιοανάταξης
με χρήση β-αποκλειστών μπορεί να
είναι αποτελεσματική για ασθενείς με
κατεχολαμινεργική πολύμορφη, κοιλιακή
ταχυκαρδία με συγκοπή ή/και τεκμηριωμένη
εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία που λαμβάνουν
β-αποκλειστές και που έχουν λογικό προσδόκιμο
επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάσταση
για περισσότερο από ένα έτος. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙβ 1. Οι β-αποκλειστές μπορεί να εξεταστούν ως
ενδεχόμενο για ασθενείς με κατεχολαμινεργική
πολύμορφη, κοιλιακή ταχυκαρδία στους
οποίους έχει τεθεί γενετική διάγνωση στην
παιδική ηλικία και δεν έχουν εκδηλώσει ποτέ
κλινικά συμπτώματα ταχυαρρυθμιών. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

4. Οι αθλητές με σοβαρά συμπτώματα πρέπει
να διακόπτουν την αγωνιστική δραστηριότητα
κατά την πλήρη αξιολόγηση των καρδιαγγειακών
ανωμαλιών. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Κατηγορία ΙΙβ 1. ΗΚΓ 12 απαγωγών και ενδεχομένως
υπερηχοκαρδιογραφία μπορεί να εξεταστεί ως
ενδεχόμενο για έλεγχο πριν από τους αγώνες για
την εντόπιση καρδιακών διαταραχών σε αθλητές.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

11.2. Φύλο και Εγκυμοσύνη
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Οι έγκυες γυναίκες που αναπτύσσουν
αιμοδυναμικά ασταθή κοιλιακή ταχυκαρδία ή
κοιλιακή μαρμαρυγή πρέπει να υποβάλλονται σε
ηλεκτρική καρδιοανάταξη ή απινίδωση. (Επίπεδο
αποδείξεων: Β)
2. Στις έγκυες γυναίκες με σύνδρομο μακρού
QT που είχαν συμπτώματα, είναι ωφέλιμο
να συνεχίζεται η φαρμακευτική αγωγή με
β-αποκλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και μετέπειτα, εκτός αν υπάρχουν
απόλυτες αντενδείξεις. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

11.3. Ηλικιωμένοι Ασθενείς
Συστάσεις

11. Κοιλιακές Αρρυθμίες και Αιφνίδιος
Καρδιακός Θάνατος Σχετιζόμενα με
Συγκεκριμένους Πληθυσμούς
11.1 Αθλητές
Συστάσεις
Κατηγορία Ι 1. Συνιστάται η λήψη ιστορικού πριν από τη
συμμετοχή σε αγώνες και η φυσική εξέταση,
περιλαμβανομένου και του οικογενειακού
ιστορικού πρόωρων και αιφνίδιων
καρδιακών θανάτων και συγκεκριμένων
στοιχείων καρδιαγγειακών νόσων όπως
μυοκαρδιοπάθειες και διαυλοπάθειες ιόντων.
(Επίπεδο αποδείξεων: Γ)
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Κατηγορία Ι

1. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με κοιλιακή αρρυθμία
πρέπει γενικώς να αντιμετωπίζονται με τρόπο ίδιο
με αυτόν που ισχύει για νεότερα άτομα. (Επίπεδο
αποδείξεων: Α)
2. Το χρονοδιάγραμμα δοσολογίας και
τιτλοποίησης των αντιαρρυθμικών φαρμάκων
που έχουν συνταγογραφηθεί σε ηλικιωμένους
ασθενείς πρέπει να προσαρμόζεται στη
μεταβληθείσα φαρμακοκινητική των εν λόγω
ασθενών. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙΙ 1. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με υπολογιζόμενο
προσδόκιμο επιβίωσης μικρότερο από 1 έτος
λόγω σημαντικών συννοσηροτήτων δεν πρέπει να
υποβάλλονται σε θεραπεία εμφύτευσης απινιδωτή
καρδιοανάταξης. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στη
μείωση της θνησιμότητας από όλα τα αίτια και από
τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, οι β-αποκλειστές δεν
χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Αρκετές τυχαιοποιημένες, προοπτικές μελέτες έχουν
δείξει την αποτελεσματικότητα των εμφυτεύσιμων
απινιδωτών καρδιοανάταξης στην πρωτογενή και
δευτερογενή πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου όταν συγκρίνονται με αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Κατηγορία ΙΙα 1. Οι ασθενείς που λαμβάνουν δακτυλίτιδα
και εμφανίζουν ήπια καρδιακή τοξικότητα
(π.χ. μεμονωμένες έκτακτες συστολές μόνο)
μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά
με αναγνώριση, συνεχή παρακολούθηση του
καρδιακού ρυθμού, απόσυρση της δακτυλίτιδας,
αποκατάσταση των φυσιολογικών επιπέδων
ηλεκτρολυτών (περιλαμβανομένου και του καλίου
ορού > 4 mM/L) και οξυγόνωση. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

2. Το μαγνήσιο ή η βηματοδότηση είναι εύλογα
για ασθενείς που λαμβάνουν δακτυλίτιδα και
εμφανίζουν σοβαρή τοξικότητα* (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)

11.4. Ασθενείς με Εμφυτεύσιμους Απινιδωτές
Καρδιοανάταξης
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

1. Οι ασθενείς με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης πρέπει να παρακολουθούνται
τακτικά και να υποβάλλονται σε έλεγχο της
κατάστασης της συσκευής. (Επίπεδο αποδείξεων: Γ)
2. Οι εμφυτευμένοι απινιδωτές καρδιοανάταξης
πρέπει να προγραμματίζονται ώστε να έχουν
βέλτιστη ευαισθησία και ειδικότητα. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)
3. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου απρόσφορων
θεραπειών με εμφυτεύσιμο απινιδωτή
καρδιοανάταξης. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
4. Οι ασθενείς με εμφυτευμένο απινιδωτή
καρδιοανάταξης που εμφανίζουν ακατάπαυστη
κοιλιακή ταχυκαρδία πρέπει να νοσηλεύονται για
αντιμετώπιση. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η διακαθετήρια κατάλυση μπορεί να είναι
χρήσιμη σε ασθενείς με εμφυτευμένο απινιδωτή
καρδιοανάταξης που εμφανίζουν αδιάκοπη ή
συχνά υποτροπιάζουσα κοιλιακή ταχυκαρδία.
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Σε ασθενείς που εμφανίζουν ακατάλληλη
θεραπεία απινιδωτή καρδιοανάταξης, η
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη μπορεί να είναι
χρήσιμη για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς
σκοπούς. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

11.5. Αρρυθμίες οφειλόμενες σε φάρμακα
1. Τοξικός δακτυλιδισμός
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Αντισώματα έναντι της δακτυλίτιδας συνιστώνται
για ασθενείς που εμφανίζουν εμμένουσες
κοιλιακές αρρυθμίες, υψηλού βαθμού
κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή/και ασυστολία
που θεωρείται ότι οφείλονται σε τοξικότητα από
δακτυλίτιδα. (Επίπεδο Αποδείξεων: Α)

Κατηγορία ΙΙβ Η αιμοκάθαρση για την αντιμετώπιση της
υπερκαλιαιμίας μπορεί να εξεταστεί ως
ενδεχόμενο για ασθενείς που λαμβάνουν
δακτυλίτιδα και παρουσιάζουν σοβαρή
τοξικότητα* (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Κατηγορία ΙΙΙ Η αντιμετώπιση με λιδοκαΐνη ή φαινυτοΐνη
δεν συνιστάται για ασθενείς που λαμβάνουν
δακτυλίτιδα και που εμφανίζουν σοβαρή
τοξικότητα* (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
*εμμένουσα κοιλιακή αρρυθμία, υψηλός κολποκοιλιακός αποκλεισμός
ή/και ασυστολία.

2. Φαρμακευτικό σύνδρομο μακρού QΤ
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Σε ασθενείς με φαρμακευτικό σύνδρομο
μακρού QT, ενδείκνυται η απομάκρυνση του
φαρμάκου που δημιουργεί πρόβλημα. (Επίπεδο
αποδείξεων: Α)

Κατηγορία ΙΙα 1. Η χορήγηση θεϊκού μαγνησίου ενδοφλεβίως
είναι εύλογη για ασθενείς που λαμβάνουν
φάρμακα που παρατείνουν το QT και εμφανίζουν
λίγα επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην
ριπιδίου (torsades de pointes) στα οποία το QT
παραμένει μακρό. (Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

2. Η κολπική ή κοιλιακή βηματοδότηση ή η
ισοπροτερενόλη είναι εύλογη για ασθενείς που
λαμβάνουν φάρμακα που παρατείνουν το QT
και που εμφανίζουν υποτροπιάζουσα κοιλιακή
ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsades de pointes).
(Επίπεδο Αποδείξεων: Β)

Κατηγορία ΙΙβ Η επαναπλήρωση των ιόντων καλίου μέχρι 4,5
ως 5 mM/L μπορεί να είναι εύλογη για ασθενείς
που λαμβάνουν φάρμακα που παρατείνουν το
QT και εμφανίζουν λίγα επεισόδια κοιλιακής
ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (torsades de pointes)
στα οποία το QT παραμένει μακρό. (Επίπεδο
Αποδείξεων: Γ)
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3. Τοξικότητα σχετιζόμενη με Αποκλειστές Διαύλων
Νατρίου
Συστάσεις
Κατηγορία Ι

Σε ασθενείς με τοξικότητα σχετιζόμενη με
αποκλειστές διαύλων νατρίου, ενδείκνυται η
διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου. (Επίπεδο
αποδείξεων: Α)

Κατηγορία ΙΙβ Χορήγηση β-αποκλειστή και bolus δόσης νατρίου
μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο για ασθενείς
που λαμβάνουν αποκλειστές διαύλου νατρίου, αν
η ταχυκαρδία γίνει πιο συχνή ή πιο δύσκολη στο
να καρδιοαναταχθεί. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)
Αντιαρρυθμίες που προκαλούνται από φάρμακα αποκλεισμού διαύλων
νατρίου και άλλα φάρμακα περιλαμβάνονται στον Πίνακα 6.

Κατηγορία ΙΙα 1. Η διακοπή του φαρμάκου, ο
επαναπρογραμματισμός του βηματοδότη ή η
επανατοποθέτηση των ηλεκτροδίων μπορεί
να είναι χρήσιμα σε ασθενείς που λαμβάνουν
αποκλειστές διαύλου νατρίου και εμφανίζουν
αυξημένους ουδούς απινίδωσης ή χρήζουν
βηματοδότησης. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

2. Σε ασθενείς που λαμβάνουν αποκλειστές
διαύλων νατρίου και εμφανίζουν κολπικό
πτερυγισμό με 1.1 κολποκοιλιακή αγωγή,
η διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου είναι
εύλογη. Αν το φάρμακο χρειάζεται να συνεχιστεί,
χορήγηση επιπρόσθετα φαρμάκων που
επιδρούν στην κολποκοιλιακή αγωγιμότητα
όπως βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη ή β αποκλειστές ή
κατάλυση κολπικού πτερυγισμού μπορεί να είναι
αποτελεσματικά. (Επίπεδο Αποδείξεων: Γ)

Πίνακας 6. Συμπτώματα Αρρυθμίας Οφειλόμενης σε Φάρμακα και η Αντιμετώπισή τους
Φάρμακα

Κλινικό πλαίσιο

Δακτυλίτιδα

Ήπια καρδιακή τοξικότητα (μεμονωμένες αρρυθμίες μόνο)

Αντιμετώπιση*

Σοβαρή τοξικότητα: Εμμένουσες κοιλια- Αντίσωμα αντιδακτυλίτιδας
κές αρρυθμίες, υψηλού βαθμού κολπο- Βηματοδότηση
κοιλιακός αποκλεισμός, ασυστολία
Αιμοκάθαρση για υπερκαλιαιμία
Φάρμακα που παρατείνουν
το QT

Κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (����
tor- Ενδοφλέβια χορήγηση θειικού μαγνησίου
sades de pointes): λίγα επεισόδια, το QT (MgSO4)
παραμένει μακρό
Επαναπλήρωση καλίου (Κ+) μέχρι
4,5 ως 5 mMEq/L
Υποτροπιάζουσα torsades de pointes

Αποκλειστές διαύλων νατρίου

Κοιλιακή βηματοδότηση
Ισοπροτερενόλη

Αυξημένος ουδός απινίδωσης ή βημα- Διακοπή του φαρμάκου, επανατοποθέτηση
τοδότησης
ηλεκτροδίων
Κολπικός πτερυγισμός με 1-1 κολποκοι- Διλτιαζέμη, βεραπαμίλη, β-αποκλειστής
λιακή αγωγή
(ενδοφλεβίως)
Κοιλιακή ταχυκαρδία (πιο συχνά, δυσκο- β-αποκλειστής, νάτριο
λία καρδιοανάταξης)
Σύνδρομο Brugada

Διακοπή φαρμάκου, αντιμετώπιση αρρυθμίας

*Πάντα περιλαμβάνει αναγνώριση, συνεχή παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, απόσυρση φαρμάκων που δημιουργούν πρόβλημα, αποκατάσταση φυσιολογικών ηλεκτρολυτών (περιλαμβανομένου του καλίου ορού σε περισσότερο από 4 mEq/L) και οξυγόνωση. Η σειρά αντιμετώπισης δεν
αντιπροσωπεύει την προτιμώμενη αλληλουχία όταν αναφέρονται περισσότερες από μια θεραπευτικές επιλογές.
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Κεφάλαιο 5
Καρδιακή βηματοδότηση και θεραπεία καρδιακού
επανασυγχρονισμού*
2007
Ομάδα Δράσης ΕΚΕ για την καρδιακή βηματοδότηση
και τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού
εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακού Ρυθμού

Πρόεδρος:

Πάνος Ε. Βάρδας

Μέλη της Ομάδας Δράσης:

Τμήμα Καρδιολογίας
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Τ.Θ. 1352 Σταυρακιά
GR-711 10 Ηράκλειο
Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2810 392706
Φαξ: +30 2810 524055
Email: cardio@med.uoc.gr

1. Angelo Auricchio, Λουγκάνο, Ελβετία
2. Jean-Jacques Blanc, Βρέστη, Γαλλία
3. Jean-Claude Daubert, Ρεν, Γαλλία
4. Helmut Drexler, Αννόβερο, Γερμανία
5. Hugo Ector, Λέβεν, Βέλγιο
6. Maurizio Gasparini, Μιλάνο, Ιταλία

Προσωπικό της ΕΚΕ:

7. Cecilia Linde, Στοκχόλμη, Σουηδία
8. Fransisco Bello Morgado, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
9. Ali Oto, Άγκυρα, Τουρκία
10. Richard Sutton, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
11. Maria Trusz-Gluza, Κατοβίτσε, Πολωνία

1. Keith McGregor, Σοφία Αντίπολις, Γαλλία
2. Veronica Dean, Σοφία Αντίπολις, Γαλλία

3. Catherine Despres, Σοφία Αντίπολις, Γαλλία

Εισαγωγή

των υποστηρικτικών κειμένων, πινάκων, σχημάτων και
αναφορών που περιλαμβάνονται στις πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες. Ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες
να ανατρέχουν στις πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάλληλη χρήση
των συσκευών βηματοδότησης που παρουσιάζονται
στο παρόν έγγραφο, μια πρωτοβουλία μεταξύ της ΕΚΕ
και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακού Ρυθμού,
σκοπεύουν να παράσχουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη μια ενημερωμένη άποψη των ειδικών επί του
θέματος. Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν δύο
κύριους τομείς: ο πρώτος περιλαμβάνει τη μόνιμη βηματοδότηση σε βραδυαρρυθμίες, συγκοπή και άλλες
συγκεκριμένες παθήσεις, ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στον κοιλιακό επανασυγχρονισμό ως συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Ο αναγνώστης θα πρέπει να σημειώσει ότι οι συστάσεις, το κείμενο, τα σχήματα και οι πίνακες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες τσέπης αποτελούν μια περιεκτική περίληψη της πιο εκτεταμένης βάσης δεδομένων, της κριτικής αξιολόγησης,

Η ταξινόμηση των Συστάσεων και το Επίπεδο Αποδείξεων εκφράζονται στη μορφή της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) ως εξής:
Κατηγορίες συστάσεων
Κατηγορία Ι Αποδείξεις ή/και γενική συμφωνία ότι μια δεδομένη θεραπεία ή διαδικασία είναι ωφέλιμη, χρήσιμη, αποτελεσματική.
Κατηγορία ΙΙ Συγκρουόμενες αποδείξεις ή/και απόκλιση απόψεων
σχετικά με τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της δεδομένης θεραπείας ή διαδικασίας.
Κατηγορία Το βάρος των αποδείξεων/οι απόψεις συγκλίνουν υπέρ
ΙΙα
της χρησιμότητας / αποτελεσματικότητας.
Κατηγορία Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα είναι λιγότερο εΙΙβ
δραιωμένη βάσει των αποδείξεων / των απόψεων
που επικρατούν.
Κατηγορία ΙΙΙ Αποδείξεις ή/και γενική συμφωνία ότι η δεδομένη θεραπεία ή διαδικασία δεν είναι ωφέλιμη/αποτελεσματική και
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι επιζήμια.

*Προσαρμοσμένο από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιακή Βηματοδότηση και τη Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού 2007 (���
European Heart Journal 2007, 28: 2256-2295)
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Επίπεδο Αποδείξεων
Επίπεδο Αποδείξεων Α Δεδομένα που προκύπτουν από πολλαπλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ή μετά-αναλύσεις.
Επίπεδο Αποδείξεων Β Δεδομένα που προκύπτουν από μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ή μεγάλες μη τυχαιοποιημένες μελέτες.
Επίπεδο Αποδείξεων Γ Ομοφωνία άποψης των ειδικών ή/και μικρές μελέτες, αναδρομικές μελέτες, μητρώα καταγραφής.
*Συστάσεις για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΚΕ στο

1. Βηματοδότηση στις αρρυθμίες
1.1. Νόσος φλεβόκομβου
Συστάσεις για καρδιακή βηματοδότηση στη νόσο φλεβόκομβου
Κατηγορία

Κλινικές ενδείξεις

Κατηγορία Ι

1. Η νόσος του φλεβόκομβου εκδηλώνεται ως συμπτωματική βραδυκαρδία με ή χωρίς ταχυκαρδία
εξαρτώμενη από βραδυκαρδία. Η συσχέτιση συμπτωμάτων – ρυθμού πρέπει να:
Προκύπτει αυτόματα
Επάγεται από φάρμακα όπου δεν υπάρχει εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή
2. Συγκοπή με νόσο του φλεβόκομβου είτε αυτόματη είτε προκληθείσα κατά ηλεκτροφυσιολογική
μελέτη.
3. Η νόσος του φλεβόκομβου εκδηλώνεται ως συμπτωματική χρονότροπη ανεπάρκεια:
Που προκύπτει αυτόματα
Που επάγεται από φάρμακα όπου δεν υπάρχει εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή

Γ

Κατηγορία ΙΙα 1. Συμπτωματική νόσος του φλεβόκομβου, η οποία είτε είναι αυτόματη είτε επάγεται από ένα φάρμακο για το οποίο δεν υπάρχει εναλλακτικό, χωρίς όμως να έχει τεκμηριωθεί συσχέτιση μεταξύ συμπτωμάτων – ρυθμού. Ο καρδιακός ρυθμός κατά την ηρεμία πρέπει να είναι < 40 bpm
2. Συγκοπή για την οποία δεν είναι δυνατή άλλη εξήγηση αλλά υπάρχουν μη φυσιολογικά ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα (CSNRT - διορθωμένος χρόνος ανάνηψης φλεβόκομβου > 800 ms).

Γ

Κατηγορία ΙΙβ 1. Ελάχιστα συμπτωματικοί ασθενείς με νόσο του φλεβόκομβου, καρδιακό ρυθμό σε ηρεμία < 40
bpm σε εγρήγορση και χωρίς ενδείξεις χρονότροπης ανεπάρκειας.

Γ

Κατηγορία ΙΙΙ

Γ

Επίπεδο
αποδείξεων

•
•
•
•

1. Νόσος του φλεβόκομβου χωρίς συμπτώματα περιλαμβανομένης της χρήσης φαρμάκων που προκαλούν βραδυκαρδία.
2. ΗΚΓ ευρήματα δυσλειτουργίας φλεβόκομβου με συμπτώματα που δεν οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε βραδυκαρδία.
3. Συμπτωματική δυσλειτουργία φλεβόκομβου όπου τα συμπτώματα μπορούν αξιόπιστα να αποδοθούν σε μη απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Σημείωση: όταν διαγιγνώσκεται η νόσος του φλεβόκομβου είναι πιθανές οι κολπικές ταχυαρρυθμίες, ακόμη κι αν δεν έχουν καταγραφεί ακόμη, γεγονός που δηλώνει ότι θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αντιπηκτικής αγωγής.

1.2. Διαταραχές της κολποκοιλιακής και διακοιλιακής αγωγής
Συστάσεις για καρδιακή βηματοδότηση σε επίκτητο κολποκοιλιακό αποκλεισμό
Κατηγορία

Κλινικές ενδείξεις

Κατηγορία Ι

1. Χρόνιος συμπτωματικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός τρίτου ή δευτέρου βαθμού (Mobitz I ή ΙΙ).
2. Νευρομυϊκές παθήσεις (π.χ. μυοτονική μυϊκή δυστροφία, σύνδρομο Kearns-Sayre, κ.τ.λ.) με τρίτου
ή δεύτερου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό.
3. Τρίτου ή δεύτερου βαθμού (Mobitz I ή ΙΙ) κολποκοιλιακός αποκλεισμός:
α) μετά από διακαθετήρια κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου
β) μετά από επέμβαση βαλβίδας όταν ο αποκλεισμός δεν αναμένεται να επιλυθεί

Επίπεδο
αποδείξεων

Γ
Β
Γ

Κατηγορία ΙΙα 1. Ασυμπτωματικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός τρίτου ή δεύτερου βαθμού (Mobitz I ή II)
2. Συμπτωματικός παρατεταμένος κολποκοιλιακός αποκλεισμός πρώτου βαθμού

Γ
Γ

Κατηγορία ΙΙβ 1. Νευρομυϊκές παθήσεις (π.χ. μυοτονική μυϊκή δυστροφία, σύνδρομο Kearns-Sayre, κτλ.) με πρώτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό.

Β

Κατηγορία ΙΙΙ

Γ
Γ
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1. Ασυμπτωματικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός πρώτου βαθμού.
2. Ασυμπτωματικός δεύτερου βαθμού Mobitz I με διακοπή της αγωγής του ερεθίσματος πάνω από το
δεμάτιο του His (supra-Hisian conduction block).
3. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός που αναμένεται να επιλυθεί.

Γ

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
Σχήμα 1. Επιλογή λειτουργίας βηματοδότη στη νόσο του φλεβόκομβου
Νόσος του φλεβόκομβου
Φλεβοκομβική βραδυκαρδία
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός

ΌΧΙ

ΝΑΊ

Χρονότροπη
Ανεπάρκεια:
απούσα

Χρονότροπη
Ανεπάρκεια:
παρούσα/απούσα

Χρονότροπη
Ανεπάρκεια:
παρούσα/απούσα

Κολπικές
ταχυαρρυθμίες:
παρούσες

Κολπικές
ταχυαρρυθμίες:
απούσες

Κολπικές
ταχυαρρυθμίες:
απούσες

DDDR + MPV
Κατηγορία ΙΙα
Επίπεδο αποδείξεων Γ

AAIR
Κατηγορία Ι
Επίπεδο αποδείξεων Γ

DDDR + MPV
Κατηγορία Ι
Επίπεδο αποδείξεων Γ

DDDR+MPV
+ANTITACHY
Κατηγορία ΙΙβ
Επίπεδο αποδείξεων Γ

DDDR+MPV
Κατηγορία ΙΙα
Επίπεδο αποδείξεων Γ

ANTITACHY = αλγόριθμοι κατά της ταχυκαρδίας στο βηματοδότη, MPV = ελαχιστοποίηση βηματοδότησης στις κοιλίες.
Σημείωση: Στη νόσο του φλεβόκομβου, οι λειτουργίες VVIR και VDDR θεωρούνται ακατάλληλες και δεν συνιστώνται. Όπου υπάρχει κολποκοιλιακός αποκλεισμός η λειτουργία AAIR θεωρείται ακατάλληλη.

Συστάσεις για καρδιακή βηματοδότηση σε χρόνιο διδεσμικό και τριδεσμικό αποκλεισμό
Κατηγορία

Κλινικές ενδείξεις

1. Διαλείπων κολποκοιλιακός αποκλεισμός τρίτου βαθμού.
2. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός δεύτερου βαθμού Mobitz II.
3. Εναλλασσόμενος αποκλεισμός σκέλους
4. Ευρήματα στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη εκσεσημασμένης παράτασης του διαστήματος
HV (≥100 ms) ή αποκλεισμός κάτω από το δεμάτιο του His επαγόμενος από βηματοδότηση
σε ασθενείς με συμπτώματα
Κατηγορία ΙΙα 1. Συγκοπή που δεν αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε κολποκοιλιακό αποκλεισμό όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα πιθανά αίτια, ιδίως κοιλιακή ταχυκαρδία.
2. Νευρομυϊκές παθήσεις (π.χ. μυοτονική μυϊκή δυστροφία, σύνδρομο Kearns-Sayre, κτλ.) με
οποιοδήποτε βαθμό δεσμιδικού αποκλεισμού
3. Περιστασιακά ευρήματα στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη εκσεσημασμένης παράτασης του
διαστήματος HV (≥100 ms) ή αποκλεισμός κάτω από το δεμάτιο του His επαγόμενος από βηματοδότηση σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα
Κατηγορία ΙΙβ
Καμία
Κατηγορία ΙΙΙ 1. Αποκλεισμός σκέλους χωρίς κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή συμπτώματα.
2. Αποκλεισμός σκέλους με κολποκοιλιακό αποκλεισμό πρώτου βαθμού με συμπτώματα.
Κατηγορία Ι

Επίπεδο
αποδείξεων

Γ

Β
Γ
Γ

Β
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Σχήμα 2. Επιλογή λειτουργίας βηματοδότη σε επίκτητο κολποκοιλιακό αποκλεισμό, χρόνιο διδεσμικό και
τριδεσμικό αποκλεισμό
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός,
χρόνιος διδεσμικός και
τριδεσμικός αποκλεισμός

Φλεβοκομβικός ρυθμός

ΌΧΙ

ΝΑΊ

Χρονότροπη
Ανεπάρκεια

Χρονότροπη
Ανεπάρκεια

ΌΧΙ

ΝΑΊ

ΌΧΙ

ΝΑΊ

VVI
Κατηγορία Ι
Επίπεδο
αποδείξεων Γ

VVIR
Κατηγορία Ι
Επίπεδο
αποδείξεων Γ

VDD/DDD*
Κατηγορία ΙIα
Επίπεδο
αποδείξεων Α

DDDR*
Κατηγορία ΙIα
Επίπεδο
αποδείξεων Α

VVI
Κατηγορία ΙΙβ
Επίπεδο
αποδείξεων Γ

VVIR
Κατηγορία ΙΙβ
Επίπεδο
αποδείξεων Γ

Όταν ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός δεν είναι μόνιμος, πρέπει να επιλέγονται οι βηματοδότες με αλγόριθμο για τη διατήρηση της φυσικής κολποκοιλιακής αγωγής.
*To VVIR θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική, ιδίως σε ασθενείς που έχουν χαμηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και σε εκείνους με βραχύ προσδόκιμο ζωής.

1.3. Πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου
Συστάσεις για μόνιμη καρδιακή βηματοδότηση σε διαταραχές αγωγής που σχετίζονται με οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου
Κατηγορία

Κλινικές ενδείξεις

1. Εμμένων καρδιακός αποκλεισμός τρίτου βαθμού του οποίου προηγήθηκαν ή όχι διαταραχές
διακοιλιακής αγωγής.
2. Εμμένων καρδιακός αποκλεισμός δεύτερου βαθμού Mobitz II, συνδεόμενος με αποκλεισμό
σκέλους, με ή χωρίς παράταση του PR.
3. Παροδικός καρδιακός αποκλεισμός δεύτερου ή τρίτου βαθμού Mobitz II, συνδεόμενος με
αποκλεισμό σκέλους νέας έναρξης.
Κατηγορία ΙΙα
Καμία
Κατηγορία ΙΙβ
Καμία
Κατηγορία ΙΙΙ 1. Παροδικός καρδιακός αποκλεισμός δεύτερου ή τρίτου βαθμού χωρίς αποκλεισμό σκέλους.
2. Αριστερός, πρόσθιος ημιαποκλεισμός που είναι πρόσφατος ή υπάρχει κατά την εισαγωγή.
3. Εμμένων κολποκοιλιακός αποκλεισμός πρώτου βαθμού
Κατηγορία Ι
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Επίπεδο
αποδείξεων

Β

Β

Ενότητα XII: Αρρυθμίες
1.4. Αντανακλαστική συγκοπή
Τα κύρια αίτια της αντανακλαστικής συγκοπής

• Παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή (κοινή λιποθυμία)
• Συγκοπή καρωτιδικού κόλπου
• Περιστασιακή συγκοπή:

Οξεία αιμορραγία (ή οξεία ελάττωση υγρών)
Βήχας, πταρμός
Γαστρεντερική διέγερση (κατάποση, κένωση, σπλαγχνικός πόνος)
Νυκτερινή ενούρηση (μετά από την ενούρηση)
Μετά από άσκηση
Μεταγευματικά
Άλλα (π.χ. παίξιμο πνευστών οργάνων, άρση βαρών)

• Γλωσσοφαρυγγική νευραλγία
Συστάσεις για καρδιακή βηματοδότηση σε σύνδρομο καρωτιδικού κόλπου
Κατηγορία

Κλινικές ενδείξεις

1. Υποτροπιάζουσα συγκοπή που προκαλείται από ακούσια πίεση του καρωτιδικού κόλπου και
αναπαράγεται από μάλαξη του καρωτιδικού κόλπου, συσχετιζόμενη με κοιλιακή ασυστολία διάρκειας μεγαλύτερης από τρία δευτερόλεπτα (ο ασθενής μπορεί να είναι συγκοπικός ή προσυγκοπικός), όταν δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που είναι γνωστό ότι μειώνει τη δραστηριότητα του φλεβόκομβου.
Κατηγορία ΙΙα 1. Υποτροπιάζουσα ανεξήγητη συγκοπή, χωρίς σαφή ακούσια πίεση του καρωτιδικού κόλπου,
η συγκοπή όμως αναπαράγεται από μάλαξη του καρωτιδικού κόλπου, συσχετιζόμενη με κοιλιακή ασυστολία διάρκειας μεγαλύτερης από τρία δευτερόλεπτα (ο ασθενής μπορεί να είναι
συγκοπικός ή προσυγκοπικός), όταν δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που είναι γνωστό ότι
μειώνει τη δραστηριότητα του φλεβόκομβου.
Κατηγορία ΙΙβ 1. Πρώτη συγκοπή, με ή χωρίς σαφή ακούσια πίεση του καρωτιδικού κόλπου, η συγκοπή όμως
(ή προσυγκοπή) αναπαράγεται από μάλαξη του καρωτιδικού κόλπου, συσχετιζόμενη με κοιλιακή ασυστολία διάρκειας μεγαλύτερης από τρία δευτερόλεπτα, όταν δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που είναι γνωστό ότι μειώνει τη δραστηριότητα του φλεβόκομβου.
Κατηγορία ΙΙΙ 1. Υπερευαίσθητο αντανακλαστικό καρωτιδικού κόλπου άνευ συμπτωμάτων.
Κατηγορία Ι

Επίπεδο
αποδείξεων

Γ

Β

Γ

Γ

Συστάσεις για καρδιακή βηματοδότηση στην παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή
Κατηγορία

Κλινικές ενδείξεις

Καμία
Κατηγορία ΙΙα 1. Ασθενείς άνω των 40 ετών με υποτροπιάζουσα σοβαρή παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή
που παρουσιάζουν παρατεταμένη ασυστολία κατά τη διάρκεια της ΗΚΓ καταγραφής ή/και δοκιμασίας ανάκλισης, έπειτα από αποτυχία άλλων θεραπευτικών επιλογών και αφού ενημερωθούν για τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των δοκιμών.
Κατηγορία ΙΙβ 1. Ασθενείς κάτω των 40 ετών με υποτροπιάζουσα σοβαρή παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή
που παρουσιάζουν παρατεταμένη ασυστολία κατά τη διάρκεια της ΗΚΓ καταγραφής ή/και δοκιμασίας ανάκλισης, έπειτα από αποτυχία άλλων θεραπευτικών επιλογών και αφού ενημερωθούν για τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των δοκιμών.
Κατηγορία ΙΙΙ 1. Ασθενείς χωρίς αποδειχθείσα βραδυκαρδία κατά την αντανακλαστική συγκοπή.

Επίπεδο
αποδείξεων

Κατηγορία Ι

Γ

Γ

Γ
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Κεφάλαιο 5: Καρδιακή βηματοδότηση και θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού
1.5 Παιδιατρική και συγγενείς καρδιοπάθειες
Συστάσεις για καρδιακή βηματοδότηση στην Παιδιατρική και στις συγγενείς καρδιοπάθειες
Κατηγορία

Κλινικές ενδείξεις

Κατηγορία Ι

1. Συγγενής κολποκοιλιακός αποκλεισμός τρίτου βαθμού με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθήσεις:
κοιλιακός ρυθμός λιγότερο από 50-55/min σε βρέφη
κοιλιακός ρυθμός λιγότερο από 70/min σε συγγενή καρδιοπάθεια
κοιλιακή δυσλειτουργία
ρυθμός διαφυγής με ευρύ QRS
σύμπλοκη κοιλιακή εκτοπία
αιφνίδιες κοιλιακές παύσεις > 2-3Χ μήκους βασικού κύκλου
παρατεταμένο QTc ή
παρουσία αποκλεισμού επαγόμενου από μητρικά αντισώματα
2. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός δεύτερου ή τρίτου βαθμού με
συμπτωματική βραδυκαρδία*
κοιλιακή δυσλειτουργία
3. Μετεγχειρητικός αποκλεισμός δεύτερου ή τρίτου τύπου, Mobitz II που επιμένει τουλάχιστον 7 ημέρες μετά από καρδιολογική επέμβαση.
4. Δυσλειτουργία φλεβόκομβου με συσχέτιση συμπτωμάτων.

Γ

Κατηγορία ΙΙα 1. Ασυμπτωματική κολπική βραδυκαρδία στο παιδί με πολύπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια και
καρδιακός ρυθμός ηρεμίας λιγότερο από 40/min ή
παύσεις στον κοιλιακό ρυθμό μεγαλύτερες από 3 s.
2. Σύνδρομο βραδυκαρδίας – ταχυκαρδίας με ανάγκη αντι-αρρυθμικών όταν άλλες θεραπευτικές
επιλογές όπως κατάλυση δεν είναι εφικτές.
3. Σύνδρομο μακρού QT με
2:1 ή τρίτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό
Συμπτωματική βραδυκαρδία* (αυτόματη ή λόγω βήτα αποκλειστών)
κοιλιακή ταχυκαρδία εξαρτώμενη από παύσεις.
4. Συγγενής καρδιοπάθεια και μειωμένη αιμοδυναμική λόγω κολπικής βραδυκαρδίας* ή απώλειας
του κολποκοιλιακού συγχρονισμού

Β

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επίπεδο
αποδείξεων

Γ
Γ

Κατηγορία ΙΙβ 1. Συγγενείς κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί τρίτου βαθμού χωρίς ένδειξη Κατηγορίας Ι για βηματοδότηση.
2. Παροδικός μετεγχειρητικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός τρίτου βαθμού με υπολειπόμενο διδεσμικό αποκλεισμό.
3. Ασυμπτωματική κολπική βραδυκαρδία στους εφήβους με συγγενή καρδιοπάθεια και
καρδιακό ρυθμό ηρεμίας λιγότερο από 40/min ή
παύσεις στον κοιλιακό ρυθμό μεγαλύτερες από 3 s.
4. Νευρομυϊκές παθήσεις με οποιουδήποτε βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό άνευ συμπτωμάτων.

•
•

Κατηγορία ΙΙΙ

1. Παροδικός μετεγχειρητικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός με επάνοδο της κολποκοιλιακής αγωγής εντός 7 ημερών.
2. Ασυμπτωματικός, μετεγχειρητικός διδεσμικός αποκλεισμός με και χωρίς κολποκοιλιακό αποκλεισμό πρώτου βαθμού.
3. Ασυμπτωματικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός δεύτερου βαθμού τύπου Ι.
4. Ασυμπτωματική κολπική βραδυκαρδία στους εφήβους με ελάχιστο καρδιακό ρυθμό μεγαλύτερο
από 40 / min και μέγιστη παύση στον κοιλιακό ρυθμό μικρότερη από 3 s.

Β

*Η κλινική σημασία της βραδυκαρδίας είναι ηλικιοεξαρτώμενη.

1.6. Μεταμόσχευση καρδιάς
Συστάσεις για καρδιακή βηματοδότηση μετά από μεταμόσχευση καρδιάς
Κατηγορία

Κλινικές ενδείξεις

Κατηγορία Ι

1. Συμπτωματικές βραδυαρρυθμίες λόγω δυσλειτουργίας του φλεβόκομβου ή κολποκοιλιακού αποκλεισμού τρεις εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση.

Γ

Κατηγορία ΙΙα 1. Χρονότροπη ανεπάρκεια που μειώνει την ποιότητα ζωής στην όψιμη περίοδο μετά τη μεταμόσχευση.

Γ

Κατηγορία ΙΙβ 1. Συμπτωματικές βραδυαρρυθμίες μεταξύ της πρώτης και τρίτης εβδομάδας μετά τη μεταμόσχευση.

Γ

Κατηγορία ΙΙΙ

Γ
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1. Ασυμπτωματικές βραδυαρρυθμίες και ανεκτή χρονότροπη ανεπάρκεια.
2. Παρακολούθηση απόρριψης της καρδιάς μόνο.
3. Βραδυαρρυθμίες κατά την πρώτη εβδομάδα της μεταμόσχευσης.

Επίπεδο
αποδείξεων

Ενότητα XII: Αρρυθμίες

2. Βηματοδότηση για συγκεκριμένες
παθήσεις
2.1. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Συστάσεις για καρδιακή βηματοδότηση στην
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Κατηγορία
Κατηγορία Ι

Κλινικές ενδείξεις

Επίπεδο
αποδείξεων

Καμία

Κατηγο- 1. Συμπτωματική βραδυκαρδία λόγω βήτα
ρία ΙΙα
αποκλεισμού όταν δεν είναι αποδεκτές
οι εναλλακτικές θεραπείες.

Γ

Κατηγο- 1. Ασθενείς με ανθεκτική στα φάρμακα
ρία ΙΙβ
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια με σημαντική κλίση LVOT (χώρου εξόδου αριστερής κοιλίας) ηρεμίας ή προκλητή και
αντενδείξεις για κατάλυση μεσοκοιλιακού διαφράγματος ή μυεκτομή.

Α

Κατηγο- 1. Ασυμπτωματικοί ασθενείς.
ρία ΙΙΙ
2. Συμπτωματικοί ασθενείς που δεν παρουσιάζουν απόφραξη LVOT.

Γ

LVOT = χώρος εξόδου αριστερής κοιλίας.

3. Θεραπεία καρδιακού
επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια
3.1. Εισαγωγή

Κλινικές επιδράσεις, βασιζόμενες σε στοιχεία, της θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού
Η τρέχουσα αντιμετώπιση της συμφορητικής καρδιακής
ανεπάρκειας (ΣΚΑ), πέρα από την ανακούφιση των συμπτωμάτων, την πρόληψη της σημαντικής νοσηρότητας
και τη μείωση της θνησιμότητας, στοχεύει επιπλέον στην
πρόληψη της εξέλιξης της νόσου, ιδίως της μετάβασης
από ασυμπτωματική δυσλειτουργία ΑΚ σε συμπτωματική συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Οι κλινικές επιδράσεις της μακρόχρονης θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού αξιολογήθηκαν αρχικά σε μη ελεγχόμενες
μελέτες, οι οποίες έδειξαν διατηρούμενο όφελος από την
αμφικοιλιακή βηματοδότηση. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν
τυχαιοποιημένες, πολυκεντρικές μελέτες με διασταυρούμενες (cross-over) ή παράλληλες αναθέσεις θεραπείας,
ώστε να αξιολογηθεί η κλινική αξία της θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με προχωρημένη ΣΚΑ και στο φλεβοκομβικό ρυθμό, με ή χωρίς ενδείξεις εμφυτεύσιμου απινιδωτή καρδιοανάταξης (ICD).
Επίσης δημοσιεύθηκαν μετά-αναλύσεις. Τα συνήθη κριτήρια εισαγωγής στις μελέτες ήταν: 1) ΣΚΑ λειτουργικής
κατηγορίας III ή IV κατά ΝΥΗΑ (Καρδιολογική Εταιρεία
Νέας Υόρκης) παρά τη βέλτιστη φαρμακολογική αγωγή,
2) Κλάσμα εξώθησης ΑΚ < 35%, τελοδιαστολική διάμετρος ΑΚ > 55 mm και διάρκεια QRS ≥120 ή 150 ms.

3.2. Συστάσεις

Η βηματοδότηση για καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να
εφαρμοστεί είτε με αμφικοιλιακή βηματοδότηση είτε σε
επιλεγμένα περιστατικά, με βηματοδότηση αριστερής
κοιλίας μόνο. Οι ακόλουθες συστάσεις αναφέρονται
στην καρδιακή βηματοδότηση για καρδιακή ανεπάρκεια
που παρέχεται με αμφικοιλιακή βηματοδότηση, δεδομένου ότι γι’ αυτήν τη μέθοδο υπάρχει ο μεγαλύτερος
όγκος στοιχείων. Αυτό, όμως, δεν αποκλείει και άλλες
λειτουργίες βηματοδότησης, όπως βηματοδότηση ΑΚ
για τη διόρθωση του κοιλιακού δυσυγχρονισμού.
Η καθυστέρηση κοιλιακής αγωγής συνεχίζει να ορίζεται σύμφωνα με τη διάρκεια του QRS (QRS≥ 120 ms).
Έχει αναγνωριστεί ότι η καθυστέρηση κοιλιακής αγωγής μπορεί να μην οδηγήσει σε μηχανικό δυσυγχρονισμό. Ο δυσυγχρονισμός ορίζεται ως απουσία συντονισμού της τμηματικής συστολής-χάλασης. Αν και από θεωρητικής πλευράς, μπορεί να είναι εύλογο να στοχεύουμε στο μηχανικό δυσυγχρονισμό, δεν υπήρξε κάποια
μεγάλη, ελεγχόμενη μελέτη που να αξιολογεί προοπτικά την αξία του μηχανικού δυσυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε βηματοδότηση για την καρδιακή ανεπάρκεια.
Συστάσεις για τη χρήση θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού με αμφικοιλιακό βηματοδότη (CRT-P) ή αμφικοιλιακό βηματοδότη σε συνδυασμό με εμφυτεύσιμο απινιδωτή (CRT-D)
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που παραμένουν συμπτωματικοί
στην κατηγορία III – IV κατά ΝΥΗΑ παρά τη βέλτιστη φαρμακολογική αντιμετώπιση, με χαμηλό κλάσμα εξώθησης (κλάσμα εξώθησης
αριστερής κοιλίας ≤35%), διάταση αριστερής κοιλίας*, φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό και ευρύ σύμπλεγμα QRS (≥120 ms).
Κατηγορία Ι – Επίπεδο αποδείξεων Α για CRT-P για μείωση
νοσηρότητας και θνησιμότητας
Το CRT-D είναι μια αποδεκτή επιλογή για ασθενείς που έχουν
προσδόκιμο επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάστασης για
περισσότερο από 1 έτος, Κατηγορία Ι, Επίπεδο αποδείξεων Β.

•
•

Συστάσεις για τη χρήση θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με παράλληλη ένδειξη για μόνιμη βηματοδότηση
Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με συμπτώματα κλάσης III – IV κατά ΝΥΗΑ, με χαμηλό κλάσμα εξώθησης (κλάσμα εξώθησης αριστερής
κοιλίας ≤35%), διάταση αριστερής κοιλίας*, και παράλληλη ένδειξη
για μόνιμη βηματοδότηση (αρχική εμφύτευση ή αναβάθμιση του συμβατικού βηματοδότη)
Κατηγορία ΙΙα – Επίπεδο αποδείξεων Γ

•

Συστάσεις για τη χρήση εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (ICD) σε συνδυασμό με αμφικοιλιακό βηματοδότη
(CRT-D) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με ένδειξη για ICD
Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με ένδειξη κατηγορίας I για ICD
(αρχική εμφύτευση ή αναβάθμιση του συμβατικού βηματοδότη)
που είναι συμπτωματικοί στην κατηγορία ΙII – IV κατά ΝΥΗΑ παρά
τη βέλτιστη φαρμακολογική αντιμετώπιση, με χαμηλό κλάσμα εξώθησης (κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας ≤35%), διάταση αριστερής κοιλίας* και ευρύ σύμπλεγμα QRS (≥120 ms).
Κατηγορία Ι – Επίπεδο αποδείξεων Β

•
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Σύσταση για τη χρήση αμφικοιλιακού βηματοδότη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μόνιμη κολπική μαρμαρυγή
Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που παραμένουν συμπτωματικοί στην κατηγορία ΙII – IV κατά ΝΥΗΑ παρά τη βέλτιστη
φαρμακολογική αντιμετώπιση, με χαμηλό κλάσμα εξώθησης (κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας ≤35%), διάταση αριστερής κοιλίας*, μόνιμη κολπική μαρμαρυγή και ένδειξη για κατάλυση κολποκοιλιακής συμβολής.
Κατηγορία ΙΙα – Επίπεδο αποδείξεων Γ

•

*Διάταση αριστερής κοιλίας / Διαφορετικά κριτήρια έχουν χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό της διάτασης αριστερής κοιλίας σε ελεγχόμενες μελέτες
για τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού: τελοδιαστολική διάμετρος ΑΚ > 55 mm, τελοδιαστολική διάμετρος ΑΚ >30 mm/m2, τελοδιαστολική διάμετρος ΑΚ >30 mm/m (ύψος).
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Ορισμός του εμφράγματος του μυοκαρδίου
Κριτήρια για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Ο όρος έμφραγμα του μυοκαρδίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις νέκρωσης του μυοκαρδίου σε ένα κλινικό πλαίσιο που να συνάδει με ισχαιμία του
μυοκαρδίου. Υπό αυτές τις συνθήκες, οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα κριτήρια πληροί τις προϋποθέσεις για διάγνωση
εμφράγματος του μυοκαρδίου:
 Ανίχνευση αύξησης ή/και πτώσης των καρδιακών βιοχημικών δεικτών (κατά προτίμηση της τροπονίνης),
ενώ συνυπάρχει ταυτόχρονα τουλάχιστον μια τιμή
πάνω από την 99η ποσοστιαία θέση του ανώτερου
ορίου αναφοράς (URL) μαζί με ένδειξη ισχαιμίας του
μυοκαρδίου με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
 Συμπτώματα ισχαιμίας
 ΗΚΓ αλλαγές ενδεικτικές νέας ισχαιμίας [νέες
αλλαγές κύματος ST-T ή νέος ΑΑΣ Αποκλεισμός
Αριστερού Σκέλους (LBBB)],
 Ανάπτυξη παθολογικών κυμάτων Q στο ΗΚΓ
 Απεικονιστικές ενδείξεις νέας απώλειας βιώσιμου μυοκαρδίου ή νέας ανωμαλίας κίνησης περιφερικού τμήματος.
 Αιφνίδιος, μη αναμενόμενος καρδιακός θάνατος, με
καρδιακή ανακοπή, συχνά με συμπτώματα συμβατά
με ισχαιμία του μυοκαρδίου και με συνοδό νέα ανάσπαση του ST ή νέο Αποκλεισμό Αριστερού Σκέλους
ή/και στοιχεία νωπού θρόμβου με στεφανιαία αγγειογραφία ή/και νεκροτομή, ενώ ο θάνατος επέρχεται
πριν να είναι δυνατή η λήψη δειγμάτων αίματος, ή κατά το χρόνο πριν από την εμφάνιση των καρδιακών
βιοχημικών δεικτών στο αίμα.
 Για τις διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις (PCI)
σε ασθενείς με φυσιολογικές βασικές τιμές τροπονίνης, η αύξηση των καρδιακών βιοδεικτών δεικτών πάνω από την 99η ποσοστιαία θέση του ανώτερου ορίου αναφοράς (URL) είναι ενδεικτικές περιεγχειρητικής νέκρωσης του μυοκαρδίου. Κατά συνθήκη, αυξή-





σεις των βιοχημικών δεικτών μεγαλύτερες από 3 Χ
99η ποσοστιαία θέση του ανώτερου ορίου αναφοράς
έχουν οριστεί ότι καθορίζουν το έμφραγμα του μυοκαρδίου που σχετίζεται με τις διαδερμικές στεφανιαίες
επεμβάσεις (PCI). Αναγνωρίζεται ένας υποτύπος που
σχετίζεται με τεκμηριωμένη θρόμβωση stent.
Για την αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μόσχευμα
(CABG) σε ασθενείς με φυσιολογικές βασικές τιμές
τροπονίνης, οι αυξήσεις των καρδιακών βιοδεικτών
δεικτών πάνω από την 99η ποσοστιαία θέση του
ανώτερου ορίου αναφοράς (URL) είναι ενδεικτικές
περιεγχειρητικής νέκρωσης του μυοκαρδίου. Κατά
συνθήκη, αυξήσεις των βιοχημικών δεικτών μεγαλύτερες από 5 Χ 99η ποσοστιαία θέση του ανώτερου
ορίου αναφοράς σε συνδυασμό είτε με νέα παθολογικά κύματα Q είτε με νέο ΑΑΣ είτε με αγγειογραφικά
τεκμηριωμένη απόφραξη νέου μοσχεύματος ή στεφανιαίας αρτηρίας, είτε με απεικονιστική ένδειξη νέας απώλειας βιώσιμου μυοκαρδίου, συνιστούν έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετιζόμενο με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μόσχευμα (CABG).
Παθολογοανατομικά ευρήματα οξέος εμφράγματος
του μυοκαρδίου.

Κριτήρια για προηγούμενο έμφραγμα του
μυοκαρδίου

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια πληροί τη διάγνωση προηγούμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου:
 Ανάπτυξη νέων παθολογικών κυμάτων Q με ή χωρίς συμπτώματα.
 Απεικονιστικές ενδείξεις μιας περιοχής απώλειας βιώσιμου μυοκαρδίου που παρουσιάζει λέπτυνση και αδυναμία συστολής, εφόσον δεν υπάρχει μη ισχαιμικό αίτιο.
 Παθολογικά ευρήματα θεραπευμένου ή θεραπευόμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Παθολογοανατομία

Θάνατος καρδιακού ιστού λόγω
έμφραξης στεφανιαίας αρτηρίας
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ορίζεται ως θάνατος κυττάρων του μυοκαρδίου λόγω παρατεταμένης ισχαιμίας του μυοκαρδίου.
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Ταξινόμηση του εμφράγματος του
μυοκαρδίου
Τύπου 1

Αυτόματο έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετιζόμενο με ισχαιμία λόγω πρωτοπαθούς στεφανιαίου συμβάματος όπως διάβρωση της πλάκας ή/και ρήξη, ρωγμή ή διαχωρισμός.

Τύπου 2

Έμφραγμα του μυοκαρδίου λόγω ισχαιμίας είτε λόγω αυξημένης ζήτησης οξυγόνου είτε λόγω μειωμένης παροχής οξυγόνου, π.χ. σπασμός στεφανιαίας αρτηρίας, στεφανιαία εμβολή, αναιμία, αρρυθμίες, υπέρταση ή υπόταση.

Τύπου 3

Αιφνίδιος, μη αναμενόμενος καρδιακός θάνατος, περιλαμβανομένης καρδιακής ανακοπής,
συχνά με συμπτώματα ενδεικτικά ισχαιμίας του
μυοκαρδίου, συνοδευόμενα από υποτιθέμενη
νέα ανάσπαση του ST, ή νέο ΑΑΣ (αποκλεισμό
αριστερού σκέλους), ή υποτιθέμενη νέα απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας, όπως τεκμηριώνεται με αγγειογραφία ή/και παθολογοανατομικά, ενώ ο θάνατος επέρχεται πριν να γίνει
δυνατή η λήψη δειγμάτων αίματος ή κατά το
χρόνο πριν από την εμφάνιση των καρδιακών
βιοχημικών δεικτών στο αίμα.

Τύπου
4α

Έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετιζόμενο με διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI)

Τύπου
4β

Έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετιζόμενο με
θρόμβωση stent όπως τεκμηριώνεται από αγγειογραφία ή νεκροτομή.

Τύπου 5

Έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετιζόμενο με
αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μόσχευμα
(CABG).

Καρδιακοί βιοχημικοί δείκτες για
την ανίχνευση του εμφράγματος του
μυοκαρδίου

Επανέμφραγμα

Σε ασθενείς όπου τίθεται υποψία υποτροπής εμφράγματος του μυοκαρδίου από κλινικά σημεία ή συμπτώματα έπειτα από το αρχικό έμφραγμα, συνιστάται μια
άμεση μέτρηση τροπονίνης. Ένα δεύτερο δείγμα θα
πρέπει να ληφθεί 3-6 ώρες αργότερα. Το υποτροπιάζον έμφραγμα διαγιγνώσκεται όταν υπάρχει αύξηση
20% ή μεγαλύτερη στην τιμή του δεύτερου δείγματος.
Η τιμή αυτή θα πρέπει επίσης να ξεπερνά την 99η ποσοστιαία θέση μιας ομάδας μαρτύρων.

Αυξήσεις τροπονίνης με απουσία
εμφανούς ισχαιμικής καρδιοπάθειας

 Καρδιακή θλάση ή άλλο τραύμα που περιλαμβάνει
χειρουργική επέμβαση, κατάλυση, βηματοδότηση κτλ.

 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια – οξεία και χρόνια
 Αορτικός διαχωρισμός
 Βαλβιδοπάθεια αορτικής βαλβίδας
 Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
 Ταχυαρρυθμίες, βραδυαρρυθμίες ή καρδιακός αποκλεισμός

 Σύνδρομο

τακοτσούμπο («σύνδρομο σπασμένης
καρδιάς» - «Μυοκαρδιοπάθεια τακοτσούμπο»)

 Ραβδομυόλυση με καρδιακή κάκωση
 Πνευμονική εμβολή, σοβαρή πνευμονική υπέρταση
 Νεφρική ανεπάρκεια
 Οξεία νευρολογική νόσος, περιλαμβανομένου του
εγκεφαλικού ή υπαραχνοειδούς αιμορραγίας

 Διηθητικά νοσήματα όπως αμυλοείδωση, αιμοχρωμάτωση, σαρκοείδωση και σκληροδερμία

Κατά προτίμηση

Ανίχνευση αύξησης ή/και πτώσης της τροπονίνης (Ι ή
Τ) με τουλάχιστον μια τιμή πάνω από την 99η ποσοστιαία θέση μιας ομάδας μαρτύρων που μετράται με
συντελεστή διακύμανσης ≤ 10%.
Όταν η τροπονίνη δεν είναι διαθέσιμη

Ανίχνευση αύξησης ή/και πτώσης της μάζας CKMB
(κρεατινοκινάσης) με τουλάχιστον μια τιμή πάνω από
την 99η ποσοστιαία θέση μιας ομάδας μαρτύρων
που μετράται με συντελεστή διακύμανσης ≤ 10%.

 Φλεγμονώδεις νόσοι όπως μυοκαρδίτιδα ή επέκταση ενδοκαρδίτιδας/περικαρδίτιδας στο μυοκάρδιο

 Τοξικότητα από φάρμακα ή τοξίνες
 Ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, ιδίως με αναπνευστική ανεπάρκεια ή σηψαιμία

 Εγκαύματα, ιδίως αν έχουν έκταση > 30% της επιφάνειας του σώματος

 Υπερβολική καταπόνηση
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Ηλεκτροκαρδιογραφική ανίχνευση
εμφράγματος του μυοκαρδίου
Εκδηλώσεις οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου στο ΗΚΓ
(εφόσον δεν υπάρχει υπερτροφία αριστερής κοιλίας
και ΑΣΣ –αποκλεισμός αριστερού σκέλους)
Ανάσπαση του ST
Νέα ανάσπαση του ST στο σημείο J σε δύο παρακείμενες απαγωγές με όρια: ≥0,2 mV στους άνδρες ή
≥0,15 mV στις γυναίκες στις απαγωγές V2-V3 ή/και
≥0,1 mV σε άλλες απαγωγές.

Κατάσπαση του ST και αλλαγές στο κύμα Τ
Νέα οριζόντια ή κατιούσα κατάσπαση του ST ≥0,05
mV σε δύο παρακείμενες απαγωγές ή/και αναστροφή
του Τ ≥ 0,1 mV σε δύο παρακείμενες απαγωγές με
υψηλό θετικό έπαρμα R ή λόγο R/S > 1.

Συνήθεις ΗΚΓ παγίδες στη διάγνωση του εμφράγματος
του μυοκαρδίου

Ψευδώς θετικό ΗΚΓ:

 Καλοήθης πρώιμη επαναπόλωση
 ΑΣΣ - Αποκλεισμός Αριστερού Σκέλους
 Προδιέγερση
 Σύνδρομο Brugada
 Περικαρδίτιδα / μυοκαρδίτιδα
 Πνευμονική εμβολή
 Υπαραχνοειδής αιμορραγία
 Μεταβολικές διαταραχές όπως υπερκαλιαιμία
 Αδυναμία αναγνώρισης φυσιολογικών ορίων μετατόπισης σημείου J

 Μετάθεση απαγωγής ή χρήση τροποποιημένης διάταξης Mason-Likar

 Χολοκυστίτιδα
Ψευδώς αρνητικό ΗΚΓ:
Ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές που σχετίζονται με
προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου
 Οποιοδήποτε έπαρμα Q στις απαγωγές V2-V3≥0,02
sec ή σύμπλεγμα QS στις απαγωγές V2 και V3.
 Έπαρμα Q ≥0,03 sec και ≥0,1 mV βαθύ ή QS σύμπλεγμα στις απαγωγές Ι, ΙΙ και aVL, aVF ή V4-V6 σε
οποιεσδήποτε 2 απαγωγές μιας παρακείμενης ομάδας
απαγωγών (I, aVL, V6, V4-V6, II, III, aVF).
 Έπαρμα R ≥ 0,04 sec στις V1-V2 και R/S ≥ 1 με αντίστοιχο θετικό έπαρμα Τ εφόσον δεν υπάρχει διαταραχή αγωγής.

 Προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου με επάρματα Q ή/και εμμένουσα ανάσπαση ST

 Βηματοδοτικός ρυθμός
 ΑΣΣ – Αποκλεισμός Αριστερού Σκέλους

Επανέμφραγμα

Το ενδεχόμενο επανεμφράγματος θα πρέπει να εξετάζεται όταν επανεμφανίζεται ξανά ανάσπαση του ST
≥0,1 mV σε ασθενή που είχε μικρότερου βαθμού ανάσπαση ST ή εμφανίζονται νέα παθογνωμονικά επάρματα Q, ιδίως όταν συσχετίζονται με συμπτώματα ισχαιμίας. Η κατάσπαση του ST ή ο αποκλεισμός αριστερού
σκέλους από μόνα τους δεν θα πρέπει να θεωρούνται
έγκυρα κριτήρια για έμφραγμα του μυοκαρδίου.
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Απεικονιστικές τεχνικές για την
ανίχνευση εμφράγματος του
μυοκαρδίου
Οι απεικονιστικές τεχνικές μπορεί να είναι χρήσιμες για τη
διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου χάρις στην
ικανότητά τους να ανιχνεύουν ανωμαλίες κινητικότητας
των τοιχωμάτων όταν υπάρχουν αυξημένοι καρδιακοί βιοχημικοί δείκτες. Αν, για κάποιον λόγο, οι βιοχημικοί δείκτες δεν έχουν μετρηθεί ή ενδεχομένως έχουν εξομαλυνθεί, η απόδειξη νέας απώλειας βιωσιμότητας του μυοκαρδίου από μόνη της εφόσον δεν υπάρχουν ισχαιμικά
αίτια, πληροί τα κριτήρια για έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Εντούτοις, αν οι βιοχημικοί δείκτες έχουν μετρηθεί κατά
τους κατάλληλους χρόνους και είναι φυσιολογικοί, τα όσα
ορίζουν αυτοί υπερέχουν των απεικονιστικών κριτηρίων.
Η υπερηχοκαρδιογραφία και οι τεχνικές με ραδιονουκλίδια, σε συνδυασμό με άσκηση ή φαρμακολογικά επαγόμενη κόπωση μπορούν να αναγνωρίσουν την ισχαιμία και τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου. Οι μη επεμβατικές, απεικονιστικές τεχνικές μπορούν να διαγνώσουν
έμφραγμα υπό διαδικασία ίασης ή ήδη επουλωθέν καταδεικνύοντας κινητικότητα του περιφερικού τοιχώματος, λέπτυνση ή ουλή εφόσον δεν υπάρχουν άλλα αίτια.

σιολογική, αρχική τιμή τροπονίνης, είναι ενδεικτικές
μετεγχειρητικής νέκρωσης του μυοκαρδίου. Σήμερα
δεν υπάρχει ακόμη συμπαγής επιστημονική βάση για
τον ορισμό ενός ουδού βιοχημικών δεικτών για τη διάγνωση περιεγχειρητικού εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Αυθαίρετα, προτείνεται να οριστούν αυξήσεις μεγαλύτερες από 3 x 99η ποσοστιαία θέση για μια ομάδα μαρτύρων ως έμφραγμα του μυοκαρδίου που σχετίζεται με
την επέμβαση PCI (τύπος 4α). Αν η καρδιακή τροπονίνη είναι αυξημένη πριν από την επέμβαση και δεν είναι σταθερή για τουλάχιστον δύο δείγματα σε διάστημα 6 ωρών μεταξύ τους, τα δεδομένα δεν είναι επαρκή,
ώστε να προταθούν τα κριτήρια των βιοχημικών δεικτών για τη διάγνωση του περιεγχειρητικού εμφράγματος του μυοκαρδίου. Αν οι τιμές είναι σταθερές, μπορούν να εφαρμοστούν τα κριτήρια για το επανέμφραγμα με την περαιτέρω μέτρηση των βιοχημικών δεικτών
μαζί με τα χαρακτηριστικά του ΗΚΓ ή της απεικόνισης.
Μια ξεχωριστή υποκατηγορία εμφράγματος του μυο
καρδίου (τύπος 4β) σχετίζεται με θρόμβωση stent ό-

Πριν

Μετά

πως τεκμηριώνεται με αγγειογραφία ή/και νεκροτομή.

Έμφραγμα του μυοκαρδίου
σχετιζόμενο με παρεμβάσεις
Διαγνωστικά κριτήρια για έμφραγμα μυοκαρδίου
με την PCI (διαδερμική στεφανιαία επέμβαση)
Στα πλαίσια της διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης, η νέκρωση κυττάρων που σχετίζεται με τη διαδικασία μπορεί να ανιχνευθεί με τη μέτρηση των καρδιακών βιοχημικών δεικτών πριν ή αμέσως μετά την
επέμβαση και πάλι στις 6-12 και 18-24 ώρες. Οι αυξήσεις των βιοχημικών δεικτών πάνω από την 99η
ποσοστιαία θέση μετά από PCI, υποθέτοντας μια φυ-

Διαγνωστικά κριτήρια για έμφραγμα του
μυοκαρδίου με την αορτοστεφανιαία
παράκαμψη με μόσχευμα (CABG)
Οποιαδήποτε αύξηση των καρδιακών βιοχημικών
δεικτών έπειτα από CABG καταδεικνύει νέκρωση
των μυοκυττάρων, γεγονός που οδηγεί στη σκέψη ότι
αυξανόμενος αριθμός των βιοχημικών δεικτών είναι
πιθανόν να σχετίζεται με πτωχή έκβαση. Εντούτοις,
δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση των βιοχημικών δεικτών για τον καθορισμό εμφράγματος του μυοκαρδίου στα πλαίσια CABG. Κατά
συνέπεια, οι βιοχημικοί δείκτες από μόνοι τους δεν
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση του
εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Εν όψει του αρνητικού αντίκτυπου στην επιβίωση που
παρατηρείται σε ασθενείς με σημαντικές αυξήσεις των
βιοχημικών δεικτών, προτείνεται, αυθαίρετα, να θεωρούνται οι τιμές βιοχημικών δεικτών διαγνωστικές εμφράγματος του μυοκαρδίου σχετιζόμενου με CABG
(Τύπος 5), όταν είναι μεγαλύτερες από 5 Χ 99η ποσοστιαία θέση για μια ομάδα μαρτύρων κατά τις πρώτες
72 ώρες έπειτα από CABG, όταν συνδέονται με την εμφάνιση νέων παθολογικών επαρμάτων Q ή νέου αποκλεισμού αριστερού σκέλους, ή όταν υπάρχει αγγειογραφικά τεκμηριωμένη νέα απόφραξη στο μόσχευμα ή
στη στεφανιαία αρτηρία, ή όταν υπάρχουν απεικονιστι-

κές ενδείξεις νέας απώλειας βιώσιμου μυοκαρδίου.
Κλινικές έρευνες που αφορούν στο έμφραγμα του
μυοκαρδίου

Η συμφωνία μεταξύ των ερευνητών και των ρυθμιστικών αρχών σε ό,τι αφορά στον ορισμό του εμφράγματος του μυοκαρδίου που χρησιμοποιείται
σε κλινικές έρευνες είναι θεμελιώδης. Επιπλέον, οι
ερευνητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι μια δοκιμή
παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα για την ταξινόμηση των διαφορετικών τύπων εμφράγματος του μυοκαρδίου σύμφωνα με πολλαπλάσια της 99ης ποσοστιαίας θέσης για μια ομάδα μαρτύρων του καρδιακού βιοχημικού δείκτη που χρησιμοποιείται.

Ταξινόμηση των διαφορετικών τύπων εμφράγματος του μυοκαρδίου σύμφωνα με πολλαπλάσια της 99ης
ποσοστιαίας θέσης URL του καρδιακού βιοχημικού δείκτη που χρησιμοποιείται
Πολλαπλάσια Χ 99%

Τύπος 1 ΕΜ
(αυτόματο)

Τύπος 2 ΕΜ
(δευτεροπαθές)

Τύπος 3* ΕΜ
(αιφνίδιος
θάνατος)

Τύπος 4α** Τύπος 4β ΕΜ Τύπος 5**
ΕΜ (PCI)
(θρόμβωση ΕΜ (CABG)
stent)

Σύνολο

1-2 Χ
2-3 Χ
3-5 Χ
5-10 Χ
>10 Χ
Σύνολο
*Οι βιοχημικοί δείκτες δεν είναι διαθέσιμοι γι’ αυτόν τον τύπο εμφράγματος του μυοκαρδίου δεδομένου ότι οι ασθενείς κατέληξαν πριν από τον καθορισμό των βιοχημικών δεικτών.
**Για λόγους πληρότητας, θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική κατανομή των τιμών των βιοχημικών δεικτών. Οι περιοχές με σκίαση αντιπροσωπεύουν
αυξήσεις των βιοχημικών δεικτών κάτω από το όριο απόφασης που χρησιμοποιείται γι’ αυτούς τους τύπους εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Δείγμα δημιουργίας πίνακα κλινικής μελέτης με τυχαιοποιημένους ασθενείς ανά τύπο εμφράγματος του
μυοκαρδίου
Τύποι ΕΜ
Τύπος ΕΜ 1
Τύπος ΕΜ 2
Τύπος ΕΜ 3
Τύπος ΕΜ 4α
Τύπος ΕΜ 4β
Τύπος ΕΜ 5
Σύνολο
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Κεφάλαιο 1
Διάγνωση και αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής*
2008
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Daniel Ferreira, Charneca De Caparica, Πορτογαλία
Uwe Janssens, Eschweiler, Γερμανία
Walter Klepetko, Βιέννη, Αυστρία
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Martine Remy-Jardin, Λιλ, Γαλλία
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Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Catherine Despres, Sophia Antipolis, Γαλλία

1. Εισαγωγή
Η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) αποτελεί σοβαρή νόσο,
που ενδέχεται να εκδηλωθεί ως επείγουσα καρδιαγγειακή κατάσταση. Στις σοβαρές περιπτώσεις η απόφραξη από θρόμβο του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε οξεία, επικίνδυνη για τη
ζωή, αλλά δυνητικά αναστρέψιμη, ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας. Εναλλακτικά, η κλινική εικόνα της ΠΕ μπορεί να είναι μη ειδική, σε περιπτώσεις όπου η πνευμονική απόφραξη είναι λιγότερο σοβαρή ή μέτρια.

Η διάγνωση της ΠΕ είναι δύσκολο να τεθεί και συχνά
μπορεί να μην αναγνωρίζεται, λόγω της μη ειδικής κλινικής εικόνας. Ωστόσο, η πρώιμη διάγνωση είναι κρίσιμης σημασίας, επειδή η θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική. Η θεραπευτική στρατηγική εξαρτάται από την
κλινική εικόνα. Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς,
ο κύριος στόχος είναι η επείγουσα αποκατάσταση της
ροής στις αποφραγμένες πνευμονικές αρτηρίες, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο για τη ζωή του
ασθενούς. Σε λιγότερο σοβαρά περιστατικά, η θεραπεία στοχεύει στην πρόληψη της επέκτασης της θρομ-

*Προσαρμογή από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη διάγνωση και θεραπεία της πνευμονικής εμβολής (European Heart
Journal, 2008, 9: 2276-2315).
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βωτικής διαδικασίας και στις δυνητικά θανάσιμες πρώιμες υποτροπές.

θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται σε έγκυρη διάγνωση της ΠΕ με τη χρήση μιας αποδεδειγμένα αποτελεσματικής διαγνωστικής στρατηγικής.

Σε όλους τους ασθενείς η αρχική και η μακροχρόνια

2. Προδιαθεσικοί παράγοντες,
συμπτώματα και σημεία ΠΕ
Προδιαθεσικοί Παράγοντες για φλεβική
θρομβοεμβολική νόσο (ΦΘΝ)
Ισχυροί προδιαθεσικοί παράγοντες (OR >10)
Κάταγμα (ισχίο ή πόδι)
Αντικατάσταση ισχίου ή γόνατος
Μείζον γενικό χειρουργείο
Μείζον τραύμα
Κάκωση νωτιαίου μυελού
Μέτριοι παράγοντες προδιάθεσης (OR 2-9)
Αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος
Κεντρικές φλεβικές γραμμές
Χημειοθεραπεία
Χρόνια καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια
Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
Κακοήθεια
Θεραπεία με αντισυλληπτικά από το στόμα
Παραλυτικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκυμοσύνη/Μετά τον τοκετό
Προηγούμενη ΦΘΝ
Θρομβοφιλία
Ασθενείς παράγοντες προδιάθεσης (OR < 2)
Κατάκλιση > 3 ημερών
Ακινησία λόγω καθιστής στάσης (π.χ. παρατεταμένη οδική ή αεροπορική διαδρομή)
Μεγάλη ηλικία
Λαπαροσκοπική χειρουργική (π.χ. χολοκυστεκτομή)
Παχυσαρκία
Εγκυμοσύνη/Προ του τοκετού
Κιρσώδεις φλέβες
OR= odds ratio
Προσαρμογή από: Anderson FA, Jr., Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. Circulation 2003, 107(23 Suppl. 1): 19-16
Σημειώνεται ότι η ΠΕ εμφανίζεται σε άτομα χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες
(απρόκλητη ή ιδιοπαθής ΠΕ) στο 30% των περιπτώσεων περίπου.

Συμπτώματα και σημεία που έχουν αναφερθεί
σε επιβεβαιωμένη ΠΕ
Συμπτώματα

Επιπολασμός κατά
προσέγγιση

Δύσπνοια

80%

Πόνος στο στήθος (πλευριτικός)

52%

Πόνος στο στήθος
(οπισθοστερνικός)

12%

Βήχας

20%

Συγκοπή

19%

Αιμόπτυση
Σημεία

11%
Επιπολασμός κατά
προσέγγιση

Ταχύπνοια (≥ 20/λεπτό)

70%

Ταχυκαρδία (> 100/λεπτό)

26%

Σημεία εν τω βάθους φλεβικής
θρόμβωσης (ΕΒΦΘ)

15%

Κυάνωση

11%

Πυρετός (> 38,5º C)

7%

Προσαρμογή���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
από�����������������������������������������������������������������������
: Miniati M., Prediletto R., Formichi B., Arini C., Di Ricco G., Ronel-

li L. et al., Am. Jr. Respir. Crit. Care Med. 1999, 159(3): 864-871 και Stein PD,
Saltzman HA, Weg JG., Am J. Cardiol. 1991, 68(17): 1723-1724

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων
ρουτίνας (ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος) είναι συχνά παθολογικά στην ΠΕ. Όπως και με τα κλινικά συμπτώματα και σημεία, η αρνητική και θετική
προγνωστική τους αξία για τη διάγνωση της ΠΕ είναι μικρή.
Τα κλινικά συμπτώματα, σημεία, οι προδιαθεσικοί παράγοντες και οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας δεν
επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή την επιβεβαίωση οξείας
ΠΕ, αλλά μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες διαγνωστικών και θεραπευτικών αλγόριθμων, που θα πρέπει
να ακολουθούνται σε κάθε ύποπτο περιστατικό.
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3. Αρχική διαστρωμάτωση κινδύνου
Η άμεση κλινική αξιολόγηση στο κρεβάτι του ασθενούς
για την παρουσία ή απουσία αιμοδυναμικής επιβάρυνσης επιτρέπει τη διαστρωμάτωση της ΠΕ σε «υψηλού
κινδύνου» και «μη υψηλού κινδύνου». Αυτή η ταξινόμηση θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε ασθενείς με υποψία ΠΕ, καθώς βοηθά στην επιλογή της ιδανικής διαγνωστικής στρατηγικής και της αρχικής θεραπείας. Η ΠΕ
υψηλού κινδύνου αποτελεί επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση που απαιτεί ειδική διαγνωστική και θεραπευτική
στρατηγική (βραχυπρόθεσμη θνητότητα άνω του 15%).
Υποψία οξείας ΠΕ

Καταπληξία ή υπόταση*

NAI

OXI

Υψηλός κίνδυνος**

Μη υψηλός κίνδυνος**

Διαφορετικές στρατηγικές
διαχείρισης
Βλ. σελίδα 304

Αναθεωρημένη βαθμολογία Γενεύης
Μεταβλητές

4. Εκτίμηση κλινικής πιθανότητας
Σε ασθενείς με υποψία ΠΕ, η αρχική κλινική εκτίμηση
είναι απαραίτητη για:
Αρχική διαστρωμάτωση κινδύνου (βλ. παραπάνω)
Αξιολόγηση κλινικής πιθανότητας ΠΕ

Η εκτίμηση της «κλινικής πιθανότητας» βασίζεται στους
προδιαθεσικούς παράγοντες, τα συμπτώματα και τα σημεία που αναγνωρίζονται κατά την εξέταση.
Η κλινική πιθανότητα μπορεί να εκτιμηθεί με την εφαρμογή μιας ειδικής βαθμολογίας (π.χ. βαθμολογία Γενεύης ή Wells, βλ. παρακάτω πίνακες) ή τη συνολική
κλινική κρίση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται
πριν από την εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο.

Βαθμοί

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Ηλικία > 65 έτη
Προηγούμενη ΕΒΦΘ ή ΠΕ
Χειρουργική επέμβαση ή κάταγμα εντός μηνός
Ενεργή κακοήθεια

+1
+3
+2
+2

Συμπτώματα
Ετερόπλευρο άλγος κάτω άκρου
Αιμόπτυση

+3
+2

Κλινικά σημεία
Καρδιακή συχνότητα
75 έως 94 παλμοί ανά λεπτό
≥ 95 παλμοί ανά λεπτό
Άλγος των εν τω βάθει φλεβών κάτω άκρου στην ψηλάφηση και ετερόπλευρο οίδημα
Κλινική πιθανότητα
Χαμηλή
Μεσαία
Υψηλή

Βλ. σελίδα 304

* Ορίζεται ως συστολική πίεση αίματος < 90 mm Hg ή πτώση πίεσης ≥ 40 mm
Hg για > 15 λεπτά.
Εάν δεν προκαλείται από πρωτοεμφανιζόμενη αρρυθμία, υποβολαιμία ή σήψη
** Ορίζεται ως κίνδυνος πρώιμης (κατά τη νοσηλεία ή 30 ημέρες) θνητότητας
που σχετίζεται με την ΠΕ

•
•

Η αρχική διαστρωμάτωση κινδύνου είναι απαραίτητη για
την ταυτοποίηση ασθενών υψηλού κινδύνου, οι οποίοι θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδική διαγνωστική και
θεραπευτική στρατηγική (σελίδα 304). Η εκτίμηση της
κλινικής πιθανότητας είναι απαραίτητη για να επιλεγεί
η ιδανική διαγνωστική στρατηγική και για την ερμηνεία
των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων σε
ασθενείς με υποψία ΠΕ μη υψηλού κινδύνου.

+3
+5
+4
Σύνολο
0 έως 3
4 έως 10
≥ 11

Βαθμολογία Wells
Μεταβλητές

   Βαθμοί

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Προηγούμενη ΕΒΦΘ ή ΠΕ
Χειρουργική επέμβαση ή ακινησία
Καρκίνος

+1,5
+1,5
+1

Συμπτώματα
Αιμόπτυση

+1

Κλινικά σημεία
Καρδιακή συχνότητα
> 100 παλμοί ανά λεπτό
Κλινικό σημείο ΕΒΦΘ
Κλινική εκτίμηση
Οι εναλλακτικές διαγνώσεις είναι
λιγότερο πιθανές από την ΠΕ

+1,5
+3
+3

Κλινική πιθανότητα (3 επιπέδων)
Χαμηλή
Μεσαία
Υψηλή

Σύνολο
0 έως 1
2 έως 6
≥7

Κλινική πιθανότητα (2 επιπέδων)
Απίθανη ΠΕ
Πιθανή ΠΕ

Σύνολο
0–4
>4
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5. Διαγνωστική εκτίμηση
Διαγνωστικός αλγόριθμος για ασθενείς με υποψία ΠΕ υψηλού κινδύνου
Υποψία ΠΕ υψηλού κινδύνου δηλ. με καταπληξία ή υπόταση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Άμεσα διαθέσιμη αξονική τομογραφία (ΑΤ*)

Ηχωκαρδιογράφημα
Υπερφόρτιση ΔΚ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Διαθέσιμη ΑΤ
και ασθενής
σταθεροποιημένος

Δεν υπάρχουν άλλες
διαθέσιμες εξετάσεις**
ή ο ασθενής είναι ασταθής

Αναζήτηση για άλλα αίτια
Δεν ενδείκνυται
θρομβόλυση/εμβολεκτομή

ΑΤ

Θετική

Αρνητική

Ενδεικνυται ειδική
θεραπεία ΠΕ
Σκέψη για θρομβόλυση
ή εμβολεκτομή

Αναζήτηση άλλων αιτίων
Δεν ενδείκνυται
θρομβόλυση/εμβολεκτομή

*Η ΑΤ θεωρείται ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμη και όταν η κρίσιμη κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπει διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούν απομάκρυνση αυτού από την κλίνη του.
**Σημειώστε ότι το διοισοφαγειο ηχωκαρδιογράφημα, που μπορεί να ανιχνεύσει θρόμβους στις πνευμονικές αρτηρίες σε σημαντικό ποσοστό των ασθενών με αυξημένη φόρτιση της ΔΚ και ΠΕ γεγονός που επιβεβαιώνεται τελικά με σπειροειδή ΑΤ, και η επιβεβαίωση ΕΒΦΘ με υπερηχογραφία φλεβών κάτω άκρων μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη λήψη της απόφασης.

Υποψία ΠΕ μη υψηλού κινδύνου δηλ. χωρίς καταπληξία ή υπόταση

Εκτίμηση κλινικής πιθανότητας ΠΕ

Χαμηλή/Μέτρια κλινική πιθανότητα
ή «απίθανη ΠΕ»

Υψηλή κλινική πιθανότητα
ή «πιθανή ΠΕ»

D-διμερή

Αρνητικά
Χωρίς θεραπεία*

Απουσία ΠΕ
Χωρίς θεραπεία*

Θετικά, ΑΤ πολλαπλών τομών

ΑΤ πολλαπλών
τομών

ΠΕ
Θεραπεία*

Απουσία ΠΕ
Χωρίς θεραπεία* ή
περαιτέρω έλεγχος**

ΠΕ
Θεραπεία*

Βλ. σελίδα 303 για βαθμολογίες εκτίμησης κλινικής πιθανότητας.
Όταν χρησιμοποιείται μια μετρίως ευαίσθητη εργαστηριακή μέθοδος ανάλυσης, η απόφαση να μη δοθεί η αντιπηκτική θεραπεία με βάση το αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης D διμερών θα πρέπει να περιορίζεται στους ασθενείς με χαμηλή κλινική πιθανότητα ή με ταξινόμηση «Απίθανη ΠΕ».
Η μέτρηση των D-διμερών είναι περιορισμένης χρησιμότητας σε υποψία ΠΕ που εμφανίζεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς, λόγω του υψηλού αριθμού ασθενών που πρέπει να
εξεταστούν για να προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα.
*Η θεραπεία αναφέρεται σε αντιπηκτική αγωγή για ΠΕ.
**Σε περίπτωση αρνητικής ΑΤ πολλαπλών τομών σε ασθενείς με υψηλή κλινική πιθανότητα, θα πρέπει να διεξάγεται περαιτέρω έλεγχος πριν αποφασιστεί ότι δεν θα δοθεί ειδική θεραπεία για ΠΕ.
Βλ. σελίδα 305 για όλα τα διαγνωστικά κριτήρια για ασθενείς με ΠΕ μη υψηλού κινδύνου, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα στη δημιουργία εναλλακτικών διαγνωστικών αλγόριθμων όπου απαιτείται.
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Διαγνωστικά κριτήρια ΠΕ για ασθενείς χωρίς καταπληξία και υπόταση σύμφωνα με την κλινική πιθανότητα

ΠΕ μη υψηλού κινδύνου
Αποκλεισμός πνευμονικής εμβολής
Κλινική πιθανότητα ΠΕ

Διαγνωστικό κριτήριο

Χαμηλή

Μέτρια

Υψηλή

+

+

+

Αρνητικό αποτέλεσμα, ανάλυση υψηλής ευαισθησίας

+

+

–

Αρνητικό αποτέλεσμα, ανάλυση μέτριας ευαισθησίας

+

–

–

Φυσιολογικό σπινθηρογράφημα πνευμόνων

+

+

+

Μη διαγνωστικό σπινθηρογράφημα πνευμόνων*

+

–

–

Μη διαγνωστικό σπινθηρογράφημα* με αρνητική υπερηχογραφία για εγγύς ΕΝΦΘ

+

+

±

Φυσιολογική μονοτομική ΑΤ και αρνητική υπερηχογραφία για εγγύς ΕΝΦΘ

+

+

±

Φυσιολογική ΑΤ πολλαπλών τομών μόνο

+

+

±

Φυσιολογική πνευμονική αγγειογραφία
D-διμερή

Σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης

Αγγειογραφία με ΑΤ

Έγκυρο κριτήριο (δεν απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις): +, πράσινο χρώμα.
Μη έγκυρο κριτήριο (υποχρεωτικές περαιτέρω εξετάσεις): -, κόκκινο χρώμα.
Αμφισβητούμενο κριτήριο (πιθανόν απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις): ±, πορτοκαλί χρώμα.
*Μη διαγνωστικό σπινθηρογράφημα πνευμόνων: σπινθηρογράφημα πνευμόνων χαμηλής ή μέτριας πιθανότητας σύμφωνα με την ταξινόμηση PIOPED.

Διαγνωστικά κριτήρια ΠΕ για ασθενείς χωρίς καταπληξία και υπόταση σύμφωνα με την κλινική πιθανότητα

ΠΕ μη υψηλού κινδύνου
Αποκλεισμός πνευμονικής εμβολής
Κλινική πιθανότητα ΠΕ

Διαγνωστικό κριτήριο

Χαμηλή

Μέτρια

Υψηλή

Πνευμονική αγγειογραφία δείχνει ΠΕ

+

+

+

Σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης υψηλής πιθανότητας

±

+

+

U/S φλεβών κάτω άκρων εμφανίζει εγγύς ΕΒΦΘ

+

+

+

Ελικοειδής ΑΤ μιας ή πολλαπλών τομών δείχνει ΠΕ (τουλάχιστον τμηματική)

±

+

+

Ελικοειδής ΑΤ μιας ή πολλαπλών τομών δείχνει υποτμηματική ΠΕ

±

±

±

Αγγειογραφία με ΑΤ

Έγκυρο κριτήριο (δεν απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις): +, πράσινο χρώμα.
Μη έγκυρο κριτήριο (υποχρεωτικές περαιτέρω εξετάσεις): -, κόκκινο χρώμα.
Αμφισβητούμενο κριτήριο (πιθανόν απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις): ±, πορτοκαλί χρώμα.

6. Αναλυτική διαστρωμάτωση κινδύνου
Ταυτόχρονα με τη διάγνωση της ΠΕ, απαιτείται προγνωστική εκτίμηση και διαστρωμάτωση κινδύνου για
τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη θεραπευτική
αντιμετώπιση. Η διαστρωμάτωση κινδύνου της ΠΕ
εκτελείται σε στάδια: ξεκινά με την κλινική εκτίμηση
της αιμοδυναμικής κατάστασης και συνεχίζεται με τη
βοήθεια των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η σοβαρότητα της ΠΕ αντιστοιχεί στην εκτίμηση του
κινδύνου πρώιμης θνητότητας που σχετίζεται με ΠΕ
και όχι στην ανατομία, το σχήμα και την κατανομή
των ενδοπνευμονικών εμβόλων. Επομένως, οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες υποδεικνύουν την
αντικατάσταση δυνητικά παραπλανητικών όρων,
όπως «μαζική, υπομαζική, μη μαζική» με τα εκτιμώμενα επίπεδα κινδύνου πρώιμου σχετιζόμενου με
την ΠΕ θανάτου.
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Συστάσεις

• Η αρχική διαστρωμάτωση κινδύνου ύπο-

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

Κλινικοί δείκτες

πτης ή/και επιβεβαιωμένης ΠΕ με βάση
την παρουσία καταπληξίας και υπότασης
συνιστάται για να γίνεται διάκριση μεταξύ
των ασθενών υψηλού ή μη κινδύνου για
πρώιμη θνητότητα που σχετίζεται με ΠΕ

I

Β

IΙα

B

• Σε ασθενείς μη υψηλού κινδύνου ΠΕ, θα

πρέπει να μελετάται περαιτέρω διαστρωμάτωση σε υποομάδα ενδιάμεσου ή χαμηλού κινδύνου ΠΕ με βάση την παρουσία απεικονίσεων ή βιοχημικών δεικτών
δυσλειτουργίας ΔΚ και βλάβης του μυοκαρδίου

Κυριότεροι δείκτες που είναι χρήσιμοι για τη
διαστρωμάτωση κινδύνου

Κατηγορία σύστασης, βΕπίπεδο δεδομένων

α

Καταπληξία
Υπόταση*
Δείκτες δυσλειτουργίας ΔΚ Διάταση ΔΚ, υποκινησία
ή υπερφόρτιση πίεσης
στο ηχωκαρδιογράφημα
Διάταση ΔΚ στην ελικοειδή αξονική τομογραφία, αύξηση BNP ή NTproBNP
Αυξημένες πιέσεις των
δεξιών κοιλοτήτων κατά
τον δεξιό καθετηριασμό
Δείκτες βλάβης του
Καρδιακή τροπονίνη Τ ή Ι
θετική **
μυοκαρδίου
ΒΝΡ – εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο, ΝΤ-proBNP – Ν-terminal proBNP
*Ορίζεται ως συστολική πίεση αίματος < 90 mm Hg ή πτώση πίεσης ≥ 40 mm Hg
για >15 λεπτά, εάν δεν προκαλείται από πρωτοεμφανιζόμενη αρρυθμία, ελαττωμένο όγκο αίματος ή σήψη.
**Η καρδιακή πρωτεΐνη που δεσμεύει λιπαρά οξέα (�����������������������������
H����������������������������
-���������������������������
FABP�����������������������
) αποτελεί νεότερο δείκτη αυτής της κατηγορίας, αλλά απαιτεί επιβεβαίωση σε κλινικές μελέτες.

Αρκετοί παράγοντες που μετρώνται κατά την κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση ρουτίνας έχουν προγνωστική σημασία στην ΠΕ. Πολλοί από αυτούς σχετίζονται με προϋπάρχουσες παθήσεις και παράλληλες νοσηρότητες του κάθε ασθενούς παρά με τη σο-

βαρότητα του αρχικού επεισοδίου ΠΕ. Η μελέτη των
προϋπαρχόντων παραγόντων που σχετίζονται με τον
ασθενή μπορεί να είναι χρήσιμη για την τελική απόφαση διαστρωμάτωσης κινδύνου και αντιμετώπισης.

Διαστρωμάτωση κινδύνου σύμφωνα με την αναμενόμενη πρώιμη θνητότητα που σχετίζεται με ΠΕ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΩΙΜΗΣ
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ που
σχετίζεται με ΠΕ

ΚΛΙΝΙΚΟΙ
(Καταπληξία
ή υπόταση)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δυσλειτουργία
ΔΚ

Βλάβη
μυοκαρδίου

Δυνητικές
επιλογές
θεραπείας

+

(+)*

(+)*

Θρομβόλυση ή
Εμβολεκτομή

Μέτριος
3-15%

–

+
+
–

+
–
+

Εισαγωγή σε
νοσοκομείο

Χαμηλός
< 1%

–

–

–

Πρώιμο εξιτήριο
ή θεραπεία στο
σπίτι

ΥΨΗΛΟΣ

Μη υψηλός

*Παρουσία καταπληξίας ή υπότασης δεν είναι υποχρεωτικό να επιβεβαιώσετε δυσλειτουργία ΔΚ/βλάβης για να ταξινομήσετε το περιστατικό ως υψηλού κινδύνου για πρώιμη θνητότητα που σχετίζεται με ΠΕ.
Είναι πιθανόν ασθενείς με μέτριο κίνδυνο ΠΕ, των οποίων και οι δύο δείκτες δυσλειτουργίας και βλάβης είναι θετικοί να έχουν αυξημένο κίνδυνο σε σύγκριση με ασθενείς
με άλλους παράγοντες.
Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν τον καθορισμό του ορίου πάνω από το οποίο θεωρούνται οι δείκτες θετικοί, γεγονός που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων θεραπείας σε ασθενείς με ΠΕ μη υψηλού κινδύνου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη που αξιολογεί το δυνητικό όφελος της θρομβόλυσης σε ασθενείς με φυσιολογική αρτηριακή πίεση και παρουσία
δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας και αυξημένων επιπέδων τροπονίνης.
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7. Αρχική θεραπεία
ΠΕ υψηλού κινδύνου
Συστάσεις

•Η
•

αντιπηκτική θεραπεία με ηπαρίνη
(UFH) θα πρέπει να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση σε ασθενείς με ΠΕ υψηλού
κινδύνου
Η συστηματική υπόταση θα πρέπει να διορθωθεί για να προληφθεί η εξέλιξη της
ανεπάρκειας της ΔΚ και ο θάνατος λόγω ΠΕ

• Τα
•
•
•
•

•

•

αγγειοσυσπαστικά φάρμακα συνιστώνται σε υποτασικούς ασθενείς με ΠΕ
Η δοβουταμίνη και η ντοπαμίνη μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ΠΕ,
χαμηλή καρδιακή παροχή και φυσιολογική αρτηριακή πίεση
Η αυξημένη χορήγηση υγρών δε συνιστάται
Οξυγόνο θα πρέπει να χορηγείται σε
ασθενείς με υποξαιμία
Η θρομβολυτική θεραπεία θα πρέπει να
χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ΠΕ υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν καρδιογενή καταπληξία ή/και επίμονη αρτηριακή υπόταση
Η χειρουργική πνευμονική εμβολεκτομή
είναι μια εναλλακτική επιλογή για ασθενείς με ΠΕ υψηλού κινδύνου, στους οποίους αντενδείκνυται απόλυτα η θρομβόλυση ή έχει αποτύχει
Η εμβολεκτομή με καθετήρα ή η κατάτμηση των εγγύς πνευμονικών αρτηριακών
θρόμβων αποτελεί εναλλακτική της χειρουργικής θεραπείας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου όταν αντενδείκνυται απολύτως η θρομβόλυση ή έχει αποτύχει

Κατηγορία σύστασης, βΕπίπεδο δεδομένων

α

ΠΕ μη υψηλού κινδύνου
Συστάσεις

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

• Η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να ξε-

A

•
I

Γ

Ι

Γ

ΙΙα

Β

ΙΙΙ

Β

Ι

Γ

Ι

Ι

•

•

•

Α

•

Γ

κινήσει χωρίς καθυστέρηση σε ασθενείς
με υψηλή ή μέτρια πιθανότητα ΠΕ, ενώ
βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγνωστικές
εξετάσεις
Η χρήση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού
βάρους (LMWH) ή fondaparinux είναι η
συνιστώμενη μορφή της αρχικής θεραπείας για τους περισσότερους ασθενείς
με ΠΕ μη υψηλού κινδύνου
Σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας και σε εκείνους με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, η συνιστώμενη μορφή αρχικής θεραπείας είναι η UFH με aPTT στόχο
1,5 - 2,5 φορές του φυσιολογικού
Η αρχική θεραπεία με UFH, LMWH ή
fondaparinux θα πρέπει να συνεχίζεται για
5 μέρες τουλάχιστον και μπορεί να αντικατασταθεί με ανταγωνιστές βιταμίνης Κ
μόνο μετά την επίτευξη των επιπέδωνστόχων του INR για 2 συνεχόμενες ημέρες τουλάχιστον
Η χρήση θρομβόλυσης ρουτίνας σε ασθενείς ΠΕ μη χαμηλού κινδύνου δεν προτείνεται, αλλά μπορεί να διενεργηθεί σε επιλεγμένους ασθενείς με ΠΕ μέτριου κινδύνου
Η θρομβολυτική θεραπεία δε θα πρέπει
να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ΠΕ
χαμηλού κινδύνου

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

Γ

I

Α

Ι

Γ

Ι
Ι

Α
C

ΙΙβ

B

ΙΙΙ

Β

Κατηγορία σύστασης, βΕπίπεδο δεδομένων

α

ΙΙβ

Εγκεκριμένα θρομβολυτικά σκευάσματα
για πνευμονική εμβολή

Γ

Στρεπτοκινάση

Ουροκινάση

rtPA

250.000 IU ως δόση φόρτισης σε
30 λεπτά και ακολούθως 100.000
IU/ώρα σε 12-24 ώρες
Επιταχυμένη φαρμακευτική αγωγή:
1,5 εκ. IU σε 2 ώρες
4.400 IU/kg ως δόση φόρτισης σε 10
λεπτά, ακολούθως 4.400 IU/kg/ώρα
σε 12-24 ώρες
Επιταχυμένη φαρμακευτική αγωγή:
3 εκ. IU σε 2 ώρες
100 mg σε 2 ώρες, ή
0,6 mg/kg σε 15 λεπτά (μέγιστη
δόση 50 mg)
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Αντενδείξεις στη θρομβολυτική θεραπεία
Απόλυτες αντενδείξεις*:

• Αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγκεφαλικό επεισόδιο
άγνωστης προέλευσης οποτεδήποτε
• Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τους 6 προηγούμενους
μήνες
• Βλάβη ή νεοπλάσματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα
• Πρόσφατο μείζον τραύμα/χειρουργική επέμβαση/τραύμα στο
κεφάλι (εντός των 3 προηγούμενων εβδομάδων)
• Γαστρεντερική αιμορραγία κατά τον τελευταίο μήνα
• Γνωστή απώλεια αίματος
Σχετικές αντενδείξεις

• Παροδική εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο κατά τους 6 προηγούμενους μήνες
• Αντιπηκτική θεραπεία από το στόμα
• Εγκυμοσύνη ή 1 εβδομάδα μετά τον τοκετό
• Μη συμπιεστές παρακεντήσεις
• Τραυματική ανάνηψη
• Επίμονη υπέρταση (συστολική πίεση αίματος > 180 mm Hg)
• Προχωρημένη ηπατική νόσος
• Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
• Ενεργό πεπτικό έλκος
*Οι αντενδείξεις στη θρομβόλυση που θεωρούνται απόλυτες, π.χ. στο οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου, μπορεί να είναι σχετικές για έναν ασθενή με ΠΕ υψηλού κινδύνου με άμεσο
κίνδυνο για τη ζωή.

Προσαρμογή της δόσης ενδοφλέβιας
κλασματοποιημένης ηπαρίνης
βάσει APTT
APTT

Αλλαγή της δοσολογίας

< 35 δευτ. (<1,2 φορές του
μάρτυρα)

80 U/kg άπαξ, αύξηση ρυθμού έγχυσης κατά 4 U/kg/
ώρα

35-45 δευτ. (1,2 -1,5 φορές του
μάρτυρα)

40 U/kg άπαξ, αύξηση ρυθμού έγχυσης κατά 2 U/kg/
ώρα

46-70 δευτ. (1,5 -2,3 φορές του
μάρτυρα)

Καμία αλλαγή

71-90 δευτ. (2,3-3,0 φορές του
μάρτυρα)

Μείωση ρυθμού έγχυσης
κατά 2 U/kg/ώρα

> 90 δευτ. (> 3,0 φορές του
μάρτυρα)

Διακοπή έγχυσης για 1 ώρα,
μετά μείωση ρυθμού έγχυσης
κατά 3 U/kg/ώρα

aPTT: χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης
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Υποδόρια σκευάσματα ηπαρινών χαμηλού μοριακού
βάρους και του fondaparinux εγκεκριμένα για τη
θεραπεία της ΠΕ
Δοσολογία

Διάστημα

1,0 mg/kg
ή
1,5 mg/kg*

Κάθε 12 ώρες

Τινζαπαρίνη

175 U/kg

Μια φορά
ημερησίως

Fondaparinux

5 mg (σωματικό βάρος
< 50 kg),
7,5 mg (σωματικό
βάρος 50-100 kg),
10 mg (σωματικό
βάρος > 100 kg)

Μια φορά
ημερησίως

Ενοξαπαρίνη

Μια φορά
ημερησίως*

*Η έγχυση ενοξαπαρίνης μια φορά ημερησίως σε δοσολογία 1,5 mg/kg είναι εγκεκριμένη για
θεραπεία νοσηλείας της ΠΕ στις ΗΠΑ και ορισμένες, αλλά όχι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ασθενείς με καρκίνο, η δαλτεπαρίνη έχει εγκριθεί
για παρατεταμένη θεραπεία της συμπτωματικής ΦΘΕ
(εγγύς ΕΒΦΘ ή/και ΠΕ), σε αρχική δόση 200 IU/kg
s.c. μια φορά ημερησίως (βλ. ετικέτα φαρμάκου για
λεπτομέρειες). Επίσης, στην ΠΕ χρησιμοποιούνται κάποιες φορές άλλες LMWH εγκεκριμένες για τη θεραπεία ΕΒΦΘ.

Ενότητα XIV: Πνευμονική εμβολή

10. Ειδικές καταστάσεις

8. Μακροχρόνια θεραπεία
Συστάσεις

• Για ασθενείς με ΠΕ δευτεροπαθή λόγω
•
•

•
•

•

•

παροδικού (αναστρέψιμου) παράγοντα
κινδύνου, η θεραπεία με VKA συνιστάται
για 3 μήνες
Για ασθενείς με απρόκλητη ΠΕ, η θεραπεία
με VKA συνιστάται για 3 μήνες τουλάχιστον
Σε ασθενείς με πρώτο επεισόδιο απρόκλητης ΠΕ και μικρό κίνδυνο αιμορραγίας
και στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί
σταθερή αντιπηκτική κατάσταση, μπορεί
να χορηγηθεί μακροχρόνια αντιπηκτική
θεραπεία από το στόμα
Για ασθενείς με δεύτερο επεισόδιο απρόκλητης ΠΕ, συνιστάται μακροχρόνια θεραπεία
Σε ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια αντιπηκτική θεραπεία, ο λόγος κινδύνου οφέλους της συνέχισης αυτής της
θεραπείας θα πρέπει να επανεκτιμάται σε
τακτά χρονικά διαστήματα
Για ασθενείς με ΠΕ και καρκίνο, θα πρέπει να μελετηθεί η χορήγηση LMWH
για τους πρώτους 3 έως 6 μήνες
Μετά από αυτή την περίοδο, η αντιπηκτική θεραπεία με VKA ή LMWH θα πρέπει
να συνεχιστεί επ’ αόριστον ή μέχρι να θεωρηθεί ότι έχει θεραπευτεί ο καρκίνος
Σε ασθενείς με ΠΕ, η δόση VKA θα πρέπει
να ρυθμιστεί, ώστε να διατηρείται το INR
στο 2,5 (εύρος INR, 2,0 έως 3,0) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της θεραπείας

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

I

A

I

Α

ΙΙβ

Β

I

Α

I

Γ

IIα

Β

Ι

Γ

Ι

Α

Κατηγορία σύστασης, Επίπεδο δεδομένων

α

β

9. Μόνιμα φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας
Συστάσεις

Κατη- Επίγορίαa πεδοb

• Τα

•

φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας (IVC)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν
υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για
αντιπηκτική θεραπεία και υψηλός κίνδυνος υποτροπής ΦΘΕ
Η χρήση των φίλτρων IVC σε ασθενείς
με ΠΕ ως θεραπεία ρουτίνας δεν συνιστάται

IΙβ

Β

IΙΙ

B

Κατηγορία σύστασης, Επίπεδο δεδομένων

α

β

Τα μόνιμα φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας (IVC) μπορούν να προσφέρουν προστασία από
ΠΕ εφ’ όρου ζωής, ωστόσο, σχετίζονται με επιπλοκές και όψιμα επακόλουθα όπως
υποτροπιάζοντα επεισόδια ΕΒΦΘ και ανάπτυξη του μεταθρομβωτικού συνδρόμου.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: Στις εγκύους με κλινική υποψία ΠΕ,
πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται ακριβής διάγνωση, καθώς απαιτείται παρατεταμένη χορήγηση ηπαρίνης.
Η ποσότητα ακτινοβολίας που απορροφάται από το
έμβρυο για τις διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα (σελίδα 310). Το ανώτερο όριο σε σχέση με τον κίνδυνο βλάβης στο έμβρυο θεωρείται ότι είναι τα 50 mSv (50000 μGy).
Συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαφορετικές μέθοδοι χωρίς σημαντικό κίνδυνο για το
έμβρυο. Η δόση ακτινοβολίας της ΑΤ που λαμβάνει
το έμβρυο φαίνεται να είναι μικρότερη από την ακτινοβολία του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης πνευμόνων στο 1ο και 2ο τρίμηνο. Ωστόσο, το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων έχει υψηλή διαγνωστική απόδοση (75%) σε εγκύους με λιγότερη
απορροφούμενη ακτινοβολία από το μαστό σε σύγκριση με την ΑΤ. Η φάση αερισμού δεν φαίνεται να
προσθέτει αρκετές πληροφορίες για να δικαιολογήσει την επιπλέον ακτινοβολία. Όμως, σε γυναίκες που
δεν είναι δυνατή η διάγνωση μετά από σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων θα πρέπει να προτιμάται η ΑΤ από την πνευμονική αγγειογραφία, που συνδέεται με σημαντικά υψηλότερη έκθεση σε ακτινοβολία για το έμβρυο (2,2 έως 3,7 mSv).
Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους συνιστώνται
σε επιβεβαιωμένη ΠΕ, ενώ οι ����������������
VKA�������������
δεν συνιστώνται κατά το πρώτο και τρίτο τρίμηνο και μπορούν να
χορηγούνται με προσοχή στο δεύτερο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης. Η θρομβόλυση επισύρει μεγαλύτερο
κίνδυνο αιμορραγίας στις εγκύους αλλά – όπως και
η εμβολεκτομή – θα πρέπει να μελετάται σε περιπτώσεις επικίνδυνες για τη ζωή.
Η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται για
3 μήνες τουλάχιστον μετά τον τοκετό.
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ: Είναι παράγοντας προδιάθεσης για
την ανάπτυξη και υποτροπή ΦΘΕ. Ωστόσο, δεν συνιστάται εκτενής έλεγχος ρουτίνας για καρκίνο σε
ασθενείς με πρώτο επεισόδιο απρόκλητης ΠΕ. Σε
καρκινοπαθείς με επιβεβαιωμένη ΠΕ, θα πρέπει να
χορηγείται LMWH για τους πρώτους 3 έως 6 μήνες
θεραπείας και η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να
συνεχίζεται επ’ αόριστον ή μέχρι την οριστική θεραπεία του καρκίνου.
ΘΡΟΜΒΟΙ ΔΕΞΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ:
Ιδιαίτερα όταν είναι κινητοί, «από μεταφορά» από τις
περιφερικές φλέβες, συσχετίζονται με σημαντικά αυ331
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ξημένο κίνδυνο πρώιμης θνητότητας σε ασθενείς με
οξεία ΠΕ. Πρέπει να χορηγείται άμεσα θεραπεία, αλλά
η ιδανική θεραπεία είναι υπό αμφισβήτηση λόγω της
έλλειψης μελετών. Η θρομβόλυση και η εμβολεκτομή
είναι πιθανόν και οι δύο αποτελεσματικές, ενώ η αντιπηκτική θεραπεία ως μονοθεραπεία φαίνεται να είναι
λιγότερο αποτελεσματική.
ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΗΠΑΡΙΝΗ: Είναι μια ανοσολογική επιπλοκή της θεραπείας ηπαρίνης επικίνδυνη για τη ζωή. Η παρακολούθηση της τιμής των αιμοπεταλίων σε ασθενείς
που λαμβάνουν θεραπεία με ηπαρίνη είναι σημαντική για πρώιμη ανίχνευση της πάθησης.
Η θεραπεία περιλαμβάνει τη διακοπή της ηπαρίνης
και τη χορήγηση εναλλακτικής αντιπηκτικής αγωγής
αν αυτό απαιτείται.
Η ΜΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΉ ΠΕ δεν αποτελεί ξεχωριστή
κλινική οντότητα. Προκαλείται από ποικιλία εμβόλων
διαφορετικής σύστασης και εκδηλώνεται με μια ποικιλία κλινικών μορφών, δυσκολεύοντας έτσι τη διάγνωση. Με την εξαίρεση της σοβαρή από αέρα και
από λίπος εμβολή, οι αιμοδυναμικές επιδράσεις των
μη θρομβωτικών εμβόλων είναι συνήθως ήπιες. Η
θεραπεία συνήθως είναι υποστηρικτική, αλλά διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του εμβόλου και την κλινική
σοβαρότητα..
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11. Παράρτημα
Υπολογιζόμενη ακτινοβολία που απορροφάται από το
έμβρυο κατά τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων
επί υποψίας ΠΕ
Διαγνωστική εξέταση
Ακτινογραφία θώρακος
Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης
πνευμόνων με σημμασμένη αλβουμίνη με Technetium-99 m
(1–2 mCi)
Σπινθηρογράφημα αερισμού
πνευμόνων

Υπολογιζόμενη
ακτινοβολία
μGy

mSv

< 10

0.01

60 - 120

0.06 - 0.12

200

0.2

3 - 20
8 - 77
51 - 130

0.003 - 0.02
0.008 - 0.08
0.051 - 0.13

Αγγειογραφία με αξονικό τομογράφο
1ο τρίμηνο
2ο τρίμηνο
3ο τρίμηνο

Πνευμονική αγγειογραφία μέσω
της μηριαίας φλέβας
2210 - 3740
Πνευμονική αγγειογραφία μέσω
της βραχιόνιας φλέβας

< 500

2.2 - 3.7
< 0.5
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Η Ομάδα Δράσης για την καρδιακή ανεπάρκεια της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC).
Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας της ESC (HFA)

Πρόεδρος:

Kenneth Dickstein, MD, PhD, FESC
Cardiology Division
Stavanger University Hospital
University of Bergen
4011 Stavanger
Norway
Τηλ: +47 51 51 80 00
Φαξ: +47 51 51 99 21
E-mail: kenneth.dickstein@med.uib.no

Μέλη της Ομάδας Εργασίας:

1. Alain Cohen-solar, Παρίσι, Γαλλία
2. Γεράσιμος Φιλιππάτος, Αθήνα, Ελλάδα
3. John J.V. McMurray, Γλασκόβη, Ηνωμένο Βασίλειο
4. Piotr Ponikowski, Wroclaw, Πολωνία
5. Philip Alexander Poole-Wilson, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
6. Anna Stromberg, Linkoping, Σουηδία
7. Dirk J. van Veldhuisin, Groningen, Κάτω Χώρες

8. Dan Atar, Όσλο, Νορβηγία
9. Arno W. Hoes, Ουτρέχτη, Κάτω Χώρες
10. Andre Keren, Ιεροσόλυμα, Ισραήλ
11. Alexandre Mebazaa, Παρίσι, Γαλλία
12. Markku Nieminen, Hus, Φινλανδία
13. Silvia Giuliana Priori, Πάβια, Ιταλία
14. Karl Swedberg, Gorenborg, Σουηδία

Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία
3. Catherine Despres, Sophia Antipolis, Γαλλία
Ειδικές ευχαριστίες στην Tessa Baak για τη συμβολή της.

1. Εισαγωγή
Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να δώσει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση, την
αξιολόγηση και τη θεραπεία της οξείας και χρόνιας
καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ). Η εθνική πολιτική για
την υγεία καθώς και η κλινική κρίση καθορίζουν τη
σειρά των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο πλαί-

σιο αυτό. Η προσέγγιση με βάση τις αποδείξεις χρησιμοποιήθηκε για την ανάδειξη των κατηγοριών των
συστάσεων και του χαρακτηρισμού της ποιότητας
των δεδομένων που οδήγησαν σε αυτές. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ορολογία που χρησιμοποιείται
για το χαρακτηρισμό μιας σύστασης.

* Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC για τη διάγνωση και θεραπεία της οξείας και χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας 2008 (�����
European Heart Journal 2008) doi: 10.11093/euheartj/ehn309
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Κεφάλαιο 1: Διάγνωση και θεραπεία της οξείας και χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας
Πίνακας 1. Κατηγορίες συστάσεων ESC
Κατηγορίες
συστάσεων

Ορισμός

Προτεινόμενη διατύπωση
που θα χρησιμοποιείται
Δεδομένα ή/και γενική
Συνιστάται/
συμφωνία ότι μια συγκε- ενδείκνυται
κριμένη θεραπεία ή
Κατηγορία Ι
διαδικασία είναι
ωφέλιμη, χρήσιμη και
αποτελεσματική
Αντικρουόμενα δεδομένα
ή/και διάσταση απόψεων
σχετικά με τη χρησιμότηΚατηγορία ΙΙ
τα/αποτελεσματικότητα
της συγκεκριμένης θεραπείας ή διαδικασίας
Το βάρος των δεδοΘα πρέπει να
Κατηγορία μένων/απόψεων είναι διερευνάται η
ΙΙα
υπέρ της χρησιμότητας/ αναγκαιότητα
αποτελεσματικότητας
Η χρησιμότητα/ αποτελε- Μπορεί να
Κατηγορία σματικότητα τεκμηριώνε- διερευνηθεί η
ΙΙβ
ται λιγότερο από τα δεδο- αναγκαιότητα
μένα/απόψεις
Δεδομένα ή η γενική συμ- Δεν συνιστάται
φωνία ότι η συγκεκριμένη θεραπεία ή διαδικασία
Κατηγορία ΙΙΙ δεν είναι χρήσιμη/αποτελεσματική και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι επιβλαβής

2. Ορισμός & Διάγνωση

Πίνακας 2. Ορισμός της καρδιακής ανεπάρκειας

Η ΚΑ είναι ένα κλινικό σύνδρομο κατά το οποίο οι
ασθενείς παρουσιάζουν τα ακόλουθα:

• Τυπικά συμπτώματα ΚΑ

(δύσπνοια ηρεμίας ή κατά την άσκηση, κόπωση, αδυναμία, οίδημα σφυρών)
και

•

Τυπικά σημεία ΚΑ
(ταχυκαρδία, ταχύπνοια, πνευμονικοί ρόγχοι, πλευριτική συλλογή, διάταση σφαγιτίδων, περιφερικό οίδημα,
ηπατομεγαλία)
και

• Αντικειμενικές ενδείξεις δομικής ή λειτουργικής ανω-

μαλίας της καρδιάς σε ηρεμία (καρδιομεγαλία, τρίτος
καρδιακός τόνος, καρδιακά φυσήματα, παθολογικό
υπερηχοκαρδιογράφημα, αυξημένη συγκέντρωση νατριουρητικών πεπτιδίων)

Πίνακας 3. Συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις καρδιακής
ανεπάρκειας
Κύριο κλινικό
χαρακτηριστικό

Συμπτώματα

Περιφερικό
οίδημα/
συμφόρηση

Δύσπνοια
Αδυναμία,
κόπωση
Ανορεξία

Περιφερικό οίδημα
Διάταση σφαγιτίδων
Πνευμονικό οίδημα
Ηπατομεγαλία, ασκίτης
Κατακράτηση υγρών
(συμφόρηση)
Καχεξία

Πνευμονικό
οίδημα

Σοβαρή
δύσπνοια
σε ηρεμία

Τρίζοντες ή ρόγχοι κατά την ακρόαση των
πνευμόνων, Πλευριτική συλλογή, Ταχυκαρδία, Ταχύπνοια

Καρδιογενής
καταπληξία
(σύνδρομα
χαμηλής
παροχής)

Σύγχυση
Αδυναμία
Ψυχρά άκρα

Κακή περιφερική αιμάτωση
Συστολική πίεση
< 90 mm Hg
Ανουρία ή ολιγουρία

Ορισμός της καρδιακής ανεπάρκειας

Η ΚΑ είναι ένα πολύπλοκο σύνδρομο το οποίο παρουσιάζει τα παρακάτω: συμπτώματα ΚΑ, τυπικά δύσπνοια σε ηρεμία ή κατά την άσκηση ή/και κόπωση,
σημεία κατακράτησης υγρών όπως πνευμονική συμφόρηση ή οίδημα σφυρών, αντικειμενικές ενδείξεις
μιας δομικής ή λειτουργικής ανωμαλίας της καρδιάς
σε ηρεμία (Πίνακας 2).
Η κλινική απόκριση σε θεραπεία που απευθύνεται
στην ΚΑ από μόνη της επαρκεί για τη διάγνωση, αλλά είναι χρήσιμη όταν η διάγνωση παραμένει ασαφής μετά από τις άλλες διαγνωστικές έρευνες.
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Σημεία

Υψηλή αρτηριακή Δύσπνοια
πίεση
(υπερτασική ΚΑ)

Συνήθως αυξημένη πίεση, υπερτροφία
αριστερής κοιλίας και
διατηρημένο κλάσμα
εξώθησης

Δεξιά καρδιακή
ανεπάρκεια

Ενδείξεις δυσλειτουργίας δεξιάς κοιλίας.
Αυξημένη σφαγιτιδική
πίεση, περιφερικό οίδημα, ηπατομεγαλία,
εντερική συμφόρηση

Δύσπνοια
Κόπωση

Ενότητα XV: Καρδιακή ανεπάρκεια
Οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Συστολική έναντι διαστολικής καρδιακής ανεπάρκειας

Μια χρήσιμη ταξινόμηση της ΚΑ που βασίζεται στη φύση της κλινικής εμφάνισης διακρίνει την ΚΑ σε πρωτοεμφανιζόμενη, παροδική και χρόνια. Η παροδική ΚΑ
αναφέρεται σε συμπτωματική ΚΑ για περιορισμένο
χρονικό διάστημα, παρόλο που απαιτείται η μακροχρόνια θεραπεία αυτής.

Οι περισσότεροι ασθενείς με ΚΑ παρουσιάζουν ενδείξεις τόσο συστολικής όσο και διαστολικής δυσλειτουργίας σε ηρεμία ή άσκηση. Οι ασθενείς με διαστολική ΚΑ παρουσιάζουν
συμπτώματα ή/και σημεία ΚΑ και ένα διατηρημένο κλάσμα
εξώθησης της αριστερής κοιλίας άνω του 45-50%. Έχει επιλεγεί η χρήση της συντόμευσης HFPEF (καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης) σε αυτό το κείμενο.

Πίνακας 4. Ταξινόμηση ΚΑ με βάση τις δομικές διαταραχές (ACC/AHA) ή με βάση τα συμπτώματα που
σχετίζονται με τη λειτουργική ικανότητα (NYHA)
Στάδια ΚΑ ACC/AHA
Στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας βάσει της δομής
του μυοκαρδίου και της βλάβης αυτού

Λειτουργική ταξινόμηση NYHA
Σοβαρότητα με βάση τα συμπτώματα
και τη φυσική δραστηριότητα

Στάδιο Α

Υψηλός κίνδυνος εμφάνισης ΚΑ. Χωρίς διαπι- Κατηγορία Ι
στωμένη δομική ή λειτουργική ανωμαλία. Χωρίς σημεία ή συμπτώματα.

Χωρίς περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας.
Η συνήθης φυσική δραστηριότητα δεν προκαλεί υπερβολική κόπωση, ταχυκαρδία ή δύσπνοια.

Στάδιο Β

Οργανική καρδιοπάθεια που σχετίζεται έντονα Κατηγορία ΙΙ
με την ανάπτυξη ΚΑ, αλλά χωρίς σημεία ή συμπτώματα

Ελαφρύς περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Χωρίς συμπτώματα ηρεμίας, αλλά η συνήθης φυσική δραστηριότητα
οδηγεί σε κόπωση, ταχυκαρδία ή δύσπνοια.

Στάδιο Γ

Συμπτωματική ΚΑ σχετιζόμενη με υποκείμενη Κατηγορία ΙΙΙΙ Σημαντικός περιορισμός φυσικής δραστηριόοργανική καρδιοπάθεια
τητας. Χωρίς συμπτώματα ηρεμίας, αλλά ηπιότερη της συνήθους φυσικής δραστηριότητας
οδηγεί σε κόπωση, ταχυκαρδία ή δύσπνοια.

Στάδιο Δ

Προχωρημένη οργανική καρδιοπάθεια και ση- Κατηγορία ΙV Αδυναμία διενέργειας οποιασδήποτε φυσικής
μαντικά συμπτώματα ΚΑ σε ηρεμία παρά τη μέδραστηριότητας χωρίς δυσφορία. Συμπτώμαγιστη φαρμακευτική θεραπεία.
τα ηρεμίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε φυσικής δραστηριότητας, η δυσφορία αυξάνεται.

ACC = American College of Cardiology, AHA, American Heart As- NYHA = New York Heart Association.
sociation.
Η Επιτροπή Κριτηρίων της New
����������������������������������
York Heart Association. NomenHunt SA et al. Circulation. 2005; 112: 1825-1852.
clature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and
Great Vessels. 9th Ed. Boston, Mass: Little, Brown & Co, 1994:
253-256

Επιδημιολογία

Ο επιπολασμός της ΚΑ στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3%. Ο επιπολασμός της ασυμπτωματικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας είναι παρόμοιος, συνεπώς η ΚΑ ή η ασυμπτωματική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας εμφανίζεται στο 4% περίπου του πληθυσμού. Ο επιπολασμός αυξάνεται απότομα γύρω στην ηλικία 75 ετών, οπότε σε άτομα ηλικίας 70 έως 80 ετών κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20%.
Συνολικά 50% των ασθενών πεθαίνουν μέσα σε
χρονικό διάστημα 4 ετών. 40% των ασθενών που
εισάγονται στο νοσοκομείο με ΚΑ πεθαίνουν ή επανεισάγονται στο νοσοκομείο εντός ενός έτους.
Η HFPEF (κλάσμα εξώθησης > 45-50%) αφορά

τους μισούς ασθενείς με ΚΑ. Η πρόγνωση σε αυτή
τη μορφή της ΚΑ φαίνεται και από πρόσφατες μελέτες να είναι ουσιαστικά παρόμοια με αυτή της συστολικής ΚΑ.
Αιτιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας

Τα συνηθέστερα αίτια της λειτουργικής επιδείνωσης
της καρδιάς είναι η βλάβη ή απώλεια μυοκαρδίου λόγω οξείας ή χρόνιας ισχαιμίας, αυξημένη αγγειακή αντίσταση λόγω υπέρτασης ή η ανάπτυξη ταχυαρρυθμίας
όπως η κολπική μαρμαρυγή. Η στεφανιαία νόσος είναι
μακράν το συνηθέστερο αίτιο και αφορά 70% περίπου
των ασθενών με ΚΑ. Η βαλβιδική νόσος ευθύνεται για
10% και οι μυοκαρδιοπάθειες για άλλο 10% επίσης.
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3. Διαγνωστικές τεχνικές

Εικόνα 1. Διάγραμμα για τη διάγνωση ΚΑ σε ασθενείς
που δεν λαμβάνουν θεραπεία και εμφανίζονται με
συμπτώματα ενδεικτικά ΚΑ με βάση την τιμή των
νατριουρητικών πεπτιδίων

Αλγόριθμος για τη διάγνωση της καρδιακής
ανεπάρκειας

Ένας αλγόριθμος για τη διάγνωση της ΚΑ ή της δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Δεν επαρκεί μόνο η διάγνωση της ΚΑ. Παρόλο
που η γενική αντιμετώπιση της ΚΑ είναι κοινή για τους
περισσότερους ασθενείς, ορισμένα αίτια απαιτούν ειδική θεραπεία και μπορεί να είναι αναστρέψιμα.
Διαγνωστικές εξετάσεις στην καρδιακή ανεπάρκεια

Οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι συνήθως πιο ευαίσθητες για την ανίχνευση των ασθενών με ΚΑ και μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Τα διαγνωστικά ευρήματα είναι
συχνά λιγότερο έκδηλα σε ασθενείς με HFPEF. Το ηχωκαρδιογράφημα είναι η πιο χρήσιμη μέθοδος αξιολόγησης της συστολικής και διαστολικής δυσλειτουργίας.

Κλινική εξέταση, ΗΚΓ,
Ακτινογραφία θώρακος,
Ηχωκαρδιογράφημα
Νατριουρητικά πεπτίδια

BNP < 100 pg/ml
NT-proBNP < 400
pg/ml

BNP 100 – 400
pg/ml
NT-proBNP 400 –
2000 pg/ml

BNP > 400 pg/ml
NT-proBNP
> 2000 pg/ml

Απίθανη χρόνια ΚΑ

Αβέβαιη διάγνωση

Πιθανή χρόνια ΚΑ

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) θα πρέπει να διενεργείται σε κάθε ασθενή με υποψία ΚΑ (Πίνακας 5).
Πίνακας 5. Συνήθεις ανωμαλίες ΗΚΓ στην ΚΑ
Ανωμαλία

Αίτια

Κλινικές συνέπειες

Φλεβοκομβική ταχυκαρδία

Μη αντιρροπούμενη ΚΑ, αναιμία, πυρετός, Κλινική εκτίμηση
υπερθυρεοειδισμός
Εργαστηριακός έλεγχος

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία

Β-αποκλειστές, αντιαρρυθμικά, υποθυρεοειδι- Αξιολόγηση φαρμακευτικής αγωγής
σμός, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου
Εργαστηριακός έλεγχος

Κολπική ταχυκαρδία/
πτερυγισμός/μαρμαρυγή

Υπερθυρεοειδισμός, λοίμωξη, μη αντιρρο- Επιβράδυνση κολποκοιλιακής αγωγής,
πούμενη ΚΑ, έμφραγμα
φαρμακευτική ανάταξη, ηλεκτρική ανάταξη αρρυθμίας, κατάλυση με καθετήρα,
αντιπηκτική θεραπεία

Κοιλιακές αρρυθμίες

Ισχαιμία, έμφραγμα, μυοκαρδιοπάθεια, μυ- Εργαστηριακός έλεγχος, τεστ κοπώσεως,
οκαρδίτιδα, υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, σπινθηρογράφημα αιμάτωσης, στεφανιοτοξικός δακτυλιδισμός
γραφία, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, ICD

Ισχαιμία/Έμφραγμα

Στεφανιαία Νόσος

Επάρματα Q

Έμφραγμα, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, Υπερηχοκαρδιογράφημα, στεφανιογραLBBB, προδιέγερση
φία

Υπερτροφία ΑΚ

Υπέρταση, νόσος αορτικής βαλβίδας, υπερ- Υπερηχοκαρδιογράφημα/Doppler
τροφική μυοκαρδιοπάθεια

Κολποκοιλιακός
αποκλεισμός

Έμφραγμα, τοξικότητα από φάρμακα, μυο- Αξιολόγηση φαρμακευτικής αγωγής, βηκαρδίτιδα, σαρκοείδωση, νόσος Lyme
ματοδότης, συστηματική νόσος

Χαμηλά επάρματα

Παχυσαρκία, εμφύσημα, περικαρδιακή συλ- Υπερηχοκαρδιογράφημα, ακτινογραφία
λογή, αμυλοείδωση
θώρακος

Διάρκεια QRS > 120 msec
με μορφολογία LBBB

Ηλεκτρικός δυσυγχρονισμός
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Υπερηχοκαρδιογράφημα,
τροπονίνες,
στεφανιογραφία, επαναγγείωση

Υπερηχοκαρδιογράφημα, CRT-P, CRT-D

Ενότητα XV: Καρδιακή ανεπάρκεια
Ακτινογραφία θώρακος

Η ακτινογραφία θώρακος είναι ένα απαραίτητη κατά τη διαγνωστική προσέγγιση της ΚΑ. Επιτρέπει την

εκτίμηση της πνευμονικής συμφόρησης και μπορεί
να αναδείξει σημαντικές πνευμονικές ή θωρακικές
αιτίες της δύσπνοιας (Πίνακας 6).

Πίνακας 6. Συνήθη ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακος στην καρδιακή ανεπάρκεια
Ανωμαλία

Αίτια

Κλινικές συνέπειες

Καρδιομεγαλία

Διάταση ΑΚ, ΔΚ, κόλπων
Περικαρδιακή συλλογή

Υπερηχοκαρδιογράφημα/Doppler

Υπερτροφία της ΑΚ

Υπέρταση, στένωση αορτικής βαλβίδας,
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Υπερηχοκαρδιογράφημα/Doppler

Φυσιολογικά
πνευμονικά ευρήματα

Απίθανη η πνευμονική συμφόρηση

Επανεξέταση της διάγνωσης
(εάν δεν έχει αρχίσει η θεραπεία)
Απίθανη η σοβαρή πνευμονοπάθεια

Πνευμονική φλεβική
συμφόρηση

Αυξημένη πίεση πλήρωσης της ΑΚ

Επιβεβαίωση αριστερής ΚΑ

Διάμεσο οίδημα

Αυξημένη πίεση πλήρωσης της ΑΚ

Επιβεβαίωση αριστερής ΚΑ

Πλευριτική συλλογή

Αυξημένες πιέσεις πλήρωσης
Πιθανή ΚΑ εάν είναι αμφοτερόπλευρη
Πνευμονική λοίμωξη, χειρουργείο ή
κακοήθης συλλογή

Διερεύνηση για μη καρδιολογικές αιτίες
Αν η συλλογή είναι μεγάλη διαγνωστική ή
θεραπευτική παρακέντηση

Γραμμές Kerley B

Αυξημένες λεμφικές πιέσεις

Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας ή χρόνια ΚΑ

Υπερδιαύγαση
πνευμονικών πεδίων

Εμφύσημα ή πνευμονική εμβολή

Ελικοειδής αξονική τομογραφία,
σπιρομέτρηση υπερηχοκαρδιογράφημα

Πνευμονική λοίμωξη

Η πνευμονία μπορεί να είναι
δευτεροπαθής λόγω πνευμονικής
συμφόρησης

Αντιμετώπιση τόσο της λοίμωξης όσο
και της ΚΑ

Πνευμονική διήθηση

Συστηματική νόσος

Διαγνωστικές εξετάσεις

Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι σημαντικές αιματολογικές και ηλεκτρολυτικές
ανωμαλίες είναι ασυνήθιστες σε ήπια έως μέτρια
ΚΑ χωρίς αγωγή, παρόλο που παρουσιάζεται συχνά

ήπια αναιμία, υπονατριαιμία, υποκαλιαιμία και μειωμένη νεφρική λειτουργία, ιδιαίτερα σε ασθενείς που
αντιμετωπίζονται με διουρητικά ή/και ACEI, ARB ή
ανταγωνιστές αλδοστερόνης (Πίνακας 7).

339

Κεφάλαιο 1: Διάγνωση και θεραπεία της οξείας και χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας
Πίνακας 7. Συνήθη ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων στην καρδιακή ανεπάρκεια
Ανωμαλία

Αίτια

Κλινικές συνέπειες

Αυξημένη κρεατινίνη ορού
(> 150 μmol/l)

Νεφρική νόσος, ACEI/ARB, ανταγωνιστές
αλδοστερόνης

Υπολογισμός GFR, πιθανή μείωση της δόσης ACEI/
ARB ή των αποκλειστών αλδοστερόνης, έλεγχος
καλίου και BUN

Αναιμία (<13 g/dl στους
άνδρες, <12 στις γυναίκες)

Χρόνια ΚΑ, αιμοκάθαρση, απώλεια σιδήρου ή κακή χρή- Διαγνωστικές εξετάσεις, πιθανή χορήγηση θεραπείας
ση αυτού, νεφρική ανεπάρκεια, αναιμία χρονίας νόσου

Υπονατριαιμία (< 135 mmol/l)

Χρόνια ΚΑ, αιμοκάθαρση, απελευθέρωση AVP,
διουρητικά

Περιορισμός πρόσληψης νερού, μείωση δοσολογίας
διουρητικών, υπερδιήθηση, ανταγωνιστές
βασοπρεσίνης

Υπερνατριαιμία (> 150 mmol/l) Υπεργλυκαιμία, αφυδάτωση

Πιθανή πρόσληψης νερού, διαγνωστικές εξετάσεις

Υποκαλιαιμία (< 3,5 mmol/l)

Διουρητικά, δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός

Κίνδυνος αρρυθμίας, συμπληρώματα καλίου, ACEI/
ARB, αποκλειστές αλδοστερόνης

Υπερκαλιαιμία (> 5,5 mmol/l)

Νεφρική ανεπάρκεια, συμπληρώματα καλίου,
αποκλειστές συστήματος ρενίνης – αγγειοτασίνης –
αλδοστερόνης

Διακοπή καλιοσυντηρητικής θεραπείας (ACEI/ARB,
αποκλειστές αλδοστερόνης), εκτίμηση νεφρικής
λειτουργίας και pH, κίνδυνος βραδυκαρδίας

Υπεργλυκαιμία (> 6,5 mmol/l)

Διαβήτης, αντίσταση στην ινσουλίνη

Αξιολόγηση του βαθμού ενυδάτωσης, αντιμετώπιση της
διαταραχής ανοχής στη γλυκόζη

Υπερουρικαιμία (> 500 μmol/l)

Διουρητική θεραπεία, ουρική αρθρίτιδα, κακοήθεια

Αλλοπουρινόλη, μείωση δόσης διουρητικού

BNP > 400 pg/ml, NTproBNP
> 2000 pg/ml

Αυξημένη τοιχωματική τάση στην ΑΚ

Πιθανή ΚΑ, ένδειξη για Υπερηχοκαρδιογράφημα,
Πιθανή έναρξη θεραπείας

BNP < 100 pg/ml, NTproBNP
< 400 pg/ml

Φυσιολογική τοιχωματική τάση στην ΑΚ

Εναλλακτικές διαγνώσεις, απίθανη ΚΑ

Λευκωματίνη υψηλή (> 45 g/l)

Αφυδάτωση, μυέλωμα

Ενυδάτωση

Λευκωματίνη χαμηλή (< 30 g/l) Κακή διατροφή, νεφρική απώλεια

Διαγνωστικές εξετάσεις

Αύξηση τρανσαμινασών

Ηπατική δυσπραγία, δεξιά ΚΑ, τοξικότητα από
φάρμακα

Διαγνωστικές εξετάσεις, ηπατική συμφόρηση,
επαναξιολόγηση θεραπείας

Αυξημένες τροπονίνες

Μυοκυτταρική νέκρωση, παρατεταμένη ισχαιμία,
Αξιολόγηση τύπου αύξησης (ήπιες αυξήσεις είναι
σοβαρή ΚΑ, μυοκαρδίτιδα, σήψη, νεφρική ανεπάρκεια, συνήθεις στη σοβαρή ΚΑ), στεφανιογραφία,
πνευμονική εμβολή
αξιολόγηση επαναγγείωσης

Παθολογικές εξετάσεις
θυρεοειδούς

Υπερ/υποθυρεοειδισμός, αμιωδαρόνη

Αντιμετώπιση της θυρεοειδικής ανωμαλίας

Εξέταση ούρων

Πρωτεϊνουρία, γλυκοζουρία, βακτήρια

Διαγνωστικές εξετάσεις, αποκλεισμός λοίμωξης

INR > 2,5

Υπερδοσολογία αντιπηκτικής θεραπείας, ηπατική
συμφόρηση

Αξιολόγηση δοσολογίας αντιπηκτικής θεραπείας,
εκτίμηση ηπατικής λειτουργίας, ρύθμιση δόσης
αντιπηκτικών

CRP > 10 mg/l, ουδετεροφιλική Λοίμωξη, φλεγμονή
λευκοκυττάρωση

Νατριουρητικά πεπτίδια

Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν τη χρήση
των συγκεντρώσεων νατριουρητικών πεπτιδίων στο
πλάσμα για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση, τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με εισαγωγή ή εξιτήριο ενός
ασθενούς και την ταυτοποίηση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο κλινικών συμβάντων. Μια φυσιολογική
συγκέντρωση σε έναν ασθενή που δε λαμβάνει αγωγή έχει υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία και καθιστά
την ΚΑ απίθανη αιτία των συμπτωμάτων (Εικόνα 1).
Τροπονίνη Ι ή Τ

Θα πρέπει να λαμβάνεται δείγμα τροπονίνης σε πιθα-

Διαγνωστικές εξετάσεις

νή ΚΑ όταν η κλινική εικόνα υποδηλώνει οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Ήπιες αυξήσεις καρδιακής τροπονίνης
παρατηρούνται συχνά σε σοβαρή ΚΑ ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων απορρύθμισης της ΚΑ σε ασθενείς
που δεν εμφανίζουν ισχαιμία του μυοκαρδίου.
Υπερηχοκαρδιογραφία*

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης της ΚΑ ή/και
της καρδιακής δυσλειτουργίας με υπερηχοκαρδιογραφία είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να εκτελείται σύντομα σε υπόνοια παρουσίας ΚΑ. Οι Πίνακες 8 και 9 παρουσιάζουν τις συνηθέστερες υπερηχοκαρδιογραφικές και Doppler διαταραχές στην ΚΑ.

*Ο όρος Υπερηχοκαρδιογράφημα χρησιμοποιείται περιλαμβάνοντας όλες τις τεχνικές απεικόνισης του καρδιακού υπέρηχου, όπως παλμικό και συνεχές Doppler, έγχρωμο
Doppler και ιστικό Doppler (TDI).
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Πίνακας 8. Συνήθεις υπερηχοκαρδιογραφικές
διαταραχές στην καρδιακή ανεπάρκεια

Πίνακας 9. Δείκτες υπερηχοκαρδιογραφήματος
Doppler και κοιλιακής πλήρωσης

Ανωμαλία

Αίτια

Κλινικές συνέπειες

Δείκτες Doppler

Τύπος

Συνέπεια

Κλάσμα
εξώθησης ΑΚ

Μειωμένο
(< 45-50%)

Συστολική
δυσλειτουργία

Λόγος Ε/Α

Λειτουργία ΑΚ,
συνολική και
τμηματική

Ακινησία,
υποκινησία,
δυσκινησία

Έμφραγμα
μυοκαρδίου/ισχαιμία
Μυοκαρδιοπάθεια,
μυοκαρδίτιδα

Περιοριστικός (> 2,
χρόνος επιβράδυνσης
< 115 έως 150
msec)

Υψηλές πιέσεις
πλήρωσης
Υπερφόρτωση
όγκου

Παρατεταμένη
χάλαση (< 1)

Τελοδιαστολική
διάμετρος

Αυξημένη
(> 55-60 mm)

Υπερφόρτωση όγκου
– πιθανή ΚΑ

Φυσιολογικές
πιέσεις πλήρωσης
Μειωμένη
ευενδοτότητα

Τελοσυστολική
διάμετρος

Αυξημένη
(> 45 mm)

Υπερφόρτωση όγκου
Πιθανή συστολική
δυσλειτουργία

Φυσιολογικό (> 1)

Κλασματική
βράχυνση

Μειωμένη
(< 25%)

Συστολική
δυσλειτουργία

Μη διαγνωστικός
επειδή μπορεί να είναι ψευδοφυσιολογικός

Αυξημένο (> 15)

Μέγεθος
αριστερού
κόλπου

Αυξημένο
(> 40 mm)

Αυξημένες πιέσεις
πλήρωσης
Δυσλειτουργία
μιτροειδούς βαλβίδας
Κολπική μαρμαρυγή

Υψηλές πιέσεις
πλήρωσης

Μειωμένο (< 8)

Χαμηλές πιέσεις
πλήρωσης

Ενδιάμεσο (8 - 15)

Μη διαγνωστικό

> 30 msec

Φυσιολογικές
πιέσεις πλήρωσης

< 30 msec

Υψηλές πιέσεις
πλήρωσης

Πνευμονικό
έπαρμα S

> έπαρμα D

Χαμηλές πιέσεις
πλήρωσης

Vp

< 45 cm/sec

Παρατεταμένη
χάλαση

E/Vp

> 2,5

Υψηλές πιέσεις
πλήρωσης

<2

Χαμηλές πιέσεις
πλήρωσης

Αλλαγή του
ψευδοφυσιολογικού
σε παθολογικό τύπο
πλήρωσης

Αποκαλύπτει
υψηλές πιέσεις
πλήρωσης στην
περίπτωση της
συστολικής και
διαστολικής
δυσλειτουργίας.

Πάχος
τοιχωμάτων ΑΚ

Δομή και
λειτουργία των
βαλβίδων

Υπερτροφία
(> 11-12 mm)

Βαλβιδική
στένωση ή
ανεπάρκεια
(ιδιαίτερα αορτική
στένωση και
μιτροειδική
ανεπάρκεια)

Υπέρταση,
αορτική στένωση,
υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια
Μπορεί να είναι πρωτογενής αιτία ΚΑ ή να
την επιπλέκει
Εκτίμηση κλίσης πίεσης και κλάσματος
ανεπάρκειας
Εκτίμηση αιμοδυναμικών επιδράσεων
Διερεύνηση ενδείξεων για χειρουργική
αντιμετώπιση

Προφίλ
διαμιτροειδικής
ροής

Ανωμαλίες
πρώιμων και
όψιμων κυμάτων
διαστολικής
πλήρωσης

Υποδεικνύει
διαστολική
δυσλειτουργία /
υποδηλώνει το
μηχανισμό

Μέγιστη ταχύτητα
ανεπάρκειας
τριγλώχινας

Αυξημένη
(> 3 m/sec)

Αυξημένη συστολική
πίεση δεξιάς
κοιλίας – υποψία
πνευμονικής
υπέρτασης

Περικάρδιο

Συλλογή,
αιμοπερικάρδιο,
πάχυνση

Έλεγχος για επιπωματισμό, ουραιμία, κακοήθεια, συστηματική
νόσο, οξεία ή χρόνια
περικαρδίτιδα, συμπιεστική περικαρδίτιδα

Ολοκλήρωμα
χρόνου/ταχύτητας
εξωθήσεως
στην αορτή

Μειωμένο
(< 15 cm)

Μειωμένος όγκος
παλμού

Κάτω κοίλη
φλέβα

Διάταση
και ύπαρξη
ανάστροφης ροής

Αυξημένες πιέσεις
δεξιού κόλπου
Δυσλειτουργία δεξιάς
κοιλίας
Ηπατική συμφόρηση

Ε/Εa

Διάρκεια (Α
μιτροειδικό – Α
πνευμονικό)

Χειρισμός
Valsalva

Η διάγνωση HFPEF απαιτεί την ικανοποίηση τριών συνθηκών:
(1) Παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων ΣΚΑ.
(2) Παρουσία φυσιολογικής ή μόνο ήπια επηρεασμένης συστολικής
λειτουργίας της αριστερής κοιλίας (LVEF ≥ 45-50%)
(3) Ενδείξεις διαστολικής δυσλειτουργίας (μη φυσιολογική χάλαση
αριστερής κοιλίας ή διαστολική σκληρία)

Υπερηχοκαρδιογράφημα φόρτισης (stress echo)

Το Υπερηχοκαρδιογράφημα φόρτισης (με δοβουταμίνη ή κόπωση) χρησιμοποιείται για την ανίχνευση
δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας που προκαλείται από ισχαιμία και για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου επί παρουσίας σημαντικής υποκινησίας ή ακινησίας.
Περαιτέρω αναίμακτη απεικόνιση μπορεί να περιλαμβάνει καρδιακή μαγνητική τομογραφία (CMR) ή
ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία.
341

Κεφάλαιο 1: Διάγνωση και θεραπεία της οξείας και χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας
Καρδιακή μαγνητική τομογραφία (CRM)

Καρδιακός καθετηριασμός

Η CRM είναι μια ευέλικτη, υψηλής ακρίβειας, αναπαραγώγιμη, μη επεμβατική τεχνική απεικόνισης για την εκτίμηση των όγκων αριστερής και δεξιάς κοιλιάς, της συνολικής λειτουργίας, τις τμηματικές διαταραχές της κινητικότητας, της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, του πάχους
του μυοκαρδίου, της πάχυνσης, της μάζας και των όγκων
του μυοκαρδίου, των καρδιακών βαλβίδων, των συγγενών ανωμαλιών και της περικαρδιακής νόσου.

Ο καρδιακός καθετηριασμός δεν είναι απαραίτητος για
τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ασθενών με ΚΑ αλλά μπορεί να απαιτηθεί για να διαλευκάνει την αιτιολογία, να δώσει σημαντικές προγνωστικές πληροφορίες ή
όταν τίθεται η πιθανότητα διενέργειας επαναγγείωσης.
Στεφανιογραφία

Η αξονική αγγειογραφία μπορεί να διενεργηθεί σε
ασθενείς με χαμηλή ή μέτρια προεξεταστική πιθανότητα για ΣΝ και μη διαγνωστικό τεστ κοπώσεως ή
σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου.

Η στεφανιογραφία θα πρέπει να πραγματοποιείται σε
ασθενείς με ΚΑ και ιστορικό στηθάγχης κοπώσεως ή
υποψία ισχαιμικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Η στεφανιογραφία ενδείκνυται επίσης σε ασθενείς με
ανθιστάμενη ΚΑ άγνωστης αιτιολογίας και σε ασθενείς
με ενδείξεις σοβαρής ανεπάρκειας μιτροειδούς ή νόσου
αορτικής βαλβίδας που χρήζει χειρουργικής επέμβασης.

Ραδιοϊσοτοπική Κοιλιογραφία

Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός

Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία αναγνωρίζεται ως μια
σχετικά ακριβής μέθοδος προσδιορισμού του κλάσματος
εξώθησης της ΑΚ και εκτελείται συνήθως στο πλαίσιο του
σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Παρέχει πληροφορίες για τη βιωσιμότητα και την ισχαιμία.

Ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός παρέχει πολύτιμες αιμοδυναμικές πληροφορίες σχετικά με τις πιέσεις πλήρωσης, την αγγειακή αντίσταση και την καρδιακή παροχή. Η παρακολούθηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με σοβαρή ΚΑ που
δεν αποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία.

Αξονική τομογραφία

Εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας

Αυτές οι εξετάσεις είναι χρήσιμες, γιατί καταδεικνύουν ή αποκλείουν αναπνευστικά αίτια της δύσπνοιας
και παρέχουν μια εκτίμηση της συμβολής της πνευμονοπάθειας στη δύσπνοια του ασθενούς.
Δοκιμασία κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως είναι χρήσιμη για την αντικειμενική αξιολόγηση της ικανότητας και των συμπτωμάτων
κατά την άσκηση, όπως της δύσπνοιας και της κόπωσης.
Η δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών είναι ένα απλό, αναπαραγόμενο, άμεσα διαθέσιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται
συχνά για την εκτίμηση της υπομέγιστης λειτουργικής ικανότητας και την αξιολόγηση της απόκρισης στη θεραπεία.

24ωρη καταγραφή ΗΚΓ (Holter ρυθμού)

Η 24ωρη καταγραφή ΗΚΓ είναι πολύτιμη στην εκτίμηση ασθενών με συμπτώματα που υποδηλώνουν αρρυθμία (π.χ. αίσθημα παλμών ή συγκοπή), καθώς και
στον έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης σε ασθενείς
με κολπική μαρμαρυγή.
Πρόγνωση

Ο προσδιορισμός της πρόγνωσης στην ΚΑ είναι σύνθετος. Οι μεταβλητές που αποτελούν ανεξάρτητους
προγνωστικούς παράγοντες αναφέρονται στον Πίνακα 10.

Πίνακας 10. Παράγοντες που σχετίζονται με κακή πρόγνωση στην ΚΑ
Δημογραφικοί

Κλινικοί

Ηλεκτρο
φυσιολογικοί

Λειτουργικοί/
Προσπάθειας

Εργαστηριακοί

Απεικονιστικοί

Μεγάλη ηλικία*
Ισχαιμική
αιτιολογία*
Ανάνηψη από αιφνίδιο θάνατο*

Υπόταση*
Λειτουργική
κατηγορία ΙΙΙ-IV*
Πρόσφατη
νοσηλεία για ΚΑ*

Ταχυκαρδία
Επάρματα Q
Ευρέα QRS*
Υπερτροφία ΑΚ
Σύνθετες κοιλιακές αρρυθμίες*

Μειωμένη
ικανότητα για
άσκηση,
Χαμηλό VO2
peak*

Σημαντική αύξηση
BNP/NT pro-BNP*
Υπονατριαιμία*
Αυξημένη τροπονίνη*
Αυξημένοι βιοδείκτες,
νευροορμονική
ενεργοποίηση*

Χαμηλό κλάσμα εξώθησης της
ΑΚ*

Κακή συμμόρφωση
Ταχυκαρδία
Νεφρική δυσλειΠνευμονικοί ρόγχοι
τουργία
Αορτική στένωση
Διαβήτης - Αναιμία
Χαμηλός δείκτης
Χρόνια αποφρακτιμάζας σώματος
κή πνευμονοπάθεια - Διαταραχές αναΚατάθλιψη
πνοής σχετιζόμενες με τον ύπνο

Χαμηλή μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού
Μεταβλητότητα κυμάτων Τ(Twave alternans)
Κολπική
μαρμαρυγή

*= ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες
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Μικρή διανυθείσα
Αυξημένη
Αυξημένοι όγκοι ΑΚ
απόσταση στη δοκρεατινίνη/BUN
Χαμηλός καρδιακός δείκτης
κιμασία βάδισης Αυξημένη χολερυθρίνη
Υψηλή πίεση πλήρωσης
6 λεπτών
Αναιμία
αριστερής κοιλίας
Υψηλή κλίση
Αυξημένο ουρικό οξύ Περιοριστικός τύπος μιτροειδικής
VE/VCO2
πλήρωσης, πνευμονική υπέρταση
Περιοδική
Ελαττωμένη λειτουργικότητα της
αναπνοή
δεξιάς κοιλίας

Ενότητα XV: Καρδιακή ανεπάρκεια

4. Μη φαρμακολογική αντιμετώπιση
Αντιμετώπιση από μέρος του ασθενούς

Η αντιμετώπιση από μέρος του ασθενούς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας επιτυχημένης θεραπείας ΚΑ και μπορεί
να έχει σημαντική επίδραση στα συμπτώματα, τη λειτουργική
ικανότητα, την ευημερία, τη νοσηρότητα και την πρόγνωση.

Η αντιμετώπιση από μέρος του ασθενούς αφορά
ενέργειες που στοχεύουν στη διατήρηση της φυσικής
σταθεροποίηση, την αποφυγή συμπεριφορών που
μπορούν να επιδεινώσουν την ΚΑ και την ανίχνευση
των πρώιμων συμπτωμάτων επιδείνωσης. Τα ουσιώδη θέματα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση από μέρος του ασθενούς παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.

Πίνακας 11. Ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των ασθενών για τη νόσο και τη συμπεριφορά τους
έναντι αυτής
Θέματα εκπαίδευσης
Ορισμός και αιτιολογία της
καρδιακής ανεπάρκειας
Συμπτώματα και σημεία της
καρδιακής ανεπάρκειας

Φαρμακολογική θεραπεία
Τροποποίηση
παραγόντων κινδύνου

Συστάσεις διαιτολογίου
Συστάσεις άσκησης
Σεξουαλική δραστηριότητα
Εμβολιασμός
Διαταραχές ύπνου και αναπνοής
Συμμόρφωση
Ψυχοκοινωνικά θέματα

Πρόγνωση

Δεξιότητες και συμπεριφορές
Κατανόηση του αιτίου της καρδιακής ανεπάρκειας και της εμφάνισης συμπτωμάτων
Παρακολούθηση και αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων
Καθημερινή καταγραφή βάρους και αναγνώριση ταχείας αύξησης βάρους
Να γνωρίζει πως και πότε πρέπει να ειδοποιείται ο θεράπων ιατρός
Χρήση ευέλικτης διουρητικής θεραπείας εάν είναι ενδεδειγμένη
Κατανόηση των ενδείξεων, της δοσολογίας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων
Αναγνώριση των συνηθέστερων παρενεργειών κάθε φαρμάκου που συνταγογραφείται
Κατανόηση της σημασίας της διακοπής του καπνίσματος
Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης εάν είναι υπερτασικός
Διατήρηση καλού ελέγχου της γλυκόζης εάν είναι διαβητικός
Αποφυγή παχυσαρκίας
Περιορισμός νατρίου, εάν συνιστάται – αποφυγή υπερβολικής πρόσληψης υγρών
Μέτρια πρόσληψη οινοπνεύματος – Παρακολούθηση και πρόληψη υποσιτισμού
Αυτοπεποίθηση και άνεση για την επιτέλεση φυσικής δραστηριότητας - Κατανόηση των ωφελειών της
άσκησης - Τακτική φυσική δραστηριότητα
Οδηγίες σχετικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα και συζήτηση προβλημάτων με ειδικούς ιατρούς για το συγκεκριμένο θέμα. Κατανόηση ειδικών σεξουαλικών προβλημάτων και διαφόρων στρατηγικών αντιμετώπισης
Εμβολιασμός κατά λοιμώξεων όπως η γρίπη και η πνευμονιοκοκκική νόσος
Αναγνώριση παραγόντων που ανακουφίζουν από τα συμπτώματα όπως η απώλεια βάρους εάν είναι παχύσαρκος, η διακοπή του καπνίσματος και η αποχή από το αλκοόλ
Ενημέρωση σχετικά με επιλογές θεραπείας εάν υπάρχουν
Κατανόηση της σημασίας της συμμόρφωσης με τις συστάσεις για τη θεραπεία και διατήρηση του κινήτρου
για να ακολουθείται το πρόγραμμα θεραπείας
Κατανόηση ότι το καταθλιπτικό σύμπτωμα και η νοητική δυσλειτουργία είναι συνήθη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ότι η κοινωνική υποστήριξη έχει μεγάλη σημασία
Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές θεραπείας εάν υπάρχουν
Κατανόηση των σημαντικών προγνωστικών παραγόντων και λήψη ρεαλιστικών αποφάσεων – Αναζήτηση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εάν ενδείκνυται

Η ιστοσελίδα heartfailurematters.org είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που παρέχεται από την Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
και επιτρέπει στους ασθενείς, τους πλησιέστερους συγγενείς
και τους παροχείς φροντίδας να αποκτήσουν χρήσιμες, πρακτικές πληροφορίες σε μια μορφή φιλική προς τον χρήστη.

5. Φαρμακευτική θεραπεία

Οι στόχοι της θεραπείας της ΚΑ συνοψίζονται στον Πίνακα 12.
Η εικόνα 2 παρέχει μια στρατηγική θεραπείας για τη χρήση φαρμάκων και συσκευών σε ασθενείς με συμπτωματική ΚΑ και συστολική δυσλειτουργία. Είναι απαραίτητο να διαγιγνώσκονται και να θεραπεύονται οι συνηθέστερες καρδιαγγειακές και μη καρδιαγγειακές συννοσηρότητες.

Πίνακας 12. Στόχοι της θεραπείας στη χρόνια
καρδιακή ανεπάρκεια
1. Πρόγνωση

Μείωση θνητότητας

2. Νοσηρότητα Ανακούφιση από τα συμπτώματα και τα σημεία
Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Εξάλειψη οιδήματος και κατακράτησης υγρών
Αύξηση ικανότητας προς άσκηση
Μείωση κόπωσης και δύσπνοιας
Μείωση ανάγκης για εισαγωγή σε νοσοκομείο
Πρόβλεψη για φροντίδα στο τέλος της ζωής
3. Πρόληψη

Εμφάνιση βλάβης του μυοκαρδίου
Εξέλιξη της βλάβης του μυοκαρδίου
Αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου
Υποτροπή συμπτωμάτων και
κατακράτησης υγρών
Εισαγωγή σε νοσοκομείο
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Εικόνα 2. Στρατηγική θεραπείας για τη χρήση φαρμάκων και συσκευών σε ασθενείς με συμπτώματα ΚΑ και
συστολική δυσλειτουργία
Συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια + Μειωμένο κλάσμα εξώθησης

Διουρητικά + ACEI (ή ARB)

Ανίχνευση συννοσηροτήτων
και προδιαθεσικών παραγόντων

(τιτλοποίηση της δόσης μέχρι να επιτευχθεί κλινική σταθεροποίηση)

Μη καρδιαγγειακοί
Αναιμία
Πνευμονική νόσος
Νεφρική δυσλειτουργία
Θυρεοειδική δυσλειτουργία
Διαβήτης
Καρδιαγγειακοί
Ισχαιμία/ΣΝ
Υπέρταση
Βαλβιδική δυσλειτουργία
Διαστολική δυσλειτουργία
Κολπική μαρμαρυγή
Κοιλιακές δυσρυθμίες
Βραδυκαρδία

βήτα αποκλειστές
Εμμένοντα σημεία
και συμπτώματα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προσθήκη ανταγωνιστή
αλδοστερόνης ή ARB

Εμμένοντα συμπτώματα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

QRS > 120 msec;

ΝΑΙ

ΚΕΑΚ < 35%

ΟΧΙ

Διγοξίνη
υδραλαζίνη/νιτρώδη,
LVAD, μεταμόσχευση

CRT-P ή CRT-D

Πίνακες 13. Δοσολογίες κοινά χρησιμοποιούμενων
φαρμάκων στην ΚΑ
Δόση έναρξης (mg) Δόση στόχου (mg)
ACEI
Καπτοπρίλη

6,25

t.i.d.

50-100

t.i.d.

Εναλαπρίλη

2,5

b.i.d.

10-20

b.i.d.

Λισινοπρίλη

2,5-5,0

o.d.

20-35

o.d.

Ραμιπρίλη

2,5

o.d.

5

b.i.d.

Τρανδολαπρίλη

0,5

o.d.

4

o.d.

Καντεσαρτάνη

4ή8

o.d.

32

o.d.

Βαλσαρτάνη

40

b.i.d.

160

b.i.d.

ARB

Ανταγωνιστές αλδοστερόνης
Επλερενόνη

25

o.d.

50

o.d.

Σπιρονολακτόνη

25

o.d.

25-50

o.d.

Βισοπρολόλη

1,25

o.d.

10

o.d.

Καρβεδιλόλη

3,125

b.i.d.

25-50

b.i.d.

Μετοπρολόλη
12,5/25
(Ηλεκτρικό άλας)

o.d.

200

o.d.

Νεμπιβολόλη

o.d.

10

o.d.

t.i.d.

75/40

t.i.d.

Β-αποκλειστές

1,25

Υδραλαζίνη-ISDN
Υδραλαζίνη-ISDN 37,5/20
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τοποθέτηση ICD

Δεν ενδείκνυται
περαιτέρω θεραπεία

Αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης (ACEI)

Η θεραπεία με ACEI βελτιώνει την κοιλιακή λειτουργία και την ευεξία του ασθενούς, μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο για επιδείνωση της ΚΑ και αυξάνει την επιβίωση.

Ασθενείς που θα πρέπει να λάβουν ACEI

•

ΚΕΑΚ ≤ 40%, ανεξάρτητα από τα συμπτώματα

Έναρξη θεραπείας ACEI:

•
•
•
•

Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας και ηλεκτρολυτών ορού.
Αύξηση δόσης-τιτλοποίηση μετά από 2-4 εβδομάδες.
Μην αυξήσετε τη δόση εάν παρουσιαστεί επιδείνωση
της νεφρικής λειτουργίας ή υπερκαλιαιμία.
Είναι προτιμότερη η τιτλοποίηση με αργό ρυθμό αλλά
η ταχύτερη τιτλοποίηση είναι δυνατή σε ασθενείς που
παρακολουθούνται στενά.

Ενότητα XV: Καρδιακή ανεπάρκεια
Ανταγωνιστές των υποδοχέων αγγειοτασίνης (ARB)

Η θεραπεία με ARB βελτιώνει τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας και την ποιότητα ζωής των ασθενών
και μειώνει τις νοσηλείες λόγω επιδείνωσης της ΚΑ.
Οι ARBs συνιστάται ως εναλλακτική λύση σε ασθενείς που δεν ανέχονται τους ACEI.

Ασθενείς που θα πρέπει να λάβουν ARB

•
•
•

ΚΕΑΚ ≤ 40% και ή:
Ως εναλλακτική επιλογή σε ασθενείς με ήπια έως σοβαρά συμπτώματα (λειτουργική κατηγορία NYHA II-IV)
που δεν ανέχονται τους ACEI.
ή σε ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα (λειτουργική κατηγορία NYHA II-IV) παρά τη θεραπεία με ACEI
και β-αποκλειστή.

Έναρξη θεραπείας με ARB:

•
•
•
•

Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας και ηλεκτρολυτών ορού.
Τιτλοποίηση μετά από 2-4 εβδομάδες.
Να μην αυξηθεί η δόση εάν παρουσιαστεί επιδείνωση
της νεφρικής λειτουργίας ή υπερκαλιαιμία.
Είναι προτιμότερη η τιτλοποίηση με αργό ρυθμό αλλά
η ταχύτερη τιτλοποίηση είναι δυνατή σε ασθενείς που
παρακολουθούνται στενά.

β-αποκλειστές

Οι β-αποκλειστές βελτιώνουν τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας και την ποιότητα ζωής των ασθενών,
μειώνουν τις νοσηλείες λόγω επιδείνωσης της ΚΑ
και αυξάνουν την επιβίωση.

Ασθενείς που θα πρέπει να λάβουν
β-αποκλειστές

•
•
•
•

ΚΕΑΚ ≤ 40%.
Ήπια έως σοβαρά συμπτώματα (λειτουργική κατηγορία NYHA II-IV).
Λαμβάνουν ήδη ιδανική δόση ενός ACEI ή/και ARB.
Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι κλινικά σταθεροί (π.χ.
χωρίς πρόσφατη αλλαγή στη δόση των διουρητικών).

Έναρξη θεραπείας β-αποκλειστών:

•
•

Η έναρξη θεραπείας β-αποκλειστών μπορεί να γίνει
προσεκτικά πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο σε
ασθενείς με πρόσφατη απορρύθμιση ΚΑ.
Επισκέψεις κάθε 2-4 εβδομάδες για τιτλοποίηση προς τα πάνω της δόσης του β-αποκλειστή
(σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να απαιτηθεί
πιο αργή τιτλοποίηση). Να μην αυξάνεται η δόση
εάν υπάρχουν σημεία επιδείνωσης της ΚΑ, συμπτωματική υπόταση (π.χ. ζάλη) ή εκσεσσημασμένη βραδυκαρδία (< 50/λεπτό) σε κάθε επίσκεψη.

Διουρητικά

Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς με ΚΑ και
κλινικά σημεία ή συμπτώματα συμφόρησης. Οι δοσολογίες των διουρητικών που χρησιμοποιούνται
συνήθως στην ΚΑ καταγράφονται στον Πίνακα 14.
Πίνακας 14. Δοσολογίες διουρητικών
Διουρητικά

Αρχική δόση
(mg)

Συνήθης ημερήσια δόση (mg)

Διουρητικά αγκύλης*

• Φουροσεμίδη
• Βουμετανίδη
• Τορασεμίδη

20-40

40-240

0,5-1,0

1-5

5-10

10-20

2,5

2,5 - 10

Θειαζίδες**

• Βενδροφλουμεθεια
ζίδη
• Υδροχλωροθειαζίδη
• Μετολαζόνη
• Ινδαπαμίδη

25

12,5-100

2,5

2,5-10

2,5

2,5-5

Καλιοσυντηρητικά διουρητικά***

• Σπιρονολακτόνη/
επλερενόνη
• Αμιλορίδη
• Τριαμτερένη

+ACEI/ –ACEI/ +ACEI/ –ACEI/
ARB
ARB
ARB
ARB
12,5–25 50
50 100-200
2,5

5

20

40

25

50

100

200

*Η δόση προσαρμόζεται σύμφωνα με τον όγκο του ύδατος και το βάρος σώματος. Οι υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν νεφρική
βλάβη και ωτοτοξικότητα.
**Μη χρησιμοποιείτε θειαζίδες σε ασθενείς με eGFR < 30 mL/min,
εκτός εάν χορηγούνται ταυτόχρονα διουρητικά της αγκύλης.
***Οι ανταγωνιστές αλδοστερόνης θα πρέπει πάντα να προτιμώνται σε
σχέση με άλλα καλιοσυντηρητικά διουρητικά.

Η μείωση όγκου και η υπονατριαιμία από υπερβολική διούρηση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπότασης και νεφρικής δυσλειτουργίας κατά τη θεραπεία
με ACEI/ARB (Πίνακας 15).
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Κεφάλαιο 1: Διάγνωση και θεραπεία της οξείας και χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας
Πίνακας 15. Πρακτικά προβλήματα στη θεραπεία με
διουρητικά αγκύλης
Προβλήματα
Υποκαλιαιμία/
υπομαγνησιαιμία

Υπονατριαιμία

Υπερουριχαιμία/
ουρική αρθρίτιδα

Χαμηλός όγκος/
αφυδάτωση
Ανεπαρκής
απόκριση ή
αντίσταση
στα διουρητικά

Νεφρική ανεπάρκεια (υπερβολική
αύξηση ουρίας/
BUN ή/και κρεατινίνης

Προτεινόμενες ενέργειες

• Αύξηση της δόσης ACEI/ARB
• Προσθήκη ανταγωνιστή αλδοστερόνης
• Συμπληρώματα καλίου
• Συμπληρώματα μαγνησίου
• Περιορισμός πρόσληψης νερού
• Διακοπή θειαζιδικού διουρητικού ή αλλαγή
με διουρητικό αγκύλης, εάν είναι δυνατόν
• Μείωσης της δόσης/διακοπή διουρητικού
αγκύλης εάν είναι δυνατόν
• Χορήγηση ανταγωνιστή AVP, π.χ. τολβαπτάνη εάν είναι διαθέσιμη
• Υπερδιήθηση
• Ενδοφλέβια ινότροπη θεραπεία
• Αλλοπουρινόλη
• Για συμπτωματική ουρική αρθρίτιδα χρησιμοποιήστε κολχικίνη για ανακούφιση
του πόνου
Αποφυγή των μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών (ΜΣΑΦ)

•
• Εκτίμηση κατάστασης όγκου
• Πιθανά μείωση της δοσολογίας διουρητικών
• Έλεγχος συμμόρφωσης και πρόσληψης
υγρών
• Αύξηση δόσης του διουρητικού
• Αλλαγή από φουροσεμίδη σε βουμετανίδη ή τορασεμίδη
• Προσθήκη ανταγωνιστή αλδοστερόνης
• Συνδυασμός διουρητικού αγκύλης και
θειαζίδης
• Χορήγηση διουρητικού αγκύλης δύο φορές ημερησίως ή με άδειο στομάχι
• Μελέτη βραχυπρόθεσμης ενδοφλέβιας
έγχυσης διουρητικού αγκύλης
• Έλεγχος για υποογκαιμία /αφυδάτωση
• Αποκλεισμός χρήσης άλλων νεφροτοξι•
•
•
•

κών παραγόντων, π.χ. ΜΣΑΦ, τριμεθοπρίμη
Διακοπή ανταγωνιστή αλδοστερόνης
Εάν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα διουρητικό αγκύλης και θειαζίδη, διακοπή του
θειαζιδικού διουρητικού
Πιθανή μείωση της δόσης ACEI/ARB
Πιθανή υπερδιήθηση

Έναρξη διουρητικής θεραπείας:

•
•
•

Ανταγωνιστές αλδοστερόνης

Οι ανταγωνιστές αλδοστερόνης μειώνουν τις εισαγωγές σε νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της ΚΑ και αυξάνουν την επιβίωση όταν προστίθενται στην υπάρχουσα
θεραπεία, που περιλαμβάνει ACEI.

Ασθενείς που θα πρέπει να λάβουν ανταγωνιστή
αλδοστερόνης

•
•
•

ΚΕΑΚ ≤ 35%.
Ήπια έως σοβαρά συμπτώματα (λειτουργική κατηγορία NYHA IIΙ-IV).
Ιδανική δόση του β-αποκλειστή και ενός ACEI ή ARB
(αλλά σε συνδυασμό ACEI με ARB).

Έναρξη θεραπείας σπιρονολακτόνης (ή επλερενόνης):

•
•

Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας και ηλεκτρολυτών ορού.
Τιτλοποίησης προς τα πάνω μετά από 4-8 εβδομάδες.
Να μην αυξάνεται η δόση σε περίπτωση επιδείνωσης
της νεφρικής λειτουργίας ή υπερκαλιαιμίας.

Υδραλαζίνη και δινιτρικός ισοσορβίτης (H-ISDN)

Η θεραπεία με H-ISDN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
μείωση της θνητότητας και των νοσηλειών λόγω επιδεινούμενης ΚΑ.

Ασθενείς που θα πρέπει να λάβουν H-ISDN

•
•

Εναλλακτική θεραπεία αντί των ACEI/ARB όταν αυτά
δεν είναι ανεκτά.
Ως πρόσθετη θεραπεία σε ACEI εάν το ARB ή ο
ανταγωνιστής αλδοστερόνης δεν είναι ανεκτά ή εάν
επιμένουν σημαντικά συμπτώματα παρά τη θεραπεία με ACEI, ARB, β-αποκλειστή και ανταγωνιστή
αλδοστερόνης.

Έναρξη θεραπείας H-ISDN

Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας και ηλεκτρολυτών ορού.

•

Στους περισσότερους ασθενείς συνταγογραφούνται
διουρητικά αγκύλης αντί για θειαζίδες λόγω της μεγαλύτερης επαγόμενης διούρησης και νατριούρησης.

Διγοξίνη

Η αυτορρύθμιση της δόσης διουρητικού βάσει των
ημερήσιων μετρήσεων βάρους και άλλων κλινικών
σημείων κατακράτησης υγρών θα πρέπει να ενθαρρύνεται κατά την εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση ΚΑ.
Απαιτείται εκπαίδευση του ασθενούς.
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Τιτλοποίηση προς τα πάνω μετά από 2-4 εβδομάδες.
Να μην αυξάνεται η δόση σε συμπτωματική υπόταση.

Σε ασθενείς σε φλεβοκομβικό ρυθμό με συμπτωματική ΚΑ και ΚΕΑΚ ≤ 40%, η θεραπεία με διγοξίνη μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς, τις νοσηλείες λόγω επιδείνωσης της ΚΑ, αλλά
δεν επηρεάζει την επιβίωση.

•

Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή με κοιλιακή αντα-

Ενότητα XV: Καρδιακή ανεπάρκεια

•

πόκριση ηρεμίας > 80 και σε άσκηση > 110-120
παλμούς/λεπτό θα πρέπει να λάβουν διγοξίνη.

νουν την επιβίωση σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά μπορεί
να μειώσουν την ανάγκη για νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Σε ασθενείς με φλεβοκομβικό ρυθμό και συστολική
δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ ≤ 40%) που
λαμβάνουν ιδανικές δόσεις διουρητικού, ACEI ή/και
ARB, β-αποκλειστή και ανταγωνιστή αλδοστερόνης
εάν ενδείκνυται, που εξακολουθούν να είναι συμπτωματικοί, μπορεί να χορηγηθεί διγοξίνη.

Αντιμετώπιση ασθενών με ΚΑ και διατηρημένο κλάσμα
εξώθησης της αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ)

Αντιπηκτικά

•

Η βαρφαρίνη (ή εναλλακτικό αντιπηκτικό από το στόμα) συνιστάται σε ασθενείς με ΚΑ και μόνιμη, εμμένουσα ή παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή όταν δεν
υπάρχουν αντενδείξεις.

Δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις ακόμα για μείωση
της νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς με HFPEF.
Τα διουρητικά χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κατακράτησης νατρίου και νερού και ανακουφίζουν από
τη δύσπνοια και το οίδημα. Η κατάλληλη θεραπεία της
υπέρτασης και της ισχαιμίας του μυοκαρδίου είναι επίσης
σημαντική, όπως και ο έλεγχος του κοιλιακού ρυθμού.

6. Συσκευές & Χειρουργικές
επεμβάσεις

Φαρμακευτική αντιμετώπιση ασθενών με ΚΑ και
στεφανιαία νόσο

Επεμβάσεις επαναγγείωσης, επεμβάσεις στις
βαλβίδες και στην αριστερή κοιλία

ACEI

•

•

Συνιστώνται σε ασθενείς με αθηροσκληρυντική αρτηριακή νόσο και συμπτώματα ΚΑ με μειωμένο ΚΕΑΚ (≤
40%). Θα πρέπει να κρίνεται η αναγκαιότητα τους και
σε ασθενείς με ΣΝ και HFPEF.

ARB

•

Συνιστώνται σε ασθενείς μετά από ΕΜ με συμπτώματα ΚΑ ή μειωμένο ΚΕΑΚ που εμφανίζουν δυσανεξία
στα ACEI.

β-αποκλειστές

•
•

Συνιστώνται σε ασθενείς με ΣΝ και συμπτώματα ΚΑ
και μειωμένο ΚΕΑΚ (≤ 40%).
Συνιστώνται σε όλους τους ασθενείς μετά από ΕΜ με
διατηρημένο ΚΕΑΚ.

Ανταγωνιστές αλδοστερόνης

•

Συνιστώνται σε ασθενείς μετά από ΕΜ με μειωμένο
ΚΕΑΚ ή/και σημεία και συμπτώματα ΚΑ.

Επαναγγείωση σε ασθενείς με ΚΑ
Επέμβαση CABG ή PCI θα πρέπει να γίνεται σε επιλεγμένους ασθενείς με ΚΑ και ΣΝ. Οι αποφάσεις που
αφορούν στην επιλογή της μεθόδου επαναγγείωσης θα πρέπει να βασίζονται σε προσεκτική αξιολόγηση των συννοσηροτήτων, του κινδύνου της επέμβασης, της στεφανιαίας ανατομίας και των ενδείξεων
για ύπαρξη βιώσιμου μυοκαρδίου στην περιοχή που
θα επαναγγειωθεί, της λειτουργίας της ΑΚ και της παρουσίας αιμοδυναμικά σημαντικής βαλβιδικής νόσου.

Βαλβιδική χειρουργική επέμβαση

•
•

Νιτρώδη

•

Χορηγούνται για τον έλεγχο των συμπτωμάτων στηθάγχης.

Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου

•

Μπορούν να χορηγηθούν για τον έλεγχο των συμπτωμάτων στηθάγχης. Σε ασθενείς με μειωμένο ΚΕΑΚ,
προτιμάται η αμλοδιπίνη ή η φελοδιπίνη.

Στατίνες

•

Μπορούν να χορηγηθούν σε όλους τους ασθενείς με ΚΑ
και ΣΝ. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι στατίνες βελτιώ-

Εάν υπάρχουν συμπτώματα ΚΑ και υπάρχουν, χειρουργικά επιδιορθώσιμες βλάβες, αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται επί ενδείξεων..

•

Η βαλβιδική καρδιακή νόσος (ΒΚΝ) μπορεί να είναι η αιτία της ΚΑ ή σημαντικός παράγοντας επιδείνωσης αυτής.
Παρόλο που το μειωμένο ΚΕΑΚ είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για υψηλή περιεγχειρητική και μετεγχειρητική θνητότητα, η χειρουργική επέμβαση είναι χρήσιμη σε συμπτωματικούς ασθενείς με μειωμένη συστολική
λειτουργία της ΑΚ.
Η βέλτιστη φαρμακευτική αντιμετώπιση τόσο της ΚΑ όσο
και των συννοσηροτήτων πριν από τη χειρουργική επέμβαση είναι επιβεβλημένη. Θα πρέπει να αποφεύγεται, εάν
είναι δυνατόν, η επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Αορτική στένωση (ΑΣ)
Χειρουργική επέμβαση:
Συνιστάται σε κατάλληλους ασθενείς με συμπτώματα
ΚΑ και σοβαρή ΑΣ.

•
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•
•

Συνιστάται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή
ΑΣ και μειωμένο ΚΕΑΚ (< 50%).
Μπορεί να διενεργηθεί σε ασθενείς με σοβαρά ελαττωμένο
βαλβιδικό στόμιο και δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.

Ανεπάρκεια αορτής (ΑΑ)
Χειρουργική επέμβαση:
Συνιστάται σε όλους τους ασθενείς με σοβαρή ΑΑ που
παρουσιάζουν συμπτώματα ΚΑ.

•
•

Πρέπει να κρίνεται η αναγκαιότητα της χειρουργικής
αποκατάστασης σε ασθενείς με σοβαρή ΑΜ όταν ενδείκνυται στεφανιαία επαναγγείωση. Η χειρουργική
επιδιόρθωση της βαλβίδας μπορεί να είναι ελκυστική
επιλογή σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς.

Οργανική ΑΜ
Χειρουργική επέμβαση:
Συνιστάται σε ασθενείς με ΚΕΑΚ > 30% (επιδιόρθωση της βαλβίδας εάν είναι δυνατόν).

•

Λειτουργική ΑΜ
Χειρουργική επέμβαση:
Μπορεί να διενεργηθεί σε επιλεγμένους ασθενείς με
σοβαρή λειτουργική ΑΜ και σοβαρά μειωμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, οι οποίοι παραμένουν συμπτωματικοί παρά τη βέλτιστη αγωγή.

•
•

Βηματοδότες

•
•

Συνιστάται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή ΑΑ και μετρίως ελαττωμένο ΚΕΑΚ (ΚΕΑΚ ≤ 50%).

Ανεπάρκεια μιτροειδούς (ΑΜ)

•

διενεργηθεί σε συμπτωματικούς ασθενείς με μεγάλα,
ευδιάκριτα ανευρύσματα της αριστερής κοιλίας.

Η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού θα πρέπει να μελετάται σε ασθενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς
βελτιώνει τη γεωμετρία της αριστερής κοιλίας, το δυσυγχρονισμό των θηλοειδών μυών και μπορεί να μειώσει την ΑΜ.

•
•
•

•
•

Μπορεί να διενεργηθεί σε ασθενείς με μέτρια ΑΜ που θα
υποβληθούν σε CABG εάν είναι εφικτή η επιδιόρθωση.

•
•

Η λειτουργική ΑΤ είναι εξαιρετικά συνήθης στους ασθενείς
με ΚΑ και διάταση αμφότερων των κοιλιών, συστολική δυσλειτουργία και πνευμονική υπέρταση. Δεν συνιστάται χειρουργική επέμβαση για μεμονωμένη λειτουργική ΑΤ.

Ανευρυσματεκτομή της αριστερής κοιλίας

•

Η ανευρυσματεκτομή της αριστερής κοιλίας μπορεί να
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Οι ενδείξεις για συσκευή ICD, CRT-P ή CRT-D θα πρέπει να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν σε ασθενείς
με ΚΑ πριν από την εμφύτευση βηματοδότη για διαταραχές στην κολποκοιλιακή αγωγή.
Η βηματοδότηση της δεξιάς κοιλίας μπορεί να προκαλέσει δυσυγχρονισμό και να επιδεινώσει τα συμπτώματα.
Δεν συνιστάται βηματοδότηση, για να επιτραπεί η
έναρξη ή η τιτλοποίηση θεραπείας με β-αποκλειστές
όταν δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις.
H CRT συνιστάται για τη μείωση της νοσηρότητας και
της θνητότητας σε ασθενείς λειτουργικής κλάσης IIIIV κατά NYHA, οι οποίοι είναι συμπτωματικοί παρά τη
βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία και έχουν μειωμένο
κλάσμα εξώθησης (KEAK ≤ 35%) και διευρυμένο διάστημα QRS (εύρος QRS ≥ 120 ms).
Η CRT με λειτουργία απινιδωτή (CRT-D) συνιστάται για
τη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς λειτουργικής κλάσης III-IV κατά NYHA που είναι συμπτωματικοί παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία
και έχουν μειωμένο κλάσμα εξώθησης (KEAK ≤ 35%)
και διευρυσμένο διάστημα QRS (εύρος QRS ≥ 120 ms).

Εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής (ICD)

•

Ανεπάρκεια τριγλώχινας (ΑΤ)

•

Η φυσιολογική βηματοδότηση για τη διατήρηση μιας
επαρκούς χρονοτρόπου απόκρισης και τη διατήρηση του
κολπικού – κοιλιακού συντονισμού με ένα σύστημα DDD
προτιμάται από τη βηματοδότηση VVI σε ασθενείς με ΚΑ.

Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT)

Ισχαιμική ΑΜ
Χειρουργική επέμβαση:
Συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή ΑΜ και ΚΕΑΚ >
30% όταν έχει προγραμματιστεί CABG.

Οι συμβατικές ενδείξεις για ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία της αριστερής κοιλίας εφαρμόζονται και
στους ασθενείς με ΚΑ.

•

Η θεραπεία με ICD για δευτερογενή πρόληψη συνιστάται σε ασθενείς που έχουν επιβιώσει από κοιλιακή μαρμαρυγή καθώς και σε ασθενείς με τεκμηριωμένη αιμοδυναμικά ασταθή κοιλιακή ταχυκαρδία (ΚΤ) ή/και ΚΤ με
συγκοπή, ΚΕΑΚ ≤ 40% υπό βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία και με προσδόκιμο επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο από 1 χρόνο.
Η θεραπεία με ICD για πρωτογενή πρόληψη συνιστάται για μείωση της θνητότητας σε ασθενείς με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας εξαιτίας προηγούμενου
ΕΜ που έχει συμβεί τουλάχιστον 40 ημέρες πριν, με
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ΚΕΑΚ ≤ 35%, που ανήκουν στη λειτουργική κλάση ΙΙ ή
ΙΙΙ κατά NYHA, λαμβάνουν βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία και έχουν προσδόκιμο επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο του 1 έτους.

•

Η θεραπεία με ICD για πρωτογενή πρόληψη συνιστάται για
μείωση της θνητότητας σε ασθενείς με μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια με ΚΕΑΚ ≤ 35%, που ανήκουν στη λειτουργική κλάση ΙΙ ή ΙΙΙ κατά NYHA, λαμβάνουν βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία και έχουν προσδόκιμο επιβίωσης με καλή λειτουργική κατάσταση για περισσότερο του 1 έτους.

Μεταμόσχευση καρδιάς, συσκευές κοιλιακής
υποβοήθησης και τεχνητή καρδιά

Μεταμόσχευση καρδιάς

•

Η μεταμόσχευση καρδιάς είναι μια αποδεκτή θεραπεία
για ΚΑ τελικού σταδίου. Έχει φανεί ότι η μεταμόσχευση,
εφόσον εφαρμόζονται σωστά κριτήρια επιλογής, αυξάνει σημαντικά την επιβίωση, την ικανότητα για άσκηση,
την πιθανότητα επιστροφής στην εργασία και την ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπεία.

Συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας
(LVAD) και τεχνητή καρδιά

•

Έχει σημειωθεί ταχεία εξέλιξη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας LVAD και τεχνητής καρδιάς. Οι τρέχουσες ενδείξεις
για LVAD και τεχνητή καρδιά περιλαμβάνουν τη γεφύρα
προς μεταμόσχευση και την αντιμετώπιση ασθενών με
οξεία, σοβαρή μυοκαρδίτιδα. Παρόλο που υπάρχει περιορισμένη εμπειρία, οι συσκευές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μακρύ χρονικό διάστημα όταν δεν
προγραμματίζεται συγκεκριμένη επέμβαση στο μέλλον.

Υπερδιήθηση

•

Η υπερδιήθηση μπορεί να διενεργηθεί για τη μείωση της υπερφόρτωσης όγκου (πνευμονικό ή/και περιφερικό οίδημα) σε επιλεγμένους ασθενείς και για
τη διόρθωση της υπονατριαιμίας σε συμπτωματικούς
ασθενείς που δεν αποκρίνονται στα διουρητικά.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση (Τηλεϊατρική)

•
•

που σχετίζονται με ΚΑ και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της ΚΑ με συσκευές

7. Αρρυθμίες στην καρδιακή
ανεπάρκεια
Κολπική μαρμαρυγή

•
•
•
•
•

Μπορεί να χορηγηθεί συνδυασμός διγοξίνης και
β-αποκλειστή για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας ηρεμίας και μετά από άσκηση.
Στη συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας,
συνιστάται διγοξίνη ως αρχική θεραπεία, εάν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά ασταθής.
Η ενδοφλέβια χορήγηση διγοξίνης ή αμιωδαρόνης συνιστάται για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με
ΚΜ και ΚΑ, που δεν έχουν παραπληρωματικό δεμάτιο.
Η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου και η βηματοδότηση θα πρέπει να διενεργούνται για τον έλεγχο της
καρδιακής συχνότητας όταν αποδειχτούν ανεπιτυχή ή
αντενδύκνεινται άλλα μέτρα.

Πρόληψη θρομβοεμβολής

•
•

Η αντιθρομβωτική θεραπεία για την πρόληψη θρομβοεμβολής συνιστάται σε όλους τους ασθενείς με ΚΜ,
εκτός εάν αντενδείκνυται.
Σε ασθενείς με ΚΜ και υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικού /
θρομβοεμβολής, συνιστάται χρόνια θεραπεία με αντιπηκτικά από το στόμα (ανταγωνιστή βιταμίνης Κ), εκτός
εάν αντενδείκνυται.

Έλεγχος ρυθμού

•

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορεί να συνοψιστεί ως η διαρκής συλλογή πληροφοριών για τον
ασθενή και η ικανότητα αναθεώρησης αυτών των πληροφοριών χωρίς την παρουσία του ασθενούς.
Η συνεχής ανάλυση αυτών των δεδομένων μπορεί
να ενεργοποιήσει μηχανισμούς ειδοποίησης όταν ανιχνεύονται κρίσιμες μεταβολές και συνεπώς να διευκολύνει την αντιμετώπιση του ασθενούς. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορεί να μειώσει την ανάγκη
για νοσηλείες λόγω χρόνιας ΚΑ, για επανανοσηλείες

Συνιστάται β-αποκλειστής ή διγοξίνη για τον έλεγχο
της καρδιακής συχνότητας ηρεμίας σε ασθενείς με ΚΑ
και δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.

Η ηλεκτρική καρδιομετατροπή συνιστάται όταν η ταχεία κοιλιακή απόκριση δεν ανταποκρίνεται έγκαιρα στα
φαρμακευτικά μέτρα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ΚΜ που
εμφανίζουν ισχαιμία του μυοκαρδίου, συμπτωματική
υπέρταση ή συμπτώματα πνευμονικής συμφόρησης. Οι
παράγοντες που αυξάνουν την καρδιακή συχνότητα θα
πρέπει να βρεθούν και να αντιμετωπιστούν. Οι ασθενείς
θα πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία.

Κοιλιακές αρρυθμίες (ΚΑΡ)

•

Είναι ουσιώδες να ανιχνευτούν και, αν είναι δυνατόν
να διορθωθούν όλοι οι δυνητικοί παράγοντες που
προκαλούν τις ΚΑΡ. Συνιστάται νευροορμονικός απο349
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κλεισμός με βέλτιστες δόσεις β-αποκλειστών, ACEI,
ARB ή/και αποκλειστών αλδοστερόνης.

•

Η προφυλακτική χρήση αντιαρρυθμικών παραγόντων
ως ρουτίνα σε ασθενείς με ασυμπτωματική ή μη εμμένουσα ΚΑΡ δεν συνιστάται. Σε ασθενείς με ΚΑ, δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται παράγοντες Κατηγορίας Ic.

Σε υπερτασικούς ασθενείς με HFPEF

• Συνιστάται επιθετική θεραπεία (συχνά με πολλά φάρμακα με
συμπληρωματικούς μηχανισμούς δράσης).
• Τα ACEI ή/και ARB θα πρέπει να θεωρούνται φάρμακα πρώτης γραμμής.

Μη καρδιαγγειακές συννοσηρότητες

Ασθενείς με ΚA και συμπτωματικές ΚΑΡ:

Σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ)

•

•
•

•
•
•

Σε ασθενείς που επιβίωσαν από κοιλιακή μαρμαρυγή ή έχουν ιστορικό αιμοδυναμικά ασταθούς ΚΤ ή ΚΤ
με συγκοπή και μειωμένο ΚΕΑΚ (< 40%), λαμβάνουν
βέλτιστη φαρμακολογική θεραπεία και έχουν προσδόκιμο ζωής > 1 έτος, συνιστάται εμφύτευση ICD.
Η αμιωδαρόνη συνιστάται σε ασθενείς με εμφυτευμένο ICD, που αντιμετωπίζονται με βέλτιστη φαρμακευτική
αγωγή και εξακολουθούν να έχουν συμπτωματική ΚΑΡ.
Η κατάλυση με καθετήρα συνιστάται ως πρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς με εμφυτευμένο ICD που έχουν
υποτροπιάζουσα συμπτωματική ΚΤ με συχνές εκφορτίσεις που δεν θεραπεύονται με επαναπρογραμματισμό της συσκευής και φαρμακευτική θεραπεία.
Η αμιωδαρόνη μπορεί να μελετηθεί σε ασθενείς ΚΑ και
εμφυτευμένο ICD όταν εμφανίζονται συχνές εκφορτίσεις
του ICD παρά τη βέλτιστη θεραπεία, για την πρόληψη συνεχών εκφορτίσεων.

Βραδυκαρδία

•
•
•
•
•

Οι συμβατικές ενδείξεις για βηματοδότηση σε ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία της αριστερής κοιλίας εφαρμόζονται και στους ασθενείς με ΚΑ.

8. Συννοσηρότητες & Ειδικοί
πληθυσμοί
Αρτηριακή υπέρταση

•

Η θεραπεία της υπέρτασης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ΚΑ (Πίνακας 16).

Πίνακας 16. Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης
στην ΚΑ
Σε υπερτασικούς ασθενείς με ενδείξεις δυσλειτουργίας της
αριστερής κοιλίας

• Η συστολική και διαστολική πίεση θα πρέπει να ελέγχεται προσε•

κτικά με θεραπευτικό στόχο ≤ 140/90 και ≤ 130/80 mm Hg σε
διαβητικούς και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου αντίστοιχα.
Τα αντιυπερτασικά σκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστές
του συστήματος ρενίνης - αγγειοτασίνης (ACEI ή ARB) είναι
προτιμότερα.
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•
•
•

Ο ΣΔ είναι μείζων παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιοαγγειακής νόσου και ΚΑ.
Τα ACEI και ARB μπορεί να είναι χρήσιμα σε ασθενείς
με ΣΔ για τη μείωση του κινδύνου βλάβης οργάνου
στόχου και συνεπώς του κινδύνου ΚΑ.
Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν συστάσεις για
αλλαγή του τρόπου ζωής τους.
Η αυξημένη γλυκόζη αίματος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο.
Η αντιδιαβητική θεραπεία από το στόμα θα πρέπει να
είναι εξατομικευμένη.
Η μετφορμίνη θα πρέπει να θεωρείται φάρμακο πρώτης γραμμής σε υπέρβαρους ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ
χωρίς σημαντική νεφρική δυσλειτουργία
Οι θειαζολιδινεδιόνες έχουν συσχετιστεί με αυξημένο
περιφερικό οίδημα και συμπτωματική ΚΑ. Αντενδείκνυνται σε ασθενείς με ΚΑ λειτουργική κλάσης ΙΙΙ-IV
κατά NYHA, αλλά μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με λειτουργική κλάση Ι-IΙ κατά NYHA, με προσεκτική παρακολούθηση για σημεία κατακράτησης ύδατος.
Η πρώιμη έναρξη ινσουλίνης εξετάζεται εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος γλυκόζης.
Φάρμακα με επιβεβαιωμένα αποτελέσματα ως προς τη
νοσηρότητα και τη θνητότητα, όπως ACEΙ, β-αποκλειστές,
ARB και διουρητικά έχουν όφελος στους διαβητικούς
τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό που εμφανίζουν στους
μη διαβητικούς ασθενείς ΚΑ.
Η αξιολόγηση της αναγκαιότητας για επαναγγείωση
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς με
ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και ΣΔ.

Νεφρική δυσλειτουργία

•

Η νεφρική δυσλειτουργία είναι συνήθης στην ΚΑ και ο
επιπολασμός της αυξάνει με τη σοβαρότητα της ΚΑ, την
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•
•

ηλικία, το ιστορικό υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη.

Καχεξία

Στην ΚΑ, η νεφρική δυσλειτουργία συσχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.

•

Η αιτία της νεφρικής δυσλειτουργίας θα πρέπει πάντα να
αναζητείται για να ανιχνευτούν δυνητικά αναστρέψιμα αίτια, όπως η υπόταση, η αφυδάτωση, η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας λόγω των ACEI, ARB ή άλλων φαρμάκων (π.χ. ΜΣΑΦ) και η στένωση της νεφρικής αρτηρίας.

Η σωματική καχεξία είναι μια σοβαρή επιπλοκή της ΚΑ. Πρόκειται για μια γενικευμένη διεργασία που περιλαμβάνει γενικευμένη απώλεια βάρους. Η καχεξία μπορεί να οριστεί ως
ακούσια μη οιδηματώδης απώλεια βάρους ≥ 6% του συνολικού σωματικού βάρους εντός των τελευταίων 6-12 μηνών.
Δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα εάν η πρόληψη και θεραπεία
της καχεξίας που επιπλέκει την ΚΑ θα πρέπει να αποτελεί
στόχο θεραπείας.

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Ουρική αρθρίτιδα

•

•

•
•
•
•
•

Η ΧΑΠ είναι συχνή συννοσηρότητα στην ΚΑ. Οι περιοριστικές και αποφρακτικές πνευμονικές παθήσεις είναι συνήθεις.
Υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη στα σημεία και
τα συμπτώματα με σχετικά χαμηλή ευαισθησία στις διαγνωστικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφία θώρακος,
ΗΚΓ, υπερηχοκαρδιογράφημα και σπιρομέτρηση.
Είναι απαραίτητο να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί
η πνευμονική συμφόρηση.
Φάρμακα με επιβεβαιωμένα αποτελέσματα στη νοσηρότητα και τη θνητότητα όπως ACEI, β-αποκλειστές
και ARB συνιστώνται σε ασθενείς με συνυπάρχουσα
πνευμονοπάθεια.

Αναιμία

•
•
•

Ειδικοί πληθυσμοί

Ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια

•

Η πλειοψηφία των ασθενών με ΚΑ και ΧΑΠ μπορούν να ανεχτούν με ασφάλεια τη θεραπεία με
β-αποκλειστές. Η ήπια επιδείνωση της πνευμονικής
λειτουργίας και τα συμπτώματα δεν θα πρέπει να οδηγούν σε άμεση διακοπή.
Το ιστορικό άσθματος θα πρέπει να θεωρείται αντένδειξη για τη χρήση οποιουδήποτε β-αποκλειστή.

Η διόρθωση της αναιμίας δεν έχει τεκμηριωθεί ως θεραπεία
ρουτίνας στην ΚΑ. Η απλή μετάγγιση αίματος δεν συνιστάται
για τη θεραπεία της αναιμίας χρόνιας νόσου στην ΚΑ.

Στα παιδιά, η ΚΑ σχετίζεται συχνότερα με καταστάσεις υψηλής παροχής λόγω της ενδοκαρδιακής επικοινωνίας μεταξύ συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας. Αυτό παρατηρείται λιγότερο συχνά στους ενήλικους. Σύμπλοκες
βλάβες που συσχετίζονται με δευτεροπαθή κυάνωση λόγω
μειωμένης πνευμονικής αιμάτωσης μπορεί να δυσκολέψουν τη διάγνωση της ΚΑ. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς ωφελούνται από τη μείωση του μεταφορτίου ακόμα
και πριν εκδηλωθούν κλινικά σημαντικά συμπτώματα ΚΑ.

Ηλικιωμένοι

•

Ο επιπολασμός της αναιμίας αυξάνει με τη σοβαρότητα
της ΚΑ, την ηλικία, το θήλυ φύλο, τη νεφρική νόσο και
άλλες συνυπάρχουσες συννοσηρότητες.
Η αναιμία μπορεί να επιδεινώσει την παθοφυσιολογία
της ΚΑ επηρεάζοντας αρνητικά τη μυοκαρδιακή λειτουργία, ενεργοποιώντας τα νευροορμονικά συστήματα, επηρεάζοντας τη νεφρική λειτουργία και συμβάλλοντας σε ανεπάρκεια της κυκλοφορίας.

Οι ασθενείς με ΚΑ είναι επιρρεπείς στην ανάπτυξη υπερουριχαιμίας ως συνέπεια της θεραπείας με διουρητικά
της αγκύλης και της νεφρικής δυσλειτουργίας. Στην οξεία
ουρική αρθρίτιδα, μπορεί να χορηγηθεί μια σύντομη αγωγή με κολχικίνη για την καταπολέμηση του άλγους και της
φλεγμονής. Τα ΜΣΑΦ θα πρέπει να αποφεύγονται εάν είναι δυνατόν, σε συμπτωματικούς ασθενείς. Η προφυλακτική θεραπεία με αναστολέα οξειδάσης ξανθίνης (αλλοπουρινόλη) συνιστάται για την πρόληψη των υποτροπών.

•
•

Η ΚΑ στους ηλικιωμένους δεν διαγιγνώσκεται επαρκώς, επειδή τα κύρια συμπτώματα κακής ανοχής στην
άσκηση στην άσκηση αποδίδονται συχνά στην ηλικία,
τις συνυπάρχουσες συννοσηρότητες και την κακή κατάσταση της υγείας. Οι συνήθεις συννοσηρότητες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην αντιμετώπιση.
Η ΚΑ με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης είναι πιο συνηθισμένη στους ηλικιωμένους και τις γυναίκες.
Η πολυφαρμακία αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων
αλληλεπιδράσεων και παρενεργειών και έτσι μειώνει τη συμμόρφωση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
τροποποιημένες φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των φαρμάκων.
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•
•

Για ηλικιωμένους ασθενείς με ΚΑ που εμφανίζουν διανοητικά προβλήματα, τα εξατομικευμένα προγράμματα ΚΑ μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, βελτιώνουν τη συμμόρφωση
στη θεραπεία και αποτρέπουν τις επανανοσηλείες.
Οι σχετικές αντενδείξεις στις διαγνωστικές διαδικασίες και παρεμβάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά και να σταθμίζονται με τις ενδείξεις.

9. Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

•
•

Ορισμός

Η οξεία ΚΑ (ΟΚΑ) χαρακτηρίζεται από ταχεία
έναρξη ή αλλαγή στα σημεία και συμπτώματα
της ΚΑ, που απαιτεί επείγουσα θεραπεία. Μπορεί να εμφανιστεί ως νέα ΚΑ ή επιδεινούμενη ΚΑ εάν
υπάρχει χρόνια ΚΑ. Ενδέχεται να σχετίζεται με επιδεινούμενα συμπτώματα ή σημεία ή να εμφανίζεται ως
επείγον περιστατικό με μορφή οξέος πνευμονικού οιδήματος. Πολλές καρδιαγγειακές και μη καρδιαγγειακές
παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν ΟΚΑ (Πίνακας 17).

•
•

Πίνακας 17. Αίτια και παράγοντες πρόκλησης ΟΚΑ
Κυκλοφορική ανεπάρκεια

• Οξέα στεφανιαία σύνδρομα • Σηψαιμία
• Μηχανικές επιπλοκές από • Θυρεοτοξίκωση
οξύ ΕΜ
• Αναιμία
• Έμφραγμα δεξιάς κοιλίας • Επικοινωνίες (shunts)
• Επιπωματισμός
Βαλβιδική
• Πνευμονική εμβολή
• Στένωση βαλβίδας
Απώλεια αντιρρόπησης
• Ανεπάρκεια βαλβίδας
προϋπάρχουσας χρόνιας ΚΑ
• Ενδοκαρδίτιδα
• Έλλειψη συμμόρφωσης
• Διαχωρισμός αορτής
• Υπερφόρτωση όγκου
Μυοπάθειες
• Λοιμώξεις, ιδιαίτερα πνευμονία
Μυοκαρδιοπάθεια
λοχείας
• Εγκεφαλοαγγειακή προσβολή
•
• Χειρουργική επέμβαση
• Οξεία μυοκαρδίτιδα
• Νεφρική δυσλειτουργία
Υπέρταση/αρρυθμία
• Άσθμα, ΧΑΠ
Υπέρταση
•
• Κατάχρηση φαρμάκων/ουσιών
Οξεία
αρρυθμία
•
• Κατάχρηση οινοπνεύματος

•

Επιδείνωση ή απώλεια αντιρρόπισης χρόνιας ΚΑ:
Συνήθως υπάρχει ιστορικό προοδευτικής επιδείνωσης
γνωστής χρόνιας ΚΑ υπό αγωγή και ενδείξεις συστηματικής και πνευμονικής συμφόρησης.
Πνευμονικό οίδημα: Οι ασθενείς παρουσιάζουν
σοβαρή δύσπνοια, ταχύπνοια και ορθόπνοια με ρόγχους στα πνευμονικά πεδία. Ο κορεσμός σε Ο2 είναι
συνήθως < 90% πριν από τη θεραπεία με οξυγόνο.
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Μεμονωμένη δεξιά ΚΑ: Χαρακτηρίζεται από σύνδρομο χαμηλής παροχής χωρίς πνευμονική συμφόρηση.
ΟΣΣ και ΚΑ: Πολλοί ασθενείς με ΟΚΑ εμφανίζουν
κλινική εικόνα και εργαστηριακές ενδείξεις ΟΣΣ. Περίπου 15% των ασθενών με ΟΣΣ έχουν σημεία και συμπτώματα ΚΑ. Τα επεισόδια οξείας ΚΑ συσχετίζονται
συχνά ή προκαλούνται από μια αρρυθμία (βραδυκαρδία, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακή ταχυκαρδία).

Διάγνωση της ΟΚΑ

Η εκτίμηση των ασθενών με ΟΚΑ βασίζεται στα συμπτώματα και τα κλινικά ευρήματα (Εικόνα 3). Ο διαγνωστικός αλγόριθμος είναι παρόμοιος για την πρωτοεμφανιζόμενη ΟΚΑ ή για την απορρύθμιση της
χρόνιας ΚΑ (Εικόνα 4.)
Εικόνα 3. Κλινική εκτίμηση ασθενών με ΟΚΑ
Κλινικές ταξινομήσεις

Ο ασθενής με ΟΚΑ εμφανίζεται συνήθως με μια από
τις 6 κλινικές κατηγορίες:

•

Καρδιογενής καταπληξία: Η καρδιογενής καταπληξία ορίζεται ως παρουσία υποάρδευσης των ιστών
που προκαλείται από την ΚΑ μετά από διόρθωση του
προφορτίου και σημαντικών αρρυθμιών. Τα συμπτώματα υποάρδευσης των οργάνων και η πνευμονική
συμφόρηση αναπτύσσονται ταχέως.

Ιστική αιμάτωση

Ισχαιμική καρδιοπάθεια

Υπερτασική ΚΑ: Τα σημεία και συμπτώματα της ΚΑ
συνοδεύονται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συνήθως σχετικά διατηρημένη συστολική λειτουργία της
αριστερής κοιλίας. Υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου συμπαθητικού τόνου με ταχυκαρδία και αγγειοσυστολή. Η
απόκριση στην κατάλληλη θεραπεία είναι ταχεία και η
θνησιμότητα κατά τη νοσηλεία χαμηλή.

Στεγνός και ζεστός

Υγρός και ζεστός

Στεγνός και κρύος

Υγρός και κρύος

Πνευμονική συμφόρηση

Οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις ενδείκνυνται
σε ασθενείς με ΟΚΑ:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

•

Το ΗΚΓ παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την
καρδιακή συχνότητα, το ρυθμό, την αγωγή και συχνά την αιτιολογία. Το ΗΚΓ μπορεί να αναδείξει ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του ST που υποδηλώνουν STEMI ή non-STEMI.

Ενότητα XV: Καρδιακή ανεπάρκεια

Υπερηχοκαρδιογραφία

Εικόνα 4. Διάγνωση πιθανής ΟΚΑ

•

Εκτίμηση συμπτωμάτων & σημείων

Μη φυσιολογικό ΗΚΓ;
Μη φυσιολογικά αέρια αίματος;
Συμφόρηση στην ακτινογραφία;
Αύξηση νατριουρητικών
πεπτιδίων;
Γνωστή καρδιοπάθεια
ή χρόνια ΚΑ;

Παρακολούθηση ασθενών με ΟΚΑ

Όχι
Πιθανή πνευμονική νόσος

Ναι
Αξιολόγηση με υπερηχοκαρδιογράφημα

Φυσιολογικό

•

Παθολογικό
Επιβεβαίωση καρδιακής ανεπάρκειας

Εκτίμηση τύπου, σοβαρότητας
και αιτιολογίας χρησιμοποιώντας
επιλεγμένες εξετάσεις

Προγραμματισμός
στρατηγικής θεραπείας

Η παρακολούθηση του ασθενούς με ΟΚΑ θα πρέπει
να αρχίζει κατά το συντομότερο δυνατό από το τμήμα
έκτακτων περιστατικών, ταυτόχρονα με την έναρξη διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να προσδιοριστεί η κύρια αιτιολογία καθώς και η ανταπόκριση στην αρχική
θεραπεία.

Μη επεμβατική παρακολούθηση

•

Ακτινογραφία θώρακος

•

Η υπερηχοκαρδιογραφία με Doppler είναι απαραίτητο
εργαλείο για την αξιολόγηση των λειτουργικών και δομικών αλλαγών που συσχετίζονται με την ΟΚΑ. Τα ευρήματα συχνά κατευθύνουν τη στρατηγική θεραπείας.

Η ακτινογραφία θώρακος θα πρέπει να εκτελείται άμεσα μετά την εισαγωγή σε όλους τους ασθενείς με ΟΚΑ
για να εκτιμηθεί ο βαθμός πνευμονικής συμφόρησης και
να εκτιμηθούν άλλες πνευμονικές ή καρδιακές παθήσεις.

Σε πολύ βαριά ασθενείς, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των βασικών μετρήσεων ρουτίνας όπως η
θερμοκρασία, η αναπνευστική συχνότητα, η καρδιακή
συχνότητα, η αρτηριακή πίεση, η οξυγόνωση, η παραγωγή ούρων και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται παλμικό οξύμετρο συνεχώς σε
έναν ασταθή ασθενή, στον οποίο χορηγείται εξωγενώς οξυγόνο

Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος

Αρτηριακή γραμμή

•

•

Η ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος επιτρέπει την
εκτίμηση της οξυγόνωσης (pO2), της αναπνευστικής
λειτουργίας (pCΟ2) και της οξεοβασικής ισορροπίας
(pH) και θα πρέπει να εκτελείται σε όλους τους ασθενείς με σοβαρή αναπνευστική δυσφορία.

Εργαστηριακές εξετάσεις

•

Η αρχική διαγνωστική αξιολόγηση των ασθενών με
ΟΚΑ περιλαμβάνει γενική αίματος, νάτριο, κάλιο, ουρία, κρεατινίνη, γλυκόζη, λευκωματίνη, ηπατικά ένζυμα
και INR. Μια ελαφρά αύξηση της τιμής καρδιακών τροπονινών μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με ΟΚΑ
χωρίς ΟΣΣ.

Νατριουρητικά πεπτίδια

•

Τα νατριουρητικά πεπτίδια τύπου Β (BNP, NT-proBΝP)
που λαμβάνονται στην οξεία φάση έχουν σημαντική αρνητική προγνωστική αξία για τον αποκλεισμό ΚΑ. Δεν
υπάρχει συμφωνία σχετικά με τις τιμές αναφοράς του
ΒΝΡ ή του NT-proBΝP στην ΟΚΑ. Κατά την ταχεία εμφάνιση πνευμονικού οιδήματος ή οξείας μιτροειδικής ανεπάρκειας, τα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων μπορεί
να παραμένουν φυσιολογικά κατά την εισαγωγή.

Οι ενδείξεις για την τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα είναι η ανάγκη για συνεχή ανάλυση της αρτηριακής
πίεσης αίματος λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας, ή η
απαίτηση για συχνά δείγματα αρτηριακού αίματος.

Κεντρικές φλεβικές γραμμές

•

Οι κεντρικές φλεβικές γραμμές παρέχουν πρόσβαση
στην κεντρική κυκλοφορία και συνεπώς είναι χρήσιμες
για τη χορήγηση υγρών, φαρμάκων και για την παρακολούθηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και του κορεσμού του φλεβικού αίματος (SVO2).

Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας (ΚΠΑ)

•

Ο ΚΠΑ μπορεί να είναι χρήσιμος σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς που δεν αποκρίνονται όπως αναμένεται
στην κλασική θεραπεία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς στόχοι, πριν από την τοποθέτηση του καθετήρα.

Στεφανιογραφία

•

Σε περιπτώσεις ΟΚΑ και ενδείξεων ισχαιμίας, όπως
σε ασταθή στηθάγχη ή ΟΣΣ, η στεφανιογραφία ενδείκνυται σε ασθενείς χωρίς σοβαρές αντενδείξεις.
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Οργάνωση της θεραπείας της ΟΚΑ

Οι άμεσοι στόχοι είναι η βελτίωση των συμπτωμάτων και η σταθεροποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης (Εικόνα 5). Η θεραπεία νοσηλευόμενων ασθενών με ΟΚΑ απαιτεί μια καλά ανε-

πτυγμένη στρατηγική θεραπείας με ρεαλιστικούς στόχους και
ένα πρόγραμμα παρακολούθησης που θα πρέπει να ξεκινήσει
πριν ο ασθενής πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Πίνακας 18).

Εικόνα 5. Αλγόριθμος αρχικής θεραπείας στην ΟΚΑ
Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Άμεση συμπτωματική
θεραπεία

Ασθενής με δυσφορία
ή πόνο

Ναι

Αναλγησία, νάρκωση

Πνευμονική συμφόρηση

Ναι

Φαρμακευτική θεραπεία
Διουρητικό/
αγγειοδιασταλτικό

Αρτηριακός κορεσμός
οξυγόνου < 95%

Ναι

Αύξηση FiO2,
Πιθανά CPAP,
NIPPV, μηχανικός
αερισμός

Φυσιολογική καρδιακή
συχνότητα και ρυθμός

Όχι

Βηματοδότηση,
αντιαρρυθμικά,
ηλεκτρική ανάταξη

Πίνακας 18. Στόχοι θεραπείας στην ΟΚΑ
• Άμεσοι (Επείγοντα/ΜΕΘ/ΜΣΝ)
Βελτίωση συμπτωμάτων
Αποκατάσταση οξυγόνωσης
Βελτίωση αιμάτωσης οργάνων και αιμοδυναμικής
Περιορισμός καρδιακής/νεφρικής βλάβης
Ελαχιστοποίηση διάρκειας παραμονής στη ΜΕΘ
• Ενδιάμεσοι (κατά τη νοσηλεία)
Σταθεροποίηση του ασθενούς και βελτιστοποίηση της στρατηγικής θεραπείας
Έναρξη κατάλληλης φαρμακευτικής θεραπείας που παρατείνει
την επιβίωση
Θεραπεία με συσκευή σε κατάλληλους ασθενείς
Ελαχιστοποίηση διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο
• Μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση και αντιμετώπιση πριν
από το εξιτήριο
Προγραμματισμός στρατηγικής παρακολούθησης
Εκπαίδευση και προσαρμογή του τρόπου ζωής
Παροχή επαρκούς δευτερογενούς προφύλαξης
Πρόληψη πρώιμης επανεισαγωγής
Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της επιβίωσης
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Οι ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές ενδείκνυνται σε
ασθενείς με ΟΚΑ

Οξυγόνο

•

Συνιστάται η χορήγηση οξυγόνου το συντομότερο δυνατόν
σε υποξαιμικούς ασθενείς, για να επιτευχθεί αρτηριακός
κορεσμός οξυγόνου = > 95% (> 90% σε ασθενείς ΧΑΠ).

Μη επεμβατικός αερισμός (NIV)

•
•

Ο μη παρεμβατικός αερισμός αναφέρεται σε όλες τις μεθόδους που βοηθούν τον αερισμό χωρίς τη χρήση ενδοτραχειακού σωλήνα αλλά με σφραγισμένη μάσκα προσώπου.
Ο μη επεμβατικός αερισμός με θετική τελοεκπνευστική πίεση (ΡΕΕΡ) θα πρέπει να χορηγείται όσο το δυνατόν συντομότερα σε κάθε ασθενή με οξύ καρδιογενές
πνευμονικό οίδημα και υπερτασική οξεία ΚΑ. Ο NIV θα

Ενότητα XV: Καρδιακή ανεπάρκεια

πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στην καρδιογενή καταπληξία και την ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας.

•

Η διασωλήνωση και ο μηχανικός αερισμός θα πρέπει
να περιορίζονται σε ασθενείς στους οποίους η παροχή
οξυγόνου δεν είναι επαρκής με μάσκα οξυγόνου ή NIV
και σε ασθενείς με επιδεινούμενη αναπνευστική ανεπάρκεια ή αναπνευστική κόπωση όπως εκτιμάται από
την υπερκαπνία.

Τρόπος χρήσης του NIV

•

•

Θα πρέπει να εφαρμόζεται πρώτα ΡΕΕΡ 5-7,5 cm H2O
και να τιτλοποιείται σύμφωνα με την κλινική απόκριση μέχρι 10 cm H2O. Η παροχή FiO2 θα πρέπει να είναι ≥ 0,40.
Συνήθως 30 min/hour μέχρις ότου βελτιωθούν η δύσπνοια και ο κορεσμός οξυγόνου του ασθενούς, και
παραμείνουν βελτιωμένα χωρίς την ανάγκη CPAP.

Μορφίνη και ανάλογά της σε ΟΚΑ
Η μορφίνη θα πρέπει να μελετάται στο πρώιμο στάδιο της θεραπείας ασθενών που νοσηλεύονται με
σοβαρή ΟΚΑ, ιδιαίτερα εάν παρουσιάζουν ανησυχία,

δύσπνοια ή πόνο στο στήθος. Η μορφίνη ανακουφίζει τη δύσπνοια και άλλα συμπτώματα σε ασθενείς
με ΟΚΑ και μπορεί να βελτιώσει τη συνεργασία στην
εφαρμογής της NIV.

•
•
•

Ενδοφλέβιες εφάπαξ δόσεις μορφίνης 2,5-5 mg θα
πρέπει να χορηγούνται αμέσως μετά την τοποθέτηση
ενδοφλέβιας γραμμής σε ασθενείς ΟΚΑ.
Η αναπνοή θα πρέπει να παρακολουθείται.
Η ναυτία είναι συνήθης και μπορεί να απαιτείται αντιεμετική θεραπεία.

Διουρητικά αγκύλης
Η χορήγηση ενδοφλέβιων διουρητικών αγκύλης συνιστάται σε ασθενείς με ΟΚΑ όταν παρουσιάζονται
συμπτώματα συμφόρησης και υπερφόρτωσης όγκου.

•

Η υπερβολική θεραπεία με διουρητικά μπορεί να οδηγήσει σε ελαττωμένο όγκο αίματος και υπερνατριαιμία
καθώς και να αυξήσει την πιθανότητα υπότασης κατά
την έναρξη χορήγησης ACEI ή ARB. (Πίνακας 19).

Πίνακας 19. Ενδείξεις και δοσολογία διουρητικών στην ΟΚΑ
Κατακράτηση υγρών

Διουρητικό

Ημερήσια δόση (mg) Σχόλια

Μέτρια

Φουροσεμίδη ή
Βουμετανίδη ή
Τορασεμίδη

20-40
0,5-1
10-20

Από το στόμα ή ενδοφλέβια σύμφωνα με τα κλινικά συμπτώματα
Τιτλοποίηση δόσης σύμφωνα με την κλινική απόκριση – Παρακολούθηση K, Na, κρεατινίνης, αρτηριακής πίεσης

Σοβαρή

Φουροσεμίδη
Συνεχής έγχυση φουροσεμίδης
Βουμετανίδη
Τορασεμίδη

40-100
(5-40 mg/h)
1–4
20 – 100

Ενδοφλέβια, αύξηση δόσης.
Καλύτερα από πολύ υψηλές δόσεις άπαξ
Από το στόμα ή ενδοφλέβια
Από το στόμα

Ανθεκτική σε
διουρητικά αγκύλης

Προσθήκη υδροχλωροθειαζίδης 50 – 100
ή μετολαζόνης
2,5 – 10
ή σπιρονολακτόνης
25 – 50

Ο συνδυασμός είναι καλύτερος από πολύ υψηλή
δόση διουρητικών αγκύλης
Η μετολαζόνη είναι πιο ισχυρή εάν η κάθαρση
κρεατινίνης είναι < 30 ml/min
Η σπιρολακτόνη είναι η καλύτερη επιλογή εάν
δεν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια και το κάλιο
ορού είναι φυσιολογικό ή χαμηλό

Με αλκάλωση

Ακεταζολαμίδη

Ενδοφλέβια

Ανθεκτική σε
διουρητικά αγκύλης
και θειαζίδες

Προσθήκη ντοπαμίνης (νεφρική
αγγειοδιαστολή) ή δοβουταμίνης

500 mg

Αγγειοδιασταλτικά
Τα αγγειοδιασταλτικά συνιστώνται σε πρώιμο στάδιο
σε ασθενείς με ΟΚΑ χωρίς συμπτωματική υπόταση,
συστολική πίεση < 90 mm Hg ή σοβαρή αποφρακτική βαλβιδοπάθεια. Η συνιστώμενη δόση αγγειοδιασταλτικών παρουσιάζεται στον Πίνακα 20.

Πιθανότητα υπερδιήθησης ή αιμοκάθαρσης σε περίπτωση συνυπάρχουσας νεφρικής ανεπάρκειας
Υπονατριαιμία

•
•

Τα αγγειοδιασταλτικά ανακουφίζουν την πνευμονική συμφόρηση συνήθως χωρίς να επηρεάζουν τον όγκο παλμού ή να αυξάνουν τη μυοκαρδιακή κατανάλωση οξυγόνου στην οξεία ΟΚΑ, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ΟΣΣ.
Η υπόταση (συστολική ΒΡ < 90 mm Hg) θα πρέπει να αποφεύγεται, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία.
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Πίνακας 20. Ενδείξεις και δοσολογία ενδοφλέβιων αγγειοδιασταλτικών στην ΟΚΑ
Αγγειοδιασταλτικό

Ένδειξη

Δοσολογία

Νιτρογλυκερίνη

Πνευμονική
συμφόρηση/οίδημα
ΒΡ > 90 mm Hg

Έναρξη με 10-20 μg/min, Υπόταση,
αύξηση μέχρι 200 μg/min κεφαλαλγία

Κύριες παρενέργειες

Άλλα
Εμφάνιση ανοχής στη
συνεχή χρήση

Δινιτρικός
ισοσορβίτης

Πνευμονική
συμφόρηση/οίδημα
ΒΡ > 90 mm Hg

Έναρξη με 1 mg/h,
Αύξηση μέχρι 10 mg/h

Υπόταση,
κεφαλαλγία

Εμφάνιση ανοχής στη
συνεχή χρήση

Νιτροπρωσσικό

Συμφόρηση
υπερτασικής ΚΑ/οίδημα
ΒΡ > 90 mm Hg

Έναρξη με 0,3 μg/kg/
min και αύξηση μέχρι
5 μg/kg/min

Υπόταση,
τοξικότητα ισοκυανικού

Ευαίσθητο στο φως

Νεσιριτίδη*

Πνευμονική
συμφόρηση/οίδημα
ΒΡ > 90 mm Hg

Εφ' άπαξ 2 μg/kg +
έγχυση 0,015-0,03 μg/
kg/min

Υπόταση

*Δεν είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες της ESC

•

Ινότροπα φάρμακα
Η συνιστώμενη δοσολογία των ινοτρόπων φαρμάκων αναγράφεται στον Πίνακα 21.

•

Τα ινότροπα φάρμακα θα πρέπει να χορηγούνται σε
ασθενείς με χαμηλή παροχή, όταν υπάρχουν σημεία
υποάρδευσης ή συμφόρησης παρά τη χρήση αγγειοδιασταλτικών ή/και διουρητικών.

Πίνακας 21. Δοσολογία θετικών ινοτρόπων
φαρμάκων στην ΟΚΑ
Εφ' άπαξ

Ρυθμός έγχυσης

Δοβου
ταμίνη

Όχι

2 έως 20 μg/kg/min (β+)

Ντοπαμίνη

Όχι

< 3 μg/kg/min: νεφρική δράση
(δ+) 3-5 μg/kg/min: ινοτρόπος
(β+) > 5 μg/kg/min: (β+), αγγειοσυσταλτικό (α+)

Μιλρι
νόνη

25-75 μg/kg σε 0,375-0,75 μg/kg/min
10-20 λεπτά

Ενοξι
μόνη

0,25-0,75
mg/kg

1,25-7,5 μg/kg/min

Λεβοσιμεντάνη*

12 μg/kg σε
10 λεπτά
(προαιρετικά)**

0,1 μg/kg/min που μπορεί να μειωθεί σε 0,05 ή να αυξηθεί σε 0,2
μg/kg/min

Νορεπινεφρίνη

Όχι

0,2-1,0 μg/kg/min

Επινε
φρίνη

Άπαξ: 1 mg
0,05-0,5 μg/kg/min
μπορεί να δοθεί
ενδοφλέβια κατά την ανάνηψη,
επαναλαμβάνεται κάθε 3-5
λεπτά

* Αυτό το φάρμακο έχει και αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες.
** Σε υποτασικούς ασθενείς, (SBP < 100 mm Hg), συνιστάται έναρξη
θεραπείας χωρίς αρχική εφ' άπαξ χορήγηση.
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Η έγχυση των περισσότερων ινοτρόπων συνοδεύεται από αύξηση της επίπτωσης τόσο κολπικών όσο και
κοιλιακών αρρυθμιών. Απαιτείται συνεχής κλινική παρακολούθηση και τηλεμετρία.

Δοβουταμίνη

•

Η δοβουταμίνη αποτελεί μια θετική ινότροπη ουσία
που δρα μέσω της διέγερσης των β1 υποδοχέων και
έχει θετικές ινότροπες και χρονότροπες δοσοεξαρτώμενες επιδράσεις.

Ντοπαμίνη

•
•

Η ντοπαμίνη διεγείρει επίσης τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς. Η χορήγηση χαμηλών δόσεων ντοπαμίνης διεγείρει τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς αλλά έχει δειχτεί ότι
έχει περιορισμένα αποτελέσματα στη διούρηση.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υψηλότερες δόσεις
ντοπαμίνης για τη διατήρηση της πίεσης του αίματος
αλλά με αυξανόμενο κίνδυνο ταχυκαρδίας, αρρυθμίας
και α-αδρενεργικής διέγερσης με αγγειοσύσπαση. Η
χαμηλή δόση ντοπαμίνης συνδυάζεται συχνά με υψηλότερες δόσεις δοβουταμίνης.

Μιλρινόνη και ενοξιμόνη

•

Η μιλρινόνη και η ενοξιμόνη είναι οι δύο αναστολείς
της φωσφοδιεστεράσης (PDEI) τύπου ΙΙΙ που χρησιμοποιούνται στην κλινική πρακτική. Οι ουσίες αυτές
έχουν ινότροπες και αγγειοδιασταλτικές επιδράσεις,
αυξάνουν την καρδιακή παροχή και τον όγκο παλμού,
ενώ μειώνουν τις συστηματικές και πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις.
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Λεβοσιμεντάνη

•
•

Η λεβοσιμεντάνη βελτιώνει την καρδιακή συσταλτικότητα και ασκεί σημαντική αγγειοδιαστολή μέσω των
ευαίσθητων στο ΑΤΡ διαύλων καλίου. Η έγχυση λεβοσιμεντάνης σε ασθενείς με οξεία απορρύθμιση ΚΑ αυξάνει την καρδιακή παροχή και τον όγκο παλμού και
μειώνει τις συστηματικές και πνευμονικές αγγειακές
αντιστάσεις.
Η αιμοδυναμική ανταπόκριση στη λεβοσιμεντάνη διατηρείται για πολλές ημέρες. Επειδή το ινότροπο αποτέλεσμα είναι ανεξάρτητο από τη β-αδρενεργική διέγερση, αποτελεί μια εναλλακτική θεραπευτική επιλογή για
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία β-αποκλειστών.

Αγγειοσυσταλτικά

•

Τα αγγειοσυσταλτικά (νορεπινεφρίνη) δεν συνιστώνται ως φάρμακα πρώτης γραμμής και ενδείκνυνται
μόνο σε καρδιογενή καταπληξία όταν ο συνδυασμός
ενός ινοτρόπου παράγοντα και χορήγησης υγρών
αποτυγχάνει στην αποκατάσταση επαρκούς αρτηριακής πίεσης και αιμάτωσης των οργάνων. Σε ασθενείς
με σήψη ως αίτιο της ΟΚΑ μπορεί να απαιτηθεί η χορήγηση αγγειοσυσπαστικού. Επειδή η καρδιογενής κα-

ταπληξία συσχετίζεται συνήθως με υψηλές αγγειακές
αντιστάσεις, όλα τα αγγειοσυσταλτικά θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με προσοχή και να διακόπτονται το
συντομότερο δυνατόν.

Καρδιακές γλυκοσίδες

•

Στην ΟΚΑ, οι καρδιακές γλυκοσίδες προκαλούν μικρή
αύξηση της καρδιακής παροχής και μείωση των πιέσεων πλήρωσης. Μπορεί να είναι χρήσιμες για την επιβράδυνση της καρδιακής συχνότητας σε ταχεία κολπική μαρμαρυγή.

Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση της ΟΚΑ
Στόχος της θεραπείας σε προνοσοκομειακή κατάσταση ή στα επείγοντα περιστατικά είναι η βελτίωση της
οξυγόνωσης ιστών και η βελτιστοποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης προκειμένου να βελτιωθούν τα
συμπτώματα και να επιτρέπονται παρεμβάσεις.
Η Εικόνα 6 περιγράφει έναν αλγόριθμο θεραπείας
που βασίζεται στο επίπεδο της συστολικής πίεσης
και η Εικόνα 7 περιγράφει τον αλγόριθμο θεραπείας που βασίζεται στην κλινική εκτίμηση των πιέσεων
πλήρωσης και της αιμάτωσης των ασθενών.

Εικόνα 6. Στρατηγική θεραπείας στην ΟΚΑ σύμφωνα με τη συστολική πίεση
Οξυγόνο/NIV
Διουρητικό αγκύλης +/- αγγειοδιασταλτικό
Κλινική αξιολόγηση

SBP > 100 mm Hg

SBP 90-100 mm Hg

SBP < 90 mm Hg

Αγγειοδιασταλτικό
(NTG, νιτροπρωσσικό,
νεσιριτίδη,
λεβοσιμεντάνη

Αγγειοδιασταλτικό
ή/και Ινότροπο
(δοβουταμίνη, PDEI,
λεβοσιμεντάνη)

Πιθανά διόρθωση
προφορτίου με υγρά
Ινότροπο (ντοπαμίνη)

Καλή ανταπόκριση
Σταθεροποίηση και
έναρξη διουρητικού,
ACEI/ARB,
β-αποκλειστής

Κακή ανταπόκριση
Ινότροπο
Αγγειοσυσταλτικό
Μηχανική υποστήριξη
Σκέψη για καθετήρα
πνευμονικής αρτηρίας
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Εικόνα 7. Στρατηγική θεραπείας σε ΟΚΑ σύμφωνα με την πίεση πλήρωσης της αριστερής κοιλίας
Πνευμονική συμφόρηση
και SBP > 90 mm Hg

Ναι

Αγγειοδιασταλτικά,
διουρητικά εάν υπάρχει
υπερφόρτωση όγκου

Επαρκής πίεση
πλήρωσης

Όχι

Χορήγηση υγρών

Όχι

Ινότροπα
Αγγειοδιασταλτικά
Μηχανική υποστήριξη
Σκέψη για καθετήρα
πνευμονικής αρτηρίας

Ναι

Συχνή επανεκτίμηση

Επαρκής
καρδιακή παροχή
Υποχώρηση της οξέωσης
SvO2 > 65%
Επαρκής αιμάτωση
οργάνων

Η θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται στην κλινική
εικόνα

•
•

•
•

Χρόνια μη αντιρροπούμενη ΚΑ: Τα αγγειοδιασταλτικά μαζί με τα διουρητικά αγκύλης συνιστώνται.
Οι ινοτρόποι παράγοντες απαιτούνται σε υπόταση και
σημεία υποάρδευσης οργάνων.
Πνευμονικό οίδημα: Η μορφίνη ενδείκνυται συνήθως ιδιαίτερα όταν η δύσπνοια συνοδεύεται από άλγος και ανησυχία. Τα αγγειοδιασταλτικά συνιστώνται
όταν η αρτηριακή πίεση είναι φυσιολογική ή υψηλή και τα διουρητικά σε ασθενείς με υπερφόρτωση
όγκου ή κατακράτηση υγρών. Τα ινότροπα φάρμακα
απαιτούνται σε υπόταση και σημεία υποάρδευσης οργάνων. Η διασωλήνωση και ο μηχανικός αερισμός
μπορεί να απαιτούνται για να επιτευχθεί επαρκής οξυγόνωση.

•
•
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ΟΚΑ και οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Σε ΟΣΣ με
συνοδό ΟΚΑ, η πρώιμη επαναιμάτωση μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση. Η επείγουσα χειρουργική επέμβαση συνιστάται σε ασθενείς με μηχανικές επιπλοκές
μετά από ΟΕΜ. Σε καρδιογενή καταπληξία που προκαλείται από ΟΣΣ, θα πρέπει να τοποθετείται το συντομότερο δυνατόν ενδοαρτικός ασκός και να γίνεται στεφανιογραφία και επαναγγείωση.

Αντιμετώπιση ασθενών με απορρύθμιση χρόνιας ΚΑ
που λαμβάνουν θεραπεία β-αποκλειστών και ACEI/ARB

•

Υπερτασική ΚΑ: Τα αγγειοδιασταλτικά συνιστώνται
με στενή παρακολούθηση και θεραπεία με χαμηλή δόση διουρητικών σε ασθενείς με υπερφόρτωση όγκου
ή πνευμονικό οίδημα.
Καρδιογενής καταπληξία: Συνιστάται χορήγηση
υγρών, εάν έχει κλινική ένδειξη, ακολουθούμενη από
ινότροπα εάν η SBP παραμένει < 90 mmHg. Μπορεί
να απαιτηθεί η τοποθέτηση ενδοαρτικού ασκού (ΙΑΒΡ)
και διασωλήνωση. Μπορεί να μελετηθεί και η τοποθέτηση LVAD για δυνητικά αναστρέψιμα αίτια οξείας ΚΑ,
ως γέφυρα εν αναμονή απόκρισης στη θεραπεία (πχ.
μετά από χειρουργική επέμβαση ή ανάνηψη).

Δεξιά ΚΑ: Η χορήγηση υγρών είναι συνήθως αναποτελεσματική. Απαιτούνται ινότροπα φάρμακα όταν
υπάρχουν σημεία υποάρδευσης των οργάνων.

•

Ασθενείς που λαμβάνουν ACEI/ARB και εισάγονται
στο νοσοκομείο με επιδεινούμενη ΚΑ θα πρέπει να
συνεχίζουν αυτή τη θεραπεία όταν αυτό είναι δυνατόν.
Η δόση του β-αποκλειστή μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί προσωρινά ή να παραλειφθεί. Η θεραπεία μπορεί να διακοπεί ή να μειωθεί εάν υπάρξουν επιπλοκές
(βραδυκαρδία, υψηλού βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός, σοβαρός βρογχόσπασμος ή καρδιογενής
καταπληξία) ή σε περιπτώσεις σοβαρής ΚΑ και ανεπαρκούς απόκρισης στην αρχική θεραπεία.
Σε ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο με ΟΚΑ,
οι β-αποκλειστές θα πρέπει να χορηγούνται όταν ο
ασθενής έχει σταθεροποιηθεί λαμβάνοντας ACEI ή
ARB και κατά προτίμηση η έναρξη θα πρέπει να γίνεται
πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο.

Ενότητα XV: Καρδιακή ανεπάρκεια

10. Υλοποίηση & Περίθαλψη
Τα προγράμματα διαχείρισης είναι σχεδιασμένα για
να βελτιώνουν τα αποτελέσματα μέσω παρακολούθησης με εκπαίδευση του ασθενούς, βελτιστοποίη-

ση της ιατρικής θεραπείας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πρόσβαση στην περίθαλψη. Ο Πίνακας 22
συνοψίζει τους στόχους και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις δυνητικές φάσεις αυτής της μετάβασης.

Πίνακας 22. Στόχοι και στρατηγικές θεραπείας κατά τη διάρκεια την πορεία της νόσου
Φάση

Διαγνωστική στρατηγική

Ενέργεια

Στόχοι

Συμμετέχοντες

Οξεία

Εκτίμηση της κλινικής
κατάστασης
Ταυτοποίηση αιτίας συμπτωμάτων

Αντιμετώπιση και σταθεροποίηση
Έναρξη παρακολούθησης
Προγραμματισμός παρεμβάσεων

Υποξεία

Εκτίμηση καρδιακής
λειτουργίας
Ταυτοποίηση αιτιολογίας και συννοσηροτήτων

Έναρξη χρόνιας φαρμακευτι- Βράχυνση της νοσηλείας
κής θεραπείας
Προγραμματισμός παρακοΔιενέργεια πρόσθετων εξε- λούθησης μετά το εξιτήριο
τάσεων
Εκτέλεση ενδεικνυόμενων
επεμβάσεων

Νοσοκομειακοί γιατροί
Καρδιολόγοι
Νοσοκόμοι καρδιαγγειακού τμήματος
Ομάδα διαχείρισης ΚΑ

Χρόνια

Συμπτώματα
στόχοι, συμμόρφωση
και πρόγνωση
Πρώιμη ταυτοποίηση απώλειας αντιρρόπησης

Βελτιστοποίηση φαρμακολογικής θεραπείας και συσκευών
Υποστήριξη συμπεριφοράς
αυτοεξυπηρέτησης στην περίθαλψη
Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Μειωμένη νοσηρότητα και
θνητότητα

Γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης
Ομάδα διαχείρισης ΚΑ
Καρδιολόγοι

Τέλος
ζωής

Ταυτοποίηση θεμάτων Συμπτωματική θεραπεία
που προκαλούν ανησυ- Προγραμματισμός μακροχία και συμπτωμάτων
χρόνιας φροντίδας
στον ασθενή

Ανακούφιση
Παροχή υποστήριξης στους
ασθενείς και την οικογένεια

Ομάδα ανακουφιστικής φροντίδας

Προγράμματα αντιμετώπισης καρδιακής
ανεπάρκειας

•
•

•

Τα προγράμματα αντιμετώπισης ΚΑ συνιστώνται σε
ασθενείς με ΚΑ που νοσηλεύτηκαν πρόσφατα και σε
άλλους ασθενείς υψηλού κινδύνου.
Πολλά προγράμματα εστιάζουν στους συμπτωματικούς, νοσηλευόμενους ασθενείς με ΚΑ επειδή έχουν
πιο κακή πρόγνωση και διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο νέων εισαγωγών. Μια επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία, λίγο μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, συνιστάται για να εκτιμηθεί η κλινική κατάσταση, να ταυτοποιηθούν οι στόχοι και να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική στρατηγική θεραπείας. Συνιστάται τα προγράμματα αντιμετώπισης ΚΑ να περιλαμβάνουν τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 23.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση από απόσταση είναι ένα
αναδυόμενο πεδίο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των
προγραμμάτων αντιμετώπισης ΚΑ και επεκτείνει την
εξατομικευμένη περίθαλψη σε μεγάλη ομάδα ατόμων
που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε παραδοσιακά προγράμματα περίθαλψης.

Σταθεροποίηση, νοσηλεία
Υπηρεσίας πρωτογενούς περίθαλκαι εισαγωγή στο κατάλληλο ψης/παραϊατρικό προσωπικό/γιατμήμα
τροί επειγόντων/Γιατροί ΜΕΘ
Νοσοκόμοι
Καρδιολόγοι

Πίνακας 23. Συνιστώμενα στοιχεία των
Προγραμμάτων αντιμετώπισης ΚΑ

• Προσέγγιση από πολυεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται
από νοσηλευτές εξειδικευμένους στην ΚΑ σε συνεργασία με
γιατρούς και άλλες σχετικές υπηρεσίες

• Η πρώτη επαφή κατά τη νοσηλεία, πρώιμη παρακολούθηση
μετά την έξοδο από το νοσοκομείο μέσω επισκέψεων στην
κλινική ή στο σπίτι, τηλεφωνική υποστήριξη και απομακρυσμένη παρακολούθηση

• Αναγνώριση των συμπτωματικών ασθενών υψηλού κινδύνου
• Αυξημένη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη (τηλέφωνο,
απομακρυσμένη παρακολούθηση και επανεξετάσεις)

• Διευκόλυνση της πρόσβασης κατά τη διάρκεια επεισοδίων
απορρύθμισης

• Βελτιστοποιημένη φαρμακευτική αντιμετώπιση
• Πρόσβαση σε προηγμένες θεραπευτικές επιλογές
• Επαρκής εκπαίδευση ασθενών με ειδική έμφαση στη συμμόρφωση και την αυτορρύθμιση της αγωγής

• Συμμετοχή του ασθενούς στην παρακολούθηση των συμπτωμάτων του και στη ρύθμιση της δόσης των διουρητικών

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ασθενείς και την οικογένεια
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Κεφάλαιο 1: Διάγνωση και θεραπεία της οξείας και χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας

Ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια
Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ενεργοποιήσουν μια τέτοια αντιμετώπιση και τα προτεινόμενα
βήματα της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας παρουσιάζονται στον Πίνακα 24.

•

Οι ασθενείς με κλινικά χαρακτηριστικά προχωρημένης ΚΑ που εξακολουθούν να παρουσιάζουν συμπτώματα που δεν αποκρίνονται στη βέλτιστη θεραπεία έχουν κακή βραχυπρόθεσμη πρόγνωση και θα
πρέπει να θεωρούνται κατάλληλοι για μια προσέγγιση ανακουφιστικής φροντίδας.

Πίνακας 24. Βήματα στη διαδικασία παροχής ανακουφιστικής φροντίδας
Χαρακτηριστικά ασθενούς

> 1 επεισόδιο απώλειας αντιρρόπησης/6 μήνες
Ανάγκη συχνής ή συνεχούς ενδοφλέβιας υποστήριξης
Χρόνια κακή ποιότητα ζωής με συμπτώματα NYHA IV
Σημεία καρδιακής καχεξίας
Κλινική κρίση ότι πλησιάζει στο τέλος της ζωής του.
Επιβεβαίωση διάγνωσης
Απαραίτητη για τη διασφάλιση βέλτιστης θεραπείας.
Εκπαίδευση ασθενούς
Αρχές ρύθμισης της θεραπείας από τον ίδιο τον ασθενή.
Δημιουργία προηγμένου
Σχεδιασμός με τον ασθενή και ένα μέλος της οικογένειας.
προγράμματος φροντίδας
Τακτική αναθεώρηση που θα περιλαμβάνει τις προτιμήσεις του ασθενούς για μελλοντικές θεραπευτικές επιλογές.
Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι
Η φροντίδα του ασθενούς μέσα στην πολυεπιστημονική ομάδα, για να διασφαλιστεί
οργανωμένες
η βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία και η διευκόλυνση στην πρόσβαση υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Αντιμετώπιση συμπτωμάτων
Απαιτεί συχνή εκτίμηση των σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών του ασθενούς.
Οι ασθενείς συχνά έχουν πολλαπλές συννοσηρότητες που πρέπει να ταυτοποιηθούν.
Αναγνώριση ΚΑ τελικού σταδίου Η επιβεβαίωση της ΚΑ τελικού σταδίου συνιστάται για να διασφαλιστεί ότι έχουν
εξεταστεί όλες οι κατάλληλες επιλογές θεραπείας. Θα πρέπει να συμφωνηθεί ένα
πρόγραμμα για το τελικό στάδιο της ασθένειας.
Ενημέρωση του ασθενούς και
Η εξήγηση της προόδου της νόσου και των αλλαγών στη θεραπεία είναι ένα ευαίτης οικογένειας για την κακή
σθητο θέμα και πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή.
πορεία της νόσου
Δημιουργία νέων στόχων
Η φροντίδα τέλους ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνει την αποφυγή καταστάσεων
περίθαλψης
που μπορεί να αποτρέψουν έναν ήσυχο θάνατο. Θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα
μέσα φαρμακευτικής θεραπείας και συσκευών που ενδείκνυνται. Οι εντολές ανάνηψης θα πρέπει να είναι σαφείς.

360

Ενότητα XVI:
Καρδιακή συμβουλευτική
1. Προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου
και περιεγχειρητική καρδιολογική διαχείριση
σε μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση
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Ενότητα XVI: Καρδιακή συμβουλευτική

Κεφάλαιο 1
Προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου
και περιεγχειρητική καρδιολογική διαχείριση
σε μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση*
2009
Η Ομάδα Δράσης για προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου και περιεγχειρητική
καρδιολογική αντιμετώπιση σε μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναισθησιολογίας (ESA)

Πρόεδρος:

Don Poldermans

Departments of Anaesthesia / Surgery / Medicine
Erasmus Medical Centre
Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
The Netherlands
Phone: +31107034613
Fax: +31104634957
E-mail: d.poldermans@erasmusmc.nl

Μέλη της Ομάδας Δράσης:

1. Jeroen J. Bax, Leiden (Ολλανδία)
2. Eric Boersma, Ρότερνταμ (Ολλανδία)
3. Stefan De Hert, Άμστερνταμ (Ολλανδία)
4. Erik Eeckhout, Λοζάνη (Ελβετία)
5. Gerry Fowkes, Εδιμβούργο (Ηνωμένο Βασίλειο)
6. Bulent Gorenek, Εσκί Σεχίρ (Τουρκία)
7. Michael G. Hennerici, Χαϊδελβέργη (Γερμανία)
8. Bernard Ιung, Παρίσι (Γαλλία)
9. Malte Kelm, Άαχεν (Γερμανία)
10. Keld Per Kjeldsen, Κοπεγχάγη (Δανία)
11. Steen Dalby Kristensen, Aarhus (Δανία)

12. Jose Lopez-Sendon, Μαδρίτη (Ισπανία)
13. Paolo Pelosi, Βαρέζε (Ιταλία)
14. François Philipe, Παρίσι (Γαλλία)
15. Luc Pierard, Λιέγη (Βέλγιο)
16. Piotr Ponikowski, Wroclaw (Πολωνία)
17. Jean-Paul Schmid, Βέρνη (Ελβετία)
18. Olav F.M. Sellevold, Τροντχάιμ (Νορβηγία)
19. Rosa Sicari, Πίζα (Ιταλία)
20. Greet Van den Berghe, Leuven (Βέλγιο)
21. Frank Vermassen, Γκεντ (Βέλγιο)

Πρόσθετοι Συνεργάτες

Sanne E. Hoeks, Ρότερνταμ (Ολλανδία) – Ilse Vanhorebeek, Leuven (Βέλγιο)

Προσωπικό ESC:

1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Γαλλία
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Γαλλία

3. Catherine Després, Sophia Antipolis, Γαλλία

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Raffaele De Caterina για τη συμβολή του.

1. Εισαγωγή
Η αντιμετώπιση των ασθενών με προϋπάρχουσες
καρδιοαγγειακές παθήσεις που υποβάλλονται σε μηκαρδιολογικές χειρουργικές επεμβάσεις παρουσιάζει αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον κλινικό ιατρό. Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν
συστάσεις για τις στρατηγικές αντιμετώπισης ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ο κίνδυνος για περιεγχειρητικές καρδιακές επιπλοκές εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενoύς
πριν από τη χειρουργική επέμβαση, τις συννοσηρότητες, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της επέμβασης.
Οι καρδιακές επιπλοκές μπορεί να είναι αναμενόμενες σε ασθενείς με διαπιστωμένη ή ασυμπτωματική ισχαιμική καρδιακή νόσο (ΙΚΝ), δυσλειτουργία
της αριστερής κοιλίας (ΑΚ) και βαλβιδική καρδιοπάθεια (ΒΚΠ) οι οποίοι υποβάλλονται σε επεμβά-

* Προσαρμογή από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC για την Προεγχειρητική Εκτίμηση του Καρδιακού Κινδύνου και Περιεγχειρητική Καρδιολογική Διαχείριση σε μη-Καρδιολογική Χειρουργική Επέμβαση (European Heart Journal 2009; 30: 2769-2812: doi: 10.1093 / eurheartj/ehp285)

363

Κεφάλαιο 1: Προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου και περιεγχειρητική καρδιολογική διαχείριση...

σεις που περιλαμβάνουν παρατεταμένο αιμοδυναμικό και καρδιακό στρες.
Μετά από μείζονα επέμβαση η συχνότητα των καρδιακών θανάτων ποικίλλει από 0,5% έως 1,5%, με τις
μη-θανατηφόρες καρδιακές επιπλοκές να κυμαίνονται από 2,0% έως 3,5%. Αυτά τα ποσοστά, αναγόμενα στον πληθυσμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφράζονται κάθε χρόνο σε 150.000
έως και 250.000 επικίνδυνες για τη ζωή καρδιακές
επιπλοκές ως αποτέλεσμα μη-καρδιολογικών χειρουργικών επεμβάσεων.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν μια πρακτική, βήμα προς βήμα αξιολόγηση του ασθενούς που βασίζεται
στους καρδιολογικούς παράγοντες κινδύνου και στα αποτελέσματα εξετάσεων και με δεδομένη την εκτίμηση του
στρες της προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης.
Σε κάθε βήμα παρουσιάζεται η κατηγορία των συστάσεων και η ισχύς των δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου και τη δυνατότητα έναρξης φαρμακευτικής θεραπείας, στεφανιαίων επεμβάσεων, και ειδικών χειρουργικών και αναισθησιολογικών τεχνικών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η περιεγχειρητική κατάσταση του ασθενούς. Έμφαση δίδεται στην
περιορισμένη χρήση της προφυλακτικής στεφανιαίας
επαναγγείωσης, καθώς αυτή ενδείκνυται σπάνια για να
καταστεί εφικτή η διενέργεια του χειρουργείου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες εστιάζονται στη μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση, δηλ. στην καρδιακή νόσο ως δυνητική πηγή επιπλοκών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου
παρά στην καρδιά ως στόχο της θεραπείας.
Συγκεκριμένα, η χρήση της προφυλακτικής στεφανιαίας
επαναγγείωσης πριν από τη χειρουργική επέμβαση έχει
αξιολογηθεί και βρεθεί ότι σπανίως ενδείκνυται.
Κατηγορίες συστάσεων
Κατηγορίες
Συστάσεων

Ορισμός

Κατηγορία Ι

Δεδομένα και/ή γενική συμφωνία ότι μια δεδομένη θεραπεία ή επέμβαση είναι ευεργετική, χρήσιμη, αποτελεσματική.

Κατηγορία ΙΙ

Διιστάμενα δεδομένα και/ή αποκλίνουσες γνώμες
σχετικά με τη χρησιμότητα / αποτελεσματικότητα
της δεδομένης θεραπείας ή επέμβασης.

Κατηγορία
ΙΙα

Το βάρος των δεδομένων/γνωμών είναι υπέρ
της χρησιμότητας / αποτελεσματικότητας.

Κατηγορία
ΙΙβ

Η χρησιμότητα / αποτελεσματικότητα θεμελιώνεται σε μικρότερο βαθμό από τα δεδομένα / γνώμες.

Κατηγορία ΙΙΙ Δεδομένα ή γενική συμφωνία ότι μια δεδομένη
θεραπεία ή επέμβαση δεν είναι χρήσιμη / αποτελεσματική, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί
να είναι βλαπτική.
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Επίπεδο δεδομένων
Επίπεδο
Τα δεδομένα προέρχονται από πολλαΔεδομένων Α πλές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ή
από μετα-αναλύσεις.
Επίπεδο
Τα δεδομένα προέρχονται από μία και μόΔεδομένων Β νο τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη ή από
μεγάλες μη-τυχαιοποιημένες μελέτες.
Επίπεδο
Ομοφωνία γνωματεύσεων των ειδικών
Δεδομένων Γ και/ή μικρών μελετών, αναδρομικών
μελετών, βάσεων δεδομένων.

2. Η παθοφυσιολογία των
περιεγχειρητικών εμφραγμάτων του
μυοκαρδίου
Η αντίδραση στο περιεγχειρητικό επεμβατικό στρες
περιλαμβάνει μεγάλη αύξηση των κατεχολαμινών
που συνδυάζεται με αιμοδυναμικό στρες, αγγειόσπασμο, μειωμένη ινοδωλυτική δραστηριότητα, ενεργοποίηση αιμοπεταλίων και υπερπηκτικότητα. Η ρήξη της
αθηρωματικής πλάκας, που οδηγεί στο σχηματισμό
θρόμβου και την επακόλουθη απόφραξη του αγγείου,
αποτελεί συχνά αιτία για οξέα περιεγχειρητικά στεφανιαία σύνδρομα. Σε ασθενείς με σοβαρή ΙΚΝ το έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΕΜ) μπορεί επίσης να προκληθεί από εμμένουσα διαταραχή προσφοράς/ζήτησης του μυοκαρδίου λόγω ταχυκαρδίας και αυξημένης συσταλτικότητας. Νεκροτομικές μελέτες έδειξαν
ότι το ήμισυ των θανατηφόρων ΕΜ οφείλονται σε ρήξη ή διάβρωση της πλάκας και σε ενδο-πλακική (intraplaque) αιμορραγία.

3. Πρακτική προεγχειρητική
καρδιολογική εκτίμηση
Για να μειωθεί ο κίνδυνος περιεγχειρητικών καρδιακών επιπλοκών είναι ουσιαστικής σημασίας η
διενέργεια καρδιολογικής εκτίμησης με βάση το ιατρικό αναμνηστικό του ασθενούς πριν από τη χειρουργική επέμβαση, κι αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, ασθενείς με αναμενόμενο χαμηλό κίνδυνο καρδιακού θανάτου και ΕΜ (<1%) μπορούν να εγχειριστούν με ασφάλεια χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Είναι μάλλον απίθανη η περαιτέρω μείωση
του περιεγχειρητικού κινδύνου σ’ αυτά τα άτομα με
την εφαρμογή στρατηγικών μείωσης του κινδύνου.
Δεύτερο, η μείωση του κινδύνου με φαρμακολογική θεραπεία είναι οικονομικά αποδοτικότερη σε
ασθενείς με αυξημένο καρδιακό κίνδυνο. Πρόσθετες μη-επεμβατικές τεχνικές καρδιακής απεικόνισης
αποτελούν εργαλεία για τον εντοπισμό ασθενών
υψηλού κινδύνου. Όμως, οι τεχνικές απεικόνισης
θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σ’ εκείνους τους
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ασθενείς των οποίων τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν και θα αλλάξουν την αντιμετώπιση.
Προφανώς, η επιμέλεια της προεγχειρητικής καρδιολογικής εκτίμησης θα πρέπει να προσαρμόζεται στην
κλινική εικόνα του ασθενούς και στο πόσο επείγουσα
είναι η χειρουργική επέμβαση. Όταν απαιτείται επείγουσα χειρουργική επέμβαση, αναγκαστικά η εκτίμηση θα είναι περιορισμένη. Όμως, τις περισσότερες
φορές είναι δυνατή μία πιο εκτεταμένη, συστηματική προσέγγιση, με εκτίμηση καρδιακού κινδύνου η
οποία αρχικά βασίζεται σε κλινικά χαρακτηριστικά και
στο είδος της χειρουργικής επέμβασης, και στη συνέχεια εκτείνεται – αν ενδείκνυται – σε ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ηρεμίας, σε εργαστηριακό έλεγχο και
σε μη-επεμβατικό έλεγχο κατά την άσκηση.

βασης για καρδιακά συμβάματα εντός 30 ημερών μετά
τη χειρουργική επέμβαση (καρδιακός θάνατος και ΕΜ).
Χαμηλού κινδύνου
επέμβαση < 1%

• Μαστού
• Οδοντιατρική
• Ενδοκρινική
• Οφθαλμολογική
• Γυναικολογική
• Επανορθωτική
• Ορθοπεδική •

ελάσσονα
(χειρουργική
γόνατου)
Ουρολογική ελάσσονα

Μέσου κινδύνου
επέμβαση 1-5%

• Κοιλιακή
• Αορτική και
μείζον αγγειακό
• Καρωτιδική
• Περιφερική αρ- χειρουργείο
τηριακή αγγειο- • Περιφερικό
πλαστική
αγγειακό
χειρουργείο
• ενδοαγγεια•
•

Βήμα 1.

Θα πρέπει να αξιολογείται το επείγον της χειρουργικής επέμβασης. Στις επείγουσες περιπτώσεις τη στρατηγική την επιβάλλουν παράγοντες που έχουν σχέση
με τον ασθενή ή τη χειρουργική επέμβαση, κι αυτοί οι
παράγοντες δεν επιτρέπουν περαιτέρω καρδιολογικό
έλεγχο ή θεραπεία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο καρδιολόγος θα πρέπει να παρέχει οδηγίες για την περιεγχειρητική φαρμακευτική αντιμετώπιση, παρακολούθηση
για καρδιολογικά συμβάντα και συνέχιση της φαρμακευτικής θεραπείας για τη χρόνια καρδιαγγειακή νόσο.

Υψηλού κινδύνου
επέμβαση > 5%

•
•

κή επιδιόρθωση
ανευρύσματος
Χειρουργείο
κεφαλής και
αυχένα
Νευρολογική/
Ορθοπεδική μείζονα (χειρουργείο ισχίου
και σπονδυλικής
στήλης)
Πνευμονική
Νεφρική/
Μεταμόσχευση
ήπατος
Ουρολογική μείζονα

•

Πρόσφατο (εντός 30 ημερών) ΕΜ και υπολειμματική
ισχαιμία

Αν ο εκτιμώμενος καρδιακός κίνδυνος της επέμβασης
σε καρδιολογικά σταθερούς ασθενείς είναι χαμηλός <
1%, είναι απίθανο ο περαιτέρω έλεγχος να αλλάξει τη
διαχείριση, οπότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Ο καρδιολόγος
μπορεί να προσδιορίσει τους παράγοντες κινδύνου και
να κάνει συστάσεις για τον τρόπο ζωής και τη φαρμακευτική θεραπεία σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC για τη μετεγχειρητική φροντίδα με σκοπό τη
βελτίωση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

•
•
•
•

Ασταθής στηθάγχη

Βήμα 4.

Βήμα 2.

Μήπως η καρδιακή κατάσταση του ασθενούς είναι
ασταθής;

Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
Σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες
Συμπτωματική βαλβιδοπάθεια

Αν όχι, προχωρήστε στο Βήμα 3. Σε ασθενείς που
βρίσκονται ενόψει προγραμματισμένης χειρουργικής
επέμβασης, οι ενεργείς ή οι ασταθείς καρδιακές παθήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα πριν από τη χειρουργική επέμβαση, γεγονός που απαιτεί συνήθως την ακύρωση ή την καθυστέρηση της χειρουργικής επέμβασης.
Βήμα 3.

Προσδιορίστε τον κίνδυνο (%) της χειρουργικής επέμ-

Ο προσδιορισμός της λειτουργικής ικανότητας θεωρείται ένα βήμα καθοριστικής σημασίας στην προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου. Η λειτουργική ικανότητα μετριέται σε μεταβολικά ισοδύναμα (METs). Όταν η λειτουργική ικανότητα είναι υψηλή,
η πρόγνωση είναι εξαιρετική, ακόμη και με την παρουσία σταθερής ΙΚΝ ή παραγόντων κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή σπάνια αλλάζει η περιεγχειρητική αντιμετώπιση λόγω του καρδιολογικού ελέγχου, οπότε είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη
χειρουργική επέμβαση. Η αδυναμία να ανέβει κανείς
δύο κλίμακες ή να τρέξει μικρή απόσταση (< 4 METs)
υποδηλώνει κακή λειτουργική κατάσταση και σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα μετεγχειρητικών καρδιολογικών συμβάντων. Όταν η λειτουργική ικανότητα είναι πτωχή ή άγνωστη, η παρουσία και ο αριθμός των
παραγόντων κινδύνου θα καθορίσει τη διαστρωμάτω365

Κεφάλαιο 1: Προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου και περιεγχειρητική καρδιολογική διαχείριση...

ση του προεγχειρητικού κινδύνου και την περιεγχειρητική αντιμετώπιση.
Λειτουργική Ικανότητα
Μπορείτε να …

1 MET

Μπορείτε να …

4 METs

Φροντίσετε τον εαυτό σας;
Να φάτε, να ντυθείτε ή να
χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα;

Ανεβείτε δύο κλίμακες ή σε λόφο;
Τρέξετε σε μικρή απόσταση;

Να περπατήσετε μέσα, γύρω
από το σπίτι σας;

Κάνετε βαριά δουλειά στο σπίτι όπως
τρίψιμο πατωμάτων, να σηκώσετε ή να
μετακινήσετε βαριά έπιπλα;

Να βαδίσετε 100 μέτρα σε
επίπεδο έδαφος με ταχύτητα
3 - 5 χιλιόμετρα την ώρα;

Συμμετάσχετε σε έντονες αθλητικές
δραστηριότητες όπως κολύμβηση, τένις,
ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση ή σκι;

4 METs
Περισσότερα από 10 METs

Βήμα 5.

Συζητήστε με τον αναισθησιολόγο και τον χειρουργό
τη συνέχιση της χρόνιας θεραπείας με ασπιρίνη. Σε
ασθενείς με ΙΚΝ, η μη συμμόρφωση στη λήψη ή η διακοπή της ασπιρίνης σχετίζεται με 3 φορές υψηλότερο
κίνδυνο για μετεγχειρητικά καρδιολογικά συμβάντα. Η
διακοπή της θεραπείας με ασπιρίνη θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε ασθενείς στους οποίους η αιμόσταση
είναι δύσκολο να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και όταν ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι σοβαρότερος του πιθανού καρδιολογικού οφέλους.
Βήμα 6.

Σε ασθενείς με μέτρια ή πτωχή λειτουργική ικανότητα εξετάστε τον κίνδυνο της χειρουργικής επέμβασης, όπως περιγράφηκε. Οι ασθενείς που έχουν προγραμματιστεί για επέμβαση ενδιάμεσου κινδύνου μπορούν να χειρουργηθούν. Θα πρέπει να χορηγείται θεραπεία με στατίνες και χαμηλές τιτλοποιούμενες δόσεις β-αποκλειστών πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Σε ασθενείς με συστολική δυσλειτουργία της ΑΚ, με
κλάσμα εξωθήσεως < 40%, πριν από τη χειρουργική
επέμβαση προτείνεται η χορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE) (ή αναστολέων των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ, (ARBs),
για εκείνους που δεν ανέχονται τους αναστολείς ACE).
Για ασθενείς με έναν ή περισσότερους καρδιολογικούς
παράγοντες κινδύνου προτείνεται ένα προεγχειρητικό
ΗΚΓ ηρεμίας για την παρακολούθηση πιθανών αλλαγών κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου.
Για ασθενείς που είναι προγραμματισμένοι για υψηλού
κινδύνου χειρουργική επέμβαση, σημειώνονται οι καρδιακοί παράγοντες κινδύνου. Για ασθενείς που έχουν μέχρι 2 παράγοντες καρδιακού κινδύνου προτείνεται η θεραπεία με στατίνες και μια χαμηλή τιτλοποιούμενη δόση με β-αποκλειστή πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
Για ασθενείς με συστολική δυσλειτουργία ΑΚ, με κλάσμα εξωθήσεως ΑΚ < 40%, προτείνονται αναστολείς
366

ACE (ή ARBs για ασθενείς που δεν ανέχονται τους αναστολείς ACE) πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Ο μηεπεμβατικός έλεγχος συνιστάται σε ασθενείς με 3 ή περισσότερους καρδιακούς παράγοντες κινδύνου. Επίσης
ο μη-επεμβατικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί πριν
από κάθε χειρουργική επέμβαση για να δοθούν οι κατάλληλες συμβουλές στον ασθενή ή για να αλλάξει η περιεγχειρητική αντιμετώπιση σε σχέση με το είδος της χειρουργικής επέμβασης και της τεχνικής της αναισθησίας.

Παράγοντες καρδιακού κινδύνου:

•
•
•
•
•

Στηθάγχη

•

Διαβήτης που απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη.

Προηγούμενο ΕΜ
Καρδιακή ανεπάρκεια
Εγκεφαλικό επεισόδιο/Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο
Νεφρική δυσλειτουργία (κρεατινίνη ορού > 170 μmol/L
ή 2 mg/dL ή κάθαρση κρεατινίνης < 60 mL/min)

Βήμα 7.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναίμακτων δοκιμασιών κόπωσης. Οι ασθενείς που δεν παρουσιάζουν ισχαιμία κοπώσεως ή εμφανίζουν μέτρια ισχαιμία που αντιστοιχεί σε νόσο 1- ή 2- αγγείων, μπορούν να υποβληθούν στην προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Συνιστάται η έναρξη θεραπείας με στατίνες και μια χαμηλή τιτλοποιούμενη δόση
β-αποκλειστή.
Σε ασθενείς με εκτεταμένη ισχαιμία κοπώσεως, συνιστάται η εξατομικευμένη περιεγχειρητική αξιολόγηση
που λαμβάνει υπόψη το πιθανό όφελος της προτεινόμενης χειρουργικής επέμβασης σε σχέση με τις πιθανότητες εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών. Επίσης, θα
πρέπει να αξιολογηθεί η επίδραση της φαρμακευτικής
θεραπείας και/ή της στεφανιαίας επαναγγείωσης, όχι
μόνο για το άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα αλλά και
για τη μακροχρόνια πορεία του ασθενούς. Σε ασθενείς
που παραπέμπονται για διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI), η έναρξη και η συνέχιση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής θα επηρεάσουν την προγραμματισμένη
χειρουργική επέμβαση.

•

Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με
μπαλόνι χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόθεσης μπορεί να
γίνει μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση από τη
2η εβδομάδα μετά την επέμβαση, με συνέχιση της θεραπείας με ασπιρίνη.
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•

•

Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε τοποθέτηση απλής
μεταλλικής ενδοπρόθεσης, (BMS) μπορεί να γίνει μηκαρδιολογική χειρουργική επέμβαση από 6 εβδομάδες
ως 3 μήνες μετά την επέμβαση. Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη) θεραπεία θα πρέπει να
συνεχιστεί για τουλάχιστον 6 εβδομάδες, κατά προτίμηση
μέχρι και 3 μήνες. Μετά από αυτή την περίοδο θα πρέπει
να συνεχιστεί τουλάχιστον η θεραπεία με ασπιρίνη.
Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε τοποθέτηση επικαλυμμένων με φάρμακα ενδοπροθέσεων, το
μη-καρδιολογικό χειρουργείο θα πρέπει ενδεχομένως
να αποφεύγεται για περίοδο 12 μηνών μετά την επέμβαση, κατά τη διάρκεια της όποιας συνιστάται διπλή
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Η χειρουργική επέμβαση
μπορεί να γίνει μετά τους 12 μήνες, αφού ο ασθενής
έχει τουλάχιστον παραμείνει σε θεραπεία με ασπιρίνη.
Προηγούμενη Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση
Αγγειοπλαστική
με μπαλόνι

<14 ημέρες

Τοποθέτηση απλού
μεταλλικού στεντ (BMS)

≥14 ημέρες

Αναβολή
μη-επείγοντος
χειρουργείου

Τουλάχιστον ≥6 εβδομάδες
Κατά προτίμηση ≥3 μήνες

Χειρουργείο
υπό ασπιρίνη

<6 εβδομάδες

Τοποθέτηση επικαλυμμένου
με φάρμακο stent (DES)

<12 μήνες

Αναβολή
μη-επείγοντος
χειρουργείου

≥12 μήνες

Χειρουργείο
υπό ασπιρίνη

4. Προεγχειρητική εκτίμηση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το προεγχειρητικό ΗΚΓ 12 απαγωγών σε ασθενείς
με ΙΚΝ μας παρέχει σημαντικές προγνωστικές πληροφορίες και μπορεί να προβλέψει το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τα κλινικά ευρήματα και την περιεγχειρητική ισχαιμία.
Συστάσεις για το ΗΚΓ
Συνιστάται προεγχειρητικό ΗΚΓ σε ασθενείς με παράγοντα(ες) κινδύνου που έχουν προγραμματιστεί
για μέσου ή υψηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση.
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το προεγχειρητικό ΗΚΓ σε ασθενείς με παράγοντα(ες) κινδύνου που έχουν προγραμματιστεί για χαμηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση.
Θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη το προεγχειρητικό ΗΚΓ σε ασθενείς που δεν έχουν παράγοντες
κινδύνου και είναι προγραμματισμένοι για χειρουργική επέμβαση μέσου κινδύνου.
Το προεγχειρητικό ΗΚΓ δεν συνιστάται σε ασθενείς που δεν έχουν παράγοντες κινδύνου και είναι προγραμματισμένοι για χειρουργική επέμβαση χαμηλού κινδύνου.

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Ι

Β

ΙΙα

Β

ΙΙβ

Β

ΙΙΙ

Β

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, ΗΚΓ = ηλεκτροκαρδιογράφημα

Μη επεμβατικός έλεγχος

Ο προεγχειρητικός μη επεμβατικός έλεγχος στόχο έχει
να παράσχει πληροφορίες για τρεις καρδιακούς δείκτες
κινδύνου: τη δυσλειτουργία της ΑΚ, την ισχαιμία του μυοκαρδίου, και τις διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων –
όλοι τους σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες δυσμενούς μετεγχειρητικού αποτελέσματος. Η λειτουργικότητα
της ΑΚ αξιολογείται σε ηρεμία και υπάρχουν διαθέσιμες
διάφορες τεχνικές απεικόνισης. Για τον εντοπισμό της
ισχαιμίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν η δοκιμασία κοπώσεως και οι μη-επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές.
Ο διαγνωστικός αλγόριθμος κατάταξης του κινδύνου ως
προς την ισχαιμία του μυοκαρδίου και τη λειτουργικότητα
της ΑΚ θα πρέπει να είναι όμοιος με εκείνον που προτείνεται για ασθενείς που δεν προορίζονται για χειρουργική
επέμβαση με υποψία ή ιστορικό ΙΚΝ. Ο μη επεμβατικός
έλεγχος δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην εκτίμηση της ανάγκης για επαναγγείωση, αλλά και σε θέματα
που αφορούν την παροχή συμβουλών προς τον ασθενή,
την αλλαγή της περιεγχειρητικής αντιμετώπισης σε σχέση με το είδος της χειρουργικής επέμβασης, της τεχνικής της αναισθησίας, και της μακροχρόνιας πρόγνωσης.
Συστάσεις για μη επεμβατικό έλεγχο
Ηχωκαρδιογράφημα ηρεμίας
Το ηχωκαρδιογράφημα ηρεμίας για την αξιολόγηση της ΑΚ θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση
υψηλού κινδύνου.
Δεν συνιστάται προεγχειρητικό ηχωκαρδιογράφημα
για την αξιολόγηση της ΑΚ σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση μέσου κινδύνου.
Δοκιμασία κόπωσης
Συνιστάται δοκιμασία κόπωσης σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου με ≥ 3 κλινικούς παράγοντες κινδύνου.
Δοκιμασία κόπωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί
σε ασθενείς με υψηλό χειρουργικό κίνδυνο και ≤
2 κλινικούς παράγοντες κινδύνου.
Δοκιμασία κόπωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις χειρουργικής επέμβασης
μέσου κινδύνου
Η δοκιμασία κόπωσης δεν συνιστάται στις περιπτώσεις χειρουργικής επέμβασης χαμηλού κινδύνου.

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

ΙΙα

Γ

ΙΙΙ

Β

Ι

Γ

ΙΙβ

Β

ΙΙβ

Γ

ΙΙΙ

Γ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, ΑΚ = αριστερή κοιλία

5. Στρατηγικές μείωσης του κινδύνου
Επεισόδια παρατεταμένης ή υποτροπιάζουσας ισχαιμίας
συχνά προηγούνται της εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή της πρώιμης μετεγχειρητικής περιόδου. Στο πλαίσιο της περιεγχειρητικής
ισχαιμίας του μυοκαρδίου, δύο μηχανισμοί είναι σημαντικοί:
1) η χρόνια διαταραχή προσφοράς/ζήτησης με ανεπαρκή
αιμάτωση ως προς τις μεταβολικές ανάγκες, η οποία κλινικά
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ομοιάζει με τη σταθερή ΙΚΝ εξαιτίας μιας στένωσης που περιορίζει τη ροή στις στεφανιαίες αρτηρίες, και 2) η ρήξη της
αθηρωματικής πλάκας που εμφανίζεται με τη μορφή οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Εκτός από τις ειδικές στρατηγικές μείωσης του κινδύνου, η προεγχειρητική εκτίμηση είναι μια ευκαιρία για να ελεγχθεί και να βελτιωθεί ο έλεγχος
όλων των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου.
Β-αποκλειστές

Υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ της έναρξης της θεραπείας
και της επιλογής της βέλτιστης δόσης των β-αποκλειστών. Τα
μετεγχειρητικά αποτελέσματα είναι καλύτερα σε ασθενείς με
χαμηλή καρδιακή συχνότητα. Ωστόσο, η βραδυκαρδία και η
υπόταση θα πρέπει να αποφεύγονται. Έτσι έχει η σημασία να
μη χορηγούνται υπερβολικά υψηλές πρώτες δόσεις. Όσον
αφορά την καρδιακή συχνότητα, ο στόχος είναι ο ίδιος καθ’
όλη τη διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου, γεγονός που
μπορεί να επιβάλει τη χορήγηση β-αποκλειστών ενδοφλεβίως όταν η χορήγηση από το στόμα δεν είναι εφικτή. Η μετεγχειρητική ταχυκαρδία θα πρέπει να οδηγήσει αρχικά στην
αντιμετώπιση μιας υποκείμενης αιτίας, π.χ. της υποογκαιμίας,
του άλγους, της απώλειας αίματος, ή της λοίμωξης, αντί απλά
στην αύξηση της δόσης του β-αποκλειστή.
Συστάσεις για β-αποκλειστές

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Η δόση για τους β-αποκλειστές πρέπει να τιτλοποιείται, γεγονός που απαιτεί, την έναρξη της θεραπείας
ιδανικά 30 ημέρες ή τουλάχιστον μία εβδομάδα, πριν
από τη χειρουργική επέμβαση. Συνιστάται η έναρξη με ημερήσια δόση των 2,5 mg βισοπρολόλης ή
των 50 mg σουκινικής μετοπρολόλης και στη συνέχεια η προσαρμογή της δόσης πριν από τη χειρουργική επέμβαση για την επίτευξη καρδιακής συχνότητας
ηρεμίας μεταξύ 60 και 70 το λεπτό με συστολική αρτηριακή πίεση > 100 mm Hg.

Ι

Β

Οι β-αποκλειστές συνιστώνται σε ασθενείς με γνωστή ΙΚΝ ή με ισχαιμία του μυοκαρδίου από τα αποτελέσματα της προεγχειρητικής δοκιμασίας κόπωσης.

Ι

Β

Οι β-αποκλειστές συνιστώνται σε ασθενείς που είναι προγραμματισμένοι για χειρουργική επέμβαση
υψηλού κινδύνου.

Ι

Β

Η συνέχιση των β-αποκλειστών συνιστάται σε ασθενείς που ελάμβαναν προηγουμένως β-αποκλειστές
λόγω ΙΚΝ, αρρυθμιών ή υπέρτασης.

Ι

Γ

Οι β-αποκλειστές θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς που είναι προγραμματισμένοι για χειρουργική
επέμβαση μέσου κινδύνου.

ΙΙα

Β

Η θεραπεία με β-αποκλειστές θα πρέπει να συνεχίζεται σε ασθενείς που προηγουμένως ελάμβαναν
β-αποκλειστές λόγω χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας με
συστολική δυσλειτουργία.

ΙΙα

Γ

Οι β-αποκλειστές πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς που
είναι προγραμματισμένοι για χειρουργική επέμβαση χαμηλού κινδύνου αλλά έχουν παράγοντες κινδύνου.

ΙΙβ

Β

Οι β-αποκλειστές δεν συνιστώνται για ασθενείς που είναι
προγραμματισμένοι για χειρουργικές επεμβάσεις χαμηλού κινδύνου και δεν έχουν παράγοντες κινδύνου.

ΙΙΙ

Β

Οι ασθενείς με μη στεφανιαία αθηροσκλήρωση (καρωτιδική, περιφερική, αορτική, νεφρική) θα πρέπει να λαμβάνουν
θεραπεία με στατίνες για δευτερογενή πρόληψη, ανεξάρτητα από την ανάγκη ή όχι διενέργειας μη-καρδιολογικής
χειρουργικής επέμβασης. Οι στατίνες επίσης προάγουν τη
σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας. Οι χαρακτηριζόμενες ως μη λιπιδικές ή πλειοτροπικές δράσεις μπορούν
να εμποδίσουν τη ρήξη της πλάκας και το επακόλουθο ΕΜ
κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου. Η διακοπή των στατινών μπορεί να αποβεί επιζήμια. Ένας πιθανός
περιορισμός στη χρήση των στατινών περιεγχειρητικά είναι η έλλειψη δυνατότητας ενδοφλέβιας χορήγησης. Συνεπώς, οι στατίνες με μακρό χρόνο ημιζωής ή σε μορφές παρατεταμένης αποδέσμευσης ουσιών, όπως είναι η ροσουβαστατίνη, η ατορβαστατίνη και η φλουβαστατίνη παρατεταμένης αποδέσμευσης, συνιστώνται για να καλύψουν την
περίοδο αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση όταν η
πρόσληψη από το στόμα δεν είναι εφικτή.
Συστάσεις για στατίνες

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Συνιστάται η έναρξη των στατινών σε ασθενείς με
υψηλό χειρουργικό κίνδυνο, ιδανικά 30 ημέρες και
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη χειρουργική
επέμβαση.

Ι

Β

Συνιστάται η συνέχιση των στατινών περιεγχειρητικά

Ι

Γ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων

Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτασίνης (α-ΜΕΑ)

Ανεξάρτητα από την αντιυπερτασική δράση, οι αναστολείς ACE (α-ΜΕΑ) προστατεύουν τη λειτουργία
των οργάνων. Η αναστολή του ΜΕΑ εμποδίζει συμβάντα, που σχετίζονται με ισχαιμία του μυοκαρδίου και
δυσλειτουργία της ΑΚ. Συνεπώς, φαίνεται ότι η περιεγχειρητική θεραπεία με αναστολείς του ΜΕΑ έχει ευεργετική επίδραση στα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
Συστάσεις για α-ΜΕΑ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, ΙΚΝ = Ισχαιμική καρδιακή νόσος
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Στατίνες

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Οι α-ΜΕΑ συνιστώνται σε καρδιολογικά σταθερούς
ασθενείς με συστολική δυσλειτουργία της ΑΚ που είναι προγραμματισμένοι για χειρουργική επέμβαση μέσου ή υψηλού κινδύνου.

Ι

Γ

Οι α-ΜΕΑ συνιστώνται σε καρδιολογικά σταθερούς
ασθενείς με συστολική δυσλειτουργία της ΑΚ που είναι προγραμματισμένοι για χειρουργική επέμβαση χαμηλού κινδύνου.

ΙΙα

Γ

Συνιστάται η παροδική διακοπή των α-ΜΕΑ πριν από
τη μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με υπέρταση.

ΙΙα

Γ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, ΑΚ = αριστερή κοιλία

Ενότητα XVI: Καρδιακή συμβουλευτική
Αντιπηκτική θεραπεία

Χαμηλός θρομβοεμβολικός κίνδυνος / χαμηλός
αιμορραγικός κίνδυνος

Η αντιπηκτική θεραπεία σχετίζεται με αυξημένη αιμορραγική διάθεση κατά τη διάρκεια μη-καρδιολογικών χειρουργικών επεμβάσεων. Σε κάποιους ασθενείς αυτός
ο κίνδυνος είναι μικρότερος αναλογικά του αντίστοιχου οφέλους από την αντιπηκτική θεραπεία (π.χ. στις
περιπτώσεις πρόσφατης εμφύτευσης στεφανιαίας ενδοπρόθεσης, στις μηχανικές καρδιακές βαλβίδες, στην
κολπική μαρμαρυγή), και η αντιπηκτική θεραπεία θα
πρέπει να διακόπτεται ή να τροποποιείται, ενώ σε άλλους ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο θρομβώσεων, η θεραπεία πρέπει να σταματήσει, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αιμορραγικές επιπλοκές. Επιπλέον, θα πρέπει
να εξεταστεί το είδος της χειρουργικής επέμβασης, καθώς ποικίλλει σημαντικά ο αιμορραγικός κίνδυνος και
η ικανότητα εφαρμογής αιμοστατικού ελέγχου. Οι επεμβάσεις με υψηλό κίνδυνο για αιμορραγικές επιπλοκές
είναι εκείνες κατά τις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί
συμπίεση επί του σημείου της αιμορραγίας.

•

Επαναγγείωση

•
•

Ο κύριος στόχος της προφυλακτικής επαναγγείωσης
του μυοκαρδίου είναι η πρόληψη ενός πιθανού θανατηφόρου περιεγχειρητικού ΕΜ. Ενώ η επαναγγείωση είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση σοβαρού
βαθμού στενώσεων, δεν μπορεί να εμποδίσει τη ρήξη της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας λόγω του χειρουργικού στρες. Ο τελευταίος μηχανισμός έχει ενοχοποιηθεί για τουλάχιστον τις μισές περιπτώσεις θανάτου
ασθενών από περιεγχειρητικό ΕΜ και μπορεί να εξηγήσει την έλλειψη ειδικότητας των απεικονιστικών τεχνικών κόπωσης όσον αφορά την ανίχνευση των βλαβών
που σχετίζονται με το επακόλουθο έμφραγμα.

Συνέχιση της αντιπηκτικής θεραπείας με INR σε θεραπευτικό εύρος.

Χαμηλός θρομβοεμβολικός κίνδυνος / υψηλός
αιμορραγικός κίνδυνος

•
•

•

•

Διακοπή της αντιπηκτικής θεραπείας 5 ημέρες πριν από την επέμβαση.
Έναρξη προφύλαξης με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) μία
φορά ημερησίως ή της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης (UFH) ενδοφλεβίως 1 ημέρα μετά τη διακοπή της ασενοκουμαρόλης και 2 ημέρες
μετά τη διακοπή της βαρφαρίνης. Η τελευταία δόση της LMWH να χορηγείται τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την επέμβαση ή η ενδοφλέβια UFH να χορηγείται έως 4 ώρες πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
Επανέναρξη της LMWH ή της UFH στην προεπεμβατική δόση 1 με
2 ημέρες (τουλάχιστον 12 ώρες) μετά τη χειρουργική επέμβαση
σύμφωνα με την αιμόσταση του ασθενούς. Έναρξη αντιπηκτικής θεραπείας 1 με 2 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση στην προεγχειρητική δόση με +50% δόση φόρτισης για 2 διαδοχικές ημέρες,
ανάλογα με την αιμοστατική κατάσταση του ασθενούς.
Συνεχίζεται η LMWH ή η UFH μέχρι το INR να επανέλθει σε θεραπευτικά επίπεδα.

Υψηλός θρομβοεμβολικός κίνδυνος

•

•

Διακοπή της αντιπηκτικής θεραπείας 5 ημέρες πριν από την επέμβαση.
Έναρξη της LMWH σε θεραπευτική δόση 2 φορές ημερησίως ή της UFH
ενδοφλεβίως 1 ημέρα μετά τη διακοπή της ασενοκουμαρόλης και 2
ημέρες μετά τη διακοπή της βαρφαρίνης. Η τελευταία δόση της LMWH
να χορηγείται τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την επέμβαση ή να χο
ρηγείται ενδοφλεβίως η UFH έως 4 ώρες πριν από το χειρουργείο.
Επανέναρξη της LMWH ή της UFH στην προεπεμβατική δόση 1 με 2
ημέρες (τουλάχιστον 12 ώρες) μετά τη χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με την αιμόσταση του ασθενούς. Έναρξη αντιπηκτικής θεραπείας 1 με 2 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση στην προεγχειρητική δόση με +50% δόση φόρτισης για 2 διαδοχικές ημέρες,
ανάλογα με την αιμόσταση του ασθενούς.
Συνεχίζεται η LMWH ή η UFH μέχρι το INR να επανέλθει σε θεραπευτικά επίπεδα.

LMWH = ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, UFH = κλασματοποιημένη ηπαρίνη

Αντιπηκτικά πρωτόκολλα με χρήση LMWH που εφαρμόζονται ανάλογα με το θρομβοεμβολικό κίνδυνο του
ασθενούς
Ασθενείς με υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο

Ασθενείς με χαμηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο

Βάρος
(σε κιλά)

Ναδροπαρίνη
(2/ημέρα, SC) (IU)

Ενοξαπαρίνη
(2/ημέρα, SC) (IU)

Ναδροπαρίνη
(1/ημέρα, SC) (IU)

Ενοξαπαρίνη
(1/ημέρα, SC) (IU)

< 50

2850

2000

2850

4000

50-69

3800

4000

3800

4000

70-89

5700

6000

5700

4000

90-110

7600

8000

5700

4000

> 110

9500

10000

5700

4000
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Συστάσεις για προφυλακτική επαναγγείωση Κατη- Επίσε σταθερούς / ασυμπτωματικούς ασθενείς γορίαα πεδοβ

Μπορεί να πραγματοποιηθεί προφυλακτική
επαναγγείωση πριν από χειρουργείο υψηλού κινδύνου σε ασθενείς με διαπιστωμένη ΙΚΝ

ΙΙβ

Β

Δεν συνιστάται η προφυλακτική επαναγγείωση του μυοκαρδίου πριν από χειρουργείο
μέσου κινδύνου σε ασθενείς με διαπιστωμένη ΙΚΝ

ΙΙΙ

Β

Δεν συνιστάται η προφυλακτική επαναγγείωση του μυοκαρδίου πριν από χειρουργείο χαμηλού κινδύνου σε ασθενείς με διαπιστωμένη ΙΚΝ

ΙΙΙ

Γ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, ΙΚΝ = ισχαιμική
καρδιακή νόσος

Συστάσεις για το είδος της προφυλακτικής επαναγγείωσης σε σταθερούς ασθενείς

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Θα πρέπει να διενεργείται CABG για τη βελτίωση της πρόγνωσης και των συμπτωμάτων σε ασθενείς με
νόσο στελέχους ή ισοδύναμου αυτής, με κριτική νόσο τριών αγγείων, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει μειωμένη λειτουργικότητα της ΑΚ.

ΙΙα

Α

Θα πρέπει να διενεργείται PCI για τη βελτίωση των συμπτωμάτων σε σταθερούς συμπτωματικούς ασθενείς
με νόσο ενός ή περισσότερων αγγείων στους οποίους η παρέμβαση είναι εφικτή από τεχνικής άποψης και
στους οποίους ο κίνδυνος της επέμβασης δεν είναι αναλογικά μεγαλύτερος από το αναμενόμενο όφελος.

ΙΙα

Α

Συστάσεις για προφυλακτική επαναγγείωση του μυοκαρδίου σε ασθενείς με ασταθή ΙΚΝ

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Αν η μη καρδιολογική χειρουργική επέμβαση μπορεί να αναβληθεί με ασφάλεια, συνιστάται η διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της ασταθούς στηθάγχης(1).

Ι

Α

Στον μάλλον απίθανο συνδυασμό μιας κλινικής κατάστασης απειλητικής για τη ζωή που απαιτεί επείγουσα
μη καρδιολογική χειρουργική επέμβαση και ενός οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, συνιστάται να δοθεί προτεραιότητα στη χειρουργική επέμβαση.

Ι

Γ

Ωστόσο, κατά την παρακολούθηση, συνιστάται η επιθετική φαρμακευτική θεραπεία και η επαναγγείωση του
μυοκαρδίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESC για NSTE-ACS και για STEMI.

Ι

Β

Αν υπάρχει ένδειξη για PCI, τότε συνιστάται η χρήση των απλών μεταλλικών στεντ.

Ι

Γ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, CABG = αορτοστεφανιαία παράκαμψη IKN = ισχαιμική καρδιακή νόσος, AK = αριστερή κοιλία,
NSTE-ACS = Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος, PCI = διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση, STEMI = οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος.

Συστάσεις για την κατάλληλη επιλογή χρόνου διενέργειας μη-καρδιολογικής χειρουργικής
επέμβασης σε καρδιακά σταθερούς/ασυμπτωματικούς ασθενείς με ιστορικό προηγούμενης
επαναγγείωσης

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Συνιστάται η μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με πρόσφατη εμφύτευση απλής μεταλλικής ενδοπρόθεσης τουλάχιστον 6 εβδομάδες και κατά προτίμηση 3 μήνες μετά την παρέμβαση.

Ι

Β

Συνιστάται η μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με πρόσφατη εμφύτευση φαρμακευτικά
επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης 12 μήνες μετά την παρέμβαση.

Ι

Β

Συνιστάται η χωρίς καθυστέρηση παραπομπή ασθενών με προηγούμενη CABG τα τελευταία 5 χρόνια για
μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση.

Ι

Γ

Θα πρέπει να αναβάλλεται η μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με πρόσφατη αγγειοπλαστική με μπαλόνι για 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

ΙΙα

Β

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, CABG = αορτοστεφανιαία παράκαμψη
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6. Ειδικά νοσήματα

Συστάσεις για Βαλβιδική Καρδιοπάθεια

Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (ΧΚΑ)

Ο επιπολασμός της ΧΚΑ στον ενήλικο πληθυσμό κυμαίνεται από 1,2% ως 1,8% και αυξάνεται στο 8% για
ασθενείς άνω των 75 ετών. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς
με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που είναι προγραμματισμένοι για αγγειακή χειρουργική επέμβαση διατρέχουν
υψηλότερο κίνδυνο θνητότητας και επανεισαγωγών.
Συστάσεις για τη Χρόνια Καρδιακή
ανεπάρκεια

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Συνιστάται η συνέχιση ή η έναρξη των αναστολέων ACE (α-ΜΕΑ) (ή των ARBs σε ασθενείς που δεν ανέχονται τους αναστολείς ACE)
κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης μέσου ή υψηλού κινδύνου σε σταθερούς ασθενείς με συστολική δυσλειτουργία της ΑΚ.

Ι

Συνιστώνται διουρητικά σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και σημεία ή συμπτώματα
συμφόρησης.

Ι

Γ

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Ενόψει επείγοντος μη-καρδιολογικού χειρουργείου για ασθενείς με σοβαρή ΑΣ, οι
επεμβάσεις να γίνονται κάτω από αιμοδυναμική παρακολούθηση.

ΙΙα

Γ

Σε συμπτωματικούς ασθενείς θα πρέπει να
εξετάζεται η αντικατάσταση της αορτικής
βαλβίδας πριν από τη χειρουργική επέμβαση επιλογής.

ΙΙα

Α

Η βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι στην αορτική βαλβίδα θα μπορούσε να είναι μια λογική θεραπευτική επιλογή πριν από το χειρουργείο για ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για αντικατάσταση βαλβίδας λόγω
είτε του υψηλού κινδύνου που σχετίζεται με
σοβαρές συννοσηρότητες είτε λόγω άρνησης του ασθενούς.

ΙΙβ

Γ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο ένδειξης, ΑΣ = αορτική στένωση

Α

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, ARBs = αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης, AK = αριστερή κοιλία.

ζεται με μη-καρδιολογικές επεμβάσεις είναι υψηλός. Οι
ασθενείς μπορεί να ωφεληθούν από διαδερμική βαλβιδοπλαστική (ή ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση) ιδιαίτερα πριν από χειρουργική επέμβαση υψηλού κινδύνου.

Βαλβιδική Καρδιοπάθεια (ΒΚΠ)

Ασθενείς με ΒΚΠ βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο
για περιεγχειρητικές καρδιαγγειακές επιπλοκές κατά
τη διάρκεια μη-καρδιολογικής χειρουργικής επέμβασης. Θα πρέπει να διενεργείται ηχωκαρδιογράφημα
σε ασθενείς με υποπτευόμενη ή γνωστή ΒΚΠ για να
αξιολογηθεί η σοβαρότητά της και οι συνέπειες.
Συστάσεις για Βαλβιδική Καρδιοπάθεια

Σε παρουσία σοβαρής ΒΚΠ συνιστάται η διενέργεια κλινικής και ηχωκαρδιογραφικής
εκτίμησης και, αν απαιτηθεί, αντιμετώπιση
προ της διενέργειας μη-καρδιολογικής χειρουργικής επέμβασης.

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Ι

Γ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων, ΒΚΠ = βαλβιδική
καρδιοπάθεια

Η Αορτική Στένωση (ΑΣ) είναι η πιο συχνή ΒΚΠ. Η
σοβαρή ΑΣ (που ορίζεται ως εμβαδόν αορτικής βαλβίδας < 1 cm2, < 0,6 cm2/m2 επιφάνεια σώματος
αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για περιεγχειρητική θνητότητα και ΕΜ.
Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σημαντική στένωση μιτροειδούς (ΣΜ) (εμβαδόν βαλβίδας < 1,5 cm2) και συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας > 50 mm Hg
και σε συμπτωματικούς ασθενείς, ο κίνδυνος που σχετί-

Μία μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε σχετικά χαμηλού κινδύνου
ασθενείς με μη-σημαντική ΣΜ (εμβαδόν βαλβίδας >
1,5 cm2) και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σημαντική ΣΜ (εμβαδόν βαλβίδας < 1,5 cm2) και συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας < 50 mm Hg.
Η μη-σημαντική αορτική ανεπάρκεια (ΑΑ) και η ανεπάρκεια μιτροειδούς (ΑΜ) δεν αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά τη διάρκεια μηκαρδιολογικής χειρουργικής επέμβασης. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με διατηρημένη λειτουργικότητα ΑΚ και με σοβαρή ΑΜ ή ΑΑ είναι δυνατή η διενέργεια μη-καρδιολογικής χειρουργικής επέμβασης
με χαμηλό κίνδυνο. Συμπτωματικοί ασθενείς ή ασθενείς με μειωμένη λειτουργικότητα της ΑΚ (κλάσμα
εξώθησης < 30%) βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο
καρδιαγγειακών επιπλοκών και η μη-καρδιολογική
χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο αν
είναι απολύτως απαραίτητο.
Οι ασθενείς που φέρουν προσθετική βαλβίδα μπορούν να υποβληθούν σε μη-καρδιολογική χειρουργική επέμβαση χωρίς πρόσθετο κίνδυνο όταν δεν
υπάρχει ένδειξη βαλβιδικής ή κοιλιακής δυσλειτουργίας. Σ’ αυτούς τους ασθενείς συνιστάται προφύλαξη
για ενδοκαρδίτιδα σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες
Οδηγίες της ESC(3).
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Βήμα 5

Βήμα 4

Βήμα 3

Βήμα 2

Βήμα 1

Χειρουργείο υψηλού
κινδύνου

Σε ασθενείς με μέτρια ή πτωχή λειτουργική κατάσταση λάβετε υπόψη τον
κίνδυνο της χειρουργικής επέμβασης

≤ 4METs

Λάβετε υπόψη τη λειτουργική
ικανότητα του ασθενούς.

Ενδιάμεσος ή υψηλός

Προσδιορισμός του κινδύνου της
χειρουργικής επέμβασης.

Όχι

Μία ενεργή ή ασταθής
καρδιακή κατάσταση

Όχι

Επείγον χειρουργική επέμβαση

Μέσος
χειρουργικός
κίνδυνος

> 4 METs

Χαμηλός

Ναι

Ναι

Η θεραπεία με στατίνες και χαμηλή τιτλοποιούμενη δόση β-αποκλειστών φαίνεται κατάλληλη πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Σε ασθενείς με συστολική
δυσλειτουργία της ΑΚ συνιστώνται οι αναστολείς ACE πριν από τη χειρουργική
επέμβαση. Σε ασθενείς με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου συνιστάται ένα προεγχειρητικό ΗΚΓ για την παρακολούθηση των μεταβολών κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου.

Ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή με παράγοντες κινδύνου, έναρξη θεραπείας με
στατίνες και χαμηλή τιτλοποιούμενη δόση β-αποκλειστών πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Ο καρδιολόγος μπορεί να εντοπίσει τους παράγοντες κινδύνου και να κάνει συστάσεις για τον τρόπο ζωής και για τη φαρμακευτική θεραπεία ανάλογα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESC σχετικά με τη μετεγχειρητική φροντίδα με σκοπό
τη βελτίωση του μακροχρόνιου αποτελέσματος.

Οι θεραπευτικές επιλογές θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μιας
διεπιστημονικής ομάδας, που περιλαμβάνει όλους τους ιατρούς που ασχολούνται με την περιεγχειρητική φροντίδα, καθώς οι παρεμβάσεις μπορεί να έχουν
επιπτώσεις στην αναισθησιολογική και χειρουργική φροντίδα. Παραδείγματος
χάρη, όταν υπάρχει ασταθής στηθάγχη, τότε ανάλογα με το αποτέλεσμα της προαναφερόμενης συζήτησης ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε επέμβαση στεφανιαίας αρτηρίας με έναρξη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, αν η χειρουργική
επέμβαση μπορεί να αναβληθεί, ή να οδηγηθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση
με βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, αν η καθυστέρηση του είναι αδύνατη.

Ειδικοί παράγοντες που έχουν σχέση με τον ασθενή ή τη χειρουργική επέμβαση υπαγορεύουν τη στρατηγική και δεν επιτρέπουν περαιτέρω καρδιακό έλεγχο
ή θεραπεία. Ο καρδιολόγος παρέχει συστάσεις για την περιεγχειρητική φαρμακευτική αγωγή, την παρακολούθηση για καρδιακά συμβάντα και τη συνέχιση της
φαρμακευτικής αγωγής για τη χρόνια καρδιαγγειακή νόσο.

Κεφάλαιο 1: Προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου και περιεγχειρητική καρδιολογική διαχείριση...

Βήμα 7

Βήμα 6

Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: η
χειρουργική επέμβαση μπορεί
να γίνει > 2 εβδομάδες μετά
την παρέμβαση με συνέχιση της
θεραπείας με ασπιρίνη

Εκτεταμένη
ισχαιμία
κόπωσης

Χωρίς / ήπια /
μέτρια ισχαιμία
κόπωσης

≤2

Χειρουργική
επέμβαση

Διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της χρόνιας θεραπείας με
ασπιρίνη. Η διακοπή της θεραπείας με ασπιρίνη θα πρέπει να
γίνεται σ’ εκείνους τους ασθενείς στους οποίους η αιμόσταση
ελέγχεται δύσκολα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Επικαλυμμένη ενδοπρόθεση:
Η χειρουργική επέμβαση μπορεί
να γίνει εντός 12 μηνών μετά την
παρέμβαση, κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου. Συνιστάται διπλή
αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία.

CABG

Συνιστάται μια εξατομικευμένη περιεγχειρητική αντιμετώπιση λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οφέλη της προτεινόμενης χειρουργικής επέμβασης σε σύγκριση με
τα προβλεπόμενα δυσμενή αποτελέσματα και την επίδραση της φαρμακευτικής
θεραπείας και/ή της στεφανιαίας επαναγγείωσης.

Προχωρήστε με την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Ξεκινήστε θεραπεία με στατίνες και χαμηλή τιτλοποιούμενη δόση β-αποκλειστή.

Συνιστάται η θεραπεία με στατίνες και χαμηλή τιτλοποιούμενη δόση β-αποκλειστή
πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Σε ασθενείς με συστολική δυσλειτουργία της
ΑΚ συνιστώνται αναστολείς ACE πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Απλή μεταλλική ενδοπρόθεση:
Η χειρουργική επέμβαση μπορεί
να γίνει > 6 εβδομάδες μετά την
παρέμβαση. Θα πρέπει να συνεχιστή
η διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία
για τουλάχιστον 6 εβδομάδες, κατά
προτίμηση μέχρι 3 μήνες

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της
κόπωσης από το μη επεμβατικό έλεγχο

Εξετάστε το ενδεχόμενο μη επεμβατικού ελέγχου. Ο μη επεμβατικός έλεγχος
μπορεί να διενεργηθεί και για να δωθούν πληροφορίες για γενικές συμβουλές που πρέπει να λάβει ο ασθενής, για
αλλαγή της περιεγχειρητικής αντιμετώπισης σε σχέση με το είδος της χειρουργικής επέμβασης και της αναισθησιολογικής τεχνικής.

≥3

Παράγοντες καρδιακού
κινδύνου

Χειρουργείο υψηλού
κινδύνου

Ενότητα XVI: Καρδιακή συμβουλευτική

373

Κεφάλαιο 1: Προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου και περιεγχειρητική καρδιολογική διαχείριση...

Βήμα

Βαθμός
Επείγοντος

Καρδιακή
Κατάσταση

1

Επείγουσα χειρουργική
επέμβαση

2

Προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση

Ασταθής

3

Προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση

Σταθερή

Είδος
Χειρουργείου

6

Αριθ. Κλινικών
Παραγόντων
Κινδύνου

ΙΓ

Χαμηλού
κινδύνου
(<1%)

Ουδείς

ΙΙΙ Β

>1

ΙΙΙ Β

Εξαιρετική
ή καλή

Προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση

Προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση

LV Echo
ΙΙΙ Γ

4

5

Λειτουργική
Κατάσταση

Ενδιάμεσου
κινδύνου
(1-5%)

Υψηλού
κινδύνου
(> 5%)

Μέτρια ή
πτωχή

Μέτρια ή
πτωχή

ΙΙΙ Β

Ουδείς

ΙΙΙ Β

≥1

ΙΙΙ Β

≤2

ΙΙα Γ

≥3

ΙΙα Γ

Παράγοντες κινδύνου: στηθάγχη, ΕΜ, καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό/παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, νεφρική δυσλειτουργία (κρεατινίνη > 170
μmol-L ή 2 mg/dL ή κάθαρση κρεατινίνης < 60 mL/min), σακχαρώδης διαβήτης. Είδος χειρουργικής επέμβασης: κίνδυνος ΕΜ και καρδιακού θανάτου εντός 30 ημερών μετά τη χειρουργική επέμβαση.
*Μη επεμβατικός έλεγχος όχι μόνο για επαναγγείωση αλλά και για συμβουλευτική ασθενούς, αλλαγή της περιεγχειρητικής αντιμετώπισης σε σχέση
με το είδος της χειρουργικής επέμβασης και την τεχνικής της αναισθησίας.
**Έναρξη φαρμακευτικής θεραπείας, αλλά σε περίπτωση επείγουσας χειρουργικής επέμβασης να συνεχιστεί η τρέχουσα φαρμακευτική θεραπεία.
Να συνεχιστεί η ασπιρίνη μετά από τοποθέτηση ενδοπρόθεσης.
***Με την παρουσία δυσλειτουργίας της ΑΚ (κλάσμα εξώθησης < 40%).
****Οι συστάσεις της Κατηγορίας Ι για επαναγγείωση ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες των ACC/AHA του 2004: 1. σταθερή στηθάγχη και
σημαντική νόσος στελέχους.
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ΗΚΓ

Έλεγχος
Κόπωσης*

Βήτα-αποκλειστές**

ACEαναστολείς**/***

Ασπιρίνη**

Στατίνες**

Στεφανιαία
επαναγγείωση
****

ΙΙα Γ

ΙΙΙ Γ

ΙΓ

ΙΓ

ΙΓ

ΙΓ

ΙΙΙ Γ

ΙΓ

ΙΙΙ Γ

ΙΙΙ Β

ΙΙΙ Γ

ΙΙα Β

ΙΙΙ Γ

ΙΙα Β

ΙΙΙ Γ

ΙΙβ Β

ΙΒ

ΙΒ

ΙΒ

ΙΙβ Γ

ΙΙβ Γ

ΙΙβ Β

ΙΓ

ΙΓ

ΙΙΙ Β
ΙΙΙ Β
(τιτλοποίηση)

ΙΙβ Β
(τιτλοποίηση)

ΙΙα Β
(τιτλοποίηση)

ΙΙα Β
(τιτλοποίηση)

ΙΒ
(τιτλοποίηση)

ΙΒ
(τιτλοποίηση)

ΙΙα Γ

ΙΙβ Γ

ΙΙα Β

ΙΙΙ Γ

ΙΙα Γ

ΙΙβ Γ

ΙΙα Β

ΙΙΙ Γ

ΙΙα Γ

ΙΙβ Γ

ΙΙα Β

ΙΙΙ Γ

ΙΓ

ΙΙβ Γ

ΙΙα Β

ΙΙΙ Β

ΙΓ

ΙΙβ Γ

ΙΙα Β

ΙΙΙ Β

ΙΓ

ΙΙβ Γ

ΙΒ

ΙΙβ Β

ΙΓ

ΙΙβ Γ

ΙΒ

ΙΙβ Β

1. Νόσος στελέχους. 2. σταθερή στηθάγχη και νόσος 3 αγγείων ιδιαίτερα όταν το κλάσμα εξώθησης της ΑΚ είναι < 50%. 3. σταθερή στηθάγχη και
νόσος 2 αγγείων με σημαντική στένωση εγγύς προσθίου κατιόντα και είτε κλάσμα εξώθησης της ΑΚ < 50% είτε αποδεδειγμένη ισχαιμία από μη
επεμβατικό έλεγχο. 4. υψηλού κινδύνου ασταθής στηθάγχη ή non-STEMI. 5. οξύ STEMI.
ΗΚΓ = ηλεκτροκαρδιογράφημα, ΑΚ = αριστερή κοιλία, ΕΜ = έμφραγμα του μυοκαρδίου, STEMI = οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του
ST διαστήματος
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Κεφάλαιο 1: Προεγχειρητική εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου και περιεγχειρητική καρδιολογική διαχείριση...

7. Περιεγχειρητική καρδιακή
παρακολούθηση

Αναισθησία

Γλυκόζη αίματος

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου που οδηγεί σε περιεγχειρητικές
καρδιακές επιπλοκές και σε θάνατο. Αυτή η κατάσταση προάγει την αθηροσκλήρωση, την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την ενεργοποίηση αιμοπεταλίων και προφλεγμονωδών κυτοκινών. Το χειρουργικό στρες σχετίζεται με το αιμοδυναμικό στρες και
τον αγγειόσπασμο και συντελεί περαιτέρω στην προθρομβωτική κατάσταση, ενώ αναστέλλει την ινωδόλυση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια προϋπαρχόντων στεφανιαίων πλακών που προϋπήρχαν,
σε σχηματισμό θρόμβου, σε απόφραξη του αντίστοιχου αγγείου και σε ΕΜ. Επίσης η υπεργλυκαιμία με
απουσία έκδηλου διαβήτη είναι σημαντική, γεγονός
που απαιτεί την προεγχειρητική αντιμετώπιση της
υπεργλυκαιμίας όπου αυτό είναι δυνατό.
Συστάσεις για περιεγχειρητικό έλεγχο της
γλυκόζης και αντιμετώπιση

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

Προτείνεται η μετεγχειρητική πρόληψη της
υπεργλυκαιμίας (επίπεδα-στόχος τουλάχιστον κάτω από 10,0 mmol/L, 180 mg/dL)
με εντατική θεραπεία ινσουλίνης σε ενηλίκους μετά από μείζον μείζονα χειρουργική
επέμβαση υψηλού κινδύνου ή με επιπλοκές
που απαιτούν την εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ι

Β

Η ενδοεγχειρητική και μετεγχειρητική πρόληψη της υπεργλυκαιμίας μπορεί να πραγματοποιείται με θεραπεία ινσουλίνης μετά από
ανεπίπλεκτη προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

ΙΙβ

Γ

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο ένδειξης, ΜΕΘ = μονάδα εντατικής θεραπείας

Μια βέλτιστη περιεγχειρητική πορεία ξεκινά από τη
στενή συνεργασία μεταξύ καρδιολόγων, χειρουργών, πνευμονολόγων, και αναισθησιολόγων. Η επιλογή του αναισθητικού θεωρείται μικρής σημασίας
ως προς την πρόγνωση του ασθενούς υπό την προϋπόθεση ότι οι ζωτικές του λειτουργίες υποστηρίζονται επαρκώς. Οι περισσότερες αναισθητικές τεχνικές μειώνουν το συμπαθητικό τόνο, γεγονός που
οδηγεί σε αγγειοδιαστολή και μείωση της αρτηριακής πίεσης. Έτσι, η αναισθησιολογική αντιμετώπιση
θα πρέπει να διασφαλίζει τη σωστή αιμάτωση των
οργάνων.
Συστάσεις για την αναισθησία

Συνιστάται η διενέργεια θωρακικής επισκληρίδιας αναισθησίας σε χειρουργική
επέμβαση υψηλού κινδύνου σε ασθενείς με
καρδιακή νόσο.

Κατη- Επίγορίαα πεδοβ

ΙΙα

Α

α = κατηγορία συστάσεων, β = επίπεδο δεδομένων,
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