
Τελικό Πρόγραμμα

Mε ελεύθερη συμμετοχή
Οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται με 12 μόρια 
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία
Διευθυντών Kαρδιολογίας

Συνέδριο
Κλινικών
Καρδιαγγειακών
Παθήσεων

Ξενοδοχείο Filoxenia Καλαµάτα 

10
30 Απριλίου - 2 Μαΐου 2015 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο 10ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 
Παθήσεων της Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ., που διεξάγεται στην Καλαμάτα από 
30/04 έως 02/05/2015. Στο πλούσιο πρόγραμμά του, όπως κάθε 
χρόνο, αναμένονται ομιλίες και σχολιασμοί υψηλού επιπέδου 
από έγκριτους καρδιολόγους σε θέματα από όλο το φάσμα της 
σύγχρονης καρδιολογίας.

Στο 10ο Συνέδριό μας εισάγουμε και μια καινοτομία, η 
οποία θα δώσει κίνητρο και ενδιαφέρον στον επιστημονικό 
ανταγωνισμό. Βραβεύουμε με χρηματικό έπαθλο το καλύτερο 
(περίληψη+παρουσίαση) ενδιαφέρον περιστατικό από κάθε θεματική 
ενότητα, ήτοι κλινικής καρδιολογίας, απεικονιστικής, αρρυθμιών 
και επεμβατικής καρδιολογίας (σύνολο 4 βραβεία). Η αξιολόγηση θα 
ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου από τρεις ανεξάρτητους κριτές 
για κάθε θεματική ενότητα, οι οποίοι και θα προεδρεύσουν στην αντίστοιχη 
συνεδρίαση.

Επίσης θα χορηγηθεί μια υποτροφία σε νέο καρδιολόγο έως 40 ετών για 
ετήσια μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένου κύρους καρδιολογικό κέντρο της 
αλλοδαπής.

Θεωρώ υποχρέωσή μας να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς 
όλους εσάς, που σε σταθερή βάση συμμετέχετε και με την ενεργή παρουσία 
σας συμβάλλετε στη διοργάνωση των τόσο επιτυχημένων συνεδρίων της 
Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Ευελπιστούμε ότι και αυτή τη φορά το 10ο Συνέδριο θα στεφθεί 
με επιτυχία και θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων μας.

Με εγκάρδιους συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

 
Δημήτριος Κ. Μπάμπαλης
Αμ. Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μίου Αθηνών

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

Πρόεδρος: Δημήτριος Μπάμπαλης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη

5

Πρόεδρος: Δημήτριος Μπάμπαλης

Αντιπρόεδρος:  Ιωάννης Καλλικάζαρος

Γραμματέας: Γεώργιος Παπανάγνου

Ταμίας: Χαράλαμπος Γράσσος

Μέλη:
Αθανάσιος Κρανίδης

Θωμάς Μακρής

Ιωάννης Μπαρμπετσέας

Αθανάσιος Τρίκας 

Στυλιανός Χαντανής

Γράσσος Χαράλαμπος 
Εφραιμίδης Μιχαήλ
Ζόμπολος Σπυρίδων
Κάκουρος Σταύρος
Καλλικάζαρος Ιωάννης
Κατσίβας Απόστολος
Κουδούνης Γεώργιος

Κρανίδης Αθανάσιος
Μακρής Θωμάς
Μπαρμπετσέας Ιωάννης
Παπανάγνου Γεώργιος 
Πατσιλινάκος Σωτήριος
Τρίκας Αθανάσιος
Χαντανής Στυλιανός 
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30
Πέμπτη

Απριλίου
18.00 - 21.00 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ)

18.00-21.00 
Συνεδριακή συνδιάσκεψη Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.
Πρόεδροι: Γ. Παπανάγνου, Α. Τρίκας
Θέμα: Λειτουργία  Καρδιολογικών  Τμημάτων Κέντρου & Περιφέρειας σήμερα.
Πρόεδροι: Ι.Μπαρμπετσέας, Σ.Χαντανής
Θέμα: Εκπαίδευση ειδικευομένων Καρδιολογίας στο Ε.Σ.Υ

Σχολιαστές-Εισηγητές : 

1. Συντονιστές Διευθυντές & Διευθυντές Καρδιολογικών Τμημάτων Περιφέρειας
2. Συντονιστές Διευθυντές & Διευθυντές Καρδιολογικών Τμημάτων Κέντρου
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01
Παρασκευή

Μαΐου
08.00 - 20.00
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ)

09.00 - 10.45
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ : Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Πρόεδροι: Στ. Λαμπρόπουλος, Θ. Μακρής, Ι. Μπαρμπετσέας

1. Γ. Μελάς, Κ. Σταθόπουλος, Δ. Παναούσης, Φ. Βόβολης,  Γ. 
Δημητροπούλου, Α. Παππά, Μ. Αθανασίου, Δ. Περιστέρης, Σ. Κάκουρος
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ»
Σχολιαστές: Σ.Ζόμπολος, Α.Θεοχάρης

2. Ζ. Κολομτσάς, Λ. Ρίζος, Γ. Παπανάγνου 
Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Σχολιαστές: Γ.Μερτζάνος, Ν.Σακελλάρης

3. Σ.Δράγασης, Χ.Γράσσος, Γ.Φλώρος, Γ.Μερτζάνος, Δ.Μπάμπαλης
Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Σχολιαστές: Χ.Αντωνακούδης, Ε.Σκουμπουρδής

4. Δ. Βαρβαρούσης, Ν.Δασκαλόπουλος, Ι.Μαντάς
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
Σχολιαστές: Π.Καλογερόπουλος, Δ.Παπαδόπουλος

5. Ν.Μπαριτάκης, Κ.Μπαρδούσης, Β.Γιαννακόπουλος, Δ. Σταθοπούλου, 
Α.Ουζούνης, Α.Μαζαράκης
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «Αγιος Ανδρέας», Πάτρα
Σχολιαστές: Τ.Ξυδάς, Γ.Σπυρόπουλος

6. Λ.Μόσιαλος, Γ.Μπομπότης, Β.Σαχπεκίδης,  Δ.Φαρμάκης,  Δ.Ευθυμίου, 
Η.Ζάρβαλης, Κ.Γεωργάκαρος, Μ.Γαβριηλίδου, Ι.Στυλιάδης
Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Σχολιαστές: Ε.Αγγελοπούλου, Δ.Τριανταφύλλης

7. Χ.Νταβέλας, Α.Καραβίδας, Β.Πυργάκης                                                                     
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Σχολιαστές: Κ. Σωτηρέλλος, Ι. Χαβελές

8. Ν.Λάσχος , Α.Κατσιάνης, Α.Κομνού,Μ.Καλαντζή, Δ.Χρυσός
Καρδιολογική Κλινική Γενικού  Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης
Σχολιαστές: Α.Αραπογιάννη, Α.Παπαδόπουλος

10.45 - 11.10
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
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01
Παρασκευή

Μαΐου
11.10 - 12.10
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Θέματα κλινικής καρδιολογίας
Πρόεδροι: Τ. Ξυδάς,  Σ. Χαντανής

1. Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας 

Α.Δούρας
2. Εκτίμηση των μυοκαρδιοπαθειών με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς 

Ν.Αλεξόπουλος
3. Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς 

Γ.Αθανασόπουλος

4. β-blockers στην αρτηριακή υπέρταση: πότε και σε ποιους
Ι.Ζαρίφης

12.10 - 12.35
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ASTRAZENECA                           
Πρόεδρος:  I. Mαντάς

Ομιλητής:  Α. Συνετός                                                                                                         
Θέμα: Βέλτιστη διαχείριση ασθενών με NSTE-ACS από την πρώτη ιατρική επαφή.

12.35 - 13.00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ PFIZER

Πρόεδρος: Α.Κρανίδης

Ομιλητής: Γ. Συκαρά                                                                                                                
Θέμα: Οι Ανταγωνιστές Αλδοστερόνης στη Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια.

13.00 - 14.00
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: Δ. Μπάμπαλης

Ομιλητής: Ι. Μπαρμπετσέας

Θέμα: Η ασπιρίνη και η χρήση της στην πρωτογενή πρόληψη. Νεότερα δεδομένα.

Αναγνώριση προσφοράς στην καρδιολογία και στην Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.                                                                                              
Απονομή τιμητικής πλακέτας:  Δ. Μαντζουράτος, Δ. Σταμάτης  

Χαιρετισμοί επισήμων

• Πρόεδρος Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Δ. Μπάμπαλης
• Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Μ. Μιχαήλ
• Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. Ι. Καλλικάζαρος
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16.00 - 17.45
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Ι. Παρασκευαϊδης, Α.Μαζαράκης, Δ. Χρυσός

1. Η. Καραμπίνος, Α. Παπαδόπουλος, Π. Κωστάκη
Δ/ντης Γ’ Καρδιολογικής Ευρωκλινική Αθηνών
Σχολιαστές: Κ.Ευδωρίδης, Κ.Μερκούρης

2. Μ.Μπόνου1, Φ.Μητρόπουλος2, Δ.Αναγνώστου1, Γ.Κελεπέσης1, 
Ν.Αλεξόπουλος3, Α.Καραμπίνης2, Ι.Μπαρμπετσέας1.
1 Καρδιολογικό τμήμα ΓΝΑ Λαϊκό,  2Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 
3Ευρωκλινική Αθηνών
Σχολιαστές: Ε.Δεμερούτη, Γ.Φλώρος

3. Α.Αγγελής, Π. Κουδούνης, Σ.Καστελλάνος, Κ.Αγγέλη
Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική , Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
Σχολιαστές: Π.Καλύβας, Σ.Κοσμοπούλου

4. Β. Γιάνναρης, Β. Κωστόπουλος, Ν. Κουρής, Χ. Ολύμπιος
Καρδιολογικό Τμήμα, Γ. Ν.Α. «Θριάσιο», Ελευσίνα
Σχολιαστές: Α. Μητροπούλου, Μ.Μπόνου

5. Δ.Τσιάπρας, Ι.Μαλακός, Μ.Σπάρταλης, Σ.Κυρζόπουλος
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Σχολιαστές: Σ.Αράπη, Δ.Φαρμάκης

6. Μ.Μαριόλης,Σ.Λαγουδάκου, Γ.Αρματάς, Π.Δερματάς,Φ.Φιλίπου,K.
Βιντζηλαίος, Α.Στεφανίδης, Α.Κρανίδης
Α’Καρδιολογική Κλινική, ΓΠΝ Νίκαιας  “Άγιος Παντελεήμων”
Σχολιαστές: Μ.Αγγελάκη, Π.Ζαγκλαβήρα

7. Α.Πατριανάκος, Μ.Τουλουπάκη, Μ.Βερνάρδος, Μ.Χαμηλός,  
Φ.Παρθενάκης
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Σχολιαστές: Α.Καραβίδας, Α.Παπαδόπουλος

8. Χ.Τούντας, Α.Θεοδόσης-Γεωργιλάς, Δ.Μπελντέκος, Σ.Χαντανής, 
Μ.Καλαντζή, Ν.Κωνσταντινοπούλος, Σ.Φούσας
Καρδιολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά
Σχολιαστές: Γ.Παραδέλλης, Γ.Ρουσσάκης

17.45 - 18.10 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

Συνέδριο
Κλινικών
Καρδιαγγειακών
Παθήσεων

Ξενοδοχείο Filoxenia Καλαµάτα 

10
30 Απριλίου - 2 Μαΐου 2015 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία
Διευθυντών Kαρδιολογίας
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18.10 – 19.10 
ΚΛΙΝΙΚΟ WORKSHOP ΜΕ ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Φαρμακευτική αντιμετώπιση 
στεφανιαίας νόσου.
Πρόεδρος: Δ. Μπάμπαλης

1. Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Α. Κρανίδης

2. Χρόνια στεφανιαία νόσος
Σ. Πατσιλινάκος

19.10 - 19.50
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ BAYER
Διαχείριση της θρόμβωσης με rivaroxaban στην καθημερινή κλινική πρακτική
Πρόεδρος: Δ.Μπάμπαλης

Ομιλητής: Α. Κατσίβας
Θέμα: Κλινικά περιστατικά σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Ομιλητής: Χ. Γράσσος
Θέμα: Κλινικά περιστατικά σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή

19.50 – 20.15
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Πρόεδρος: Σ.Πατσιλινάκος
Ομιλητής: Χ. Γράσσος
Θέμα: Στατίνες: Μείωση της LDL - C ή και ανάγκη για κάτι περισσότερο;

01
Παρασκευή

Μαΐου
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09.00 - 10.45
ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ: Παρουσίαση ενδιαφερόντων Περιστατικών
Πρόεδροι: Α. Κατσίβας, Α. Τρίκας, Ι. Τσούνος 

1. Β. Σκέμπερης, Ν. Φραγκάκης Α. Φωτογλίδης,                     
Κ.Τριανταφύλλου και Β. Βασιλικός
Γ΄Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Σχολιαστές:Δ. Ευαγγέλου, Π. Στρέμπελας

2. Χ.Σεφερλής, Χ.Γκίνος, Δ.Καλπάκος
Καρδιολογική Κλινική, 401 ΓΣΝΑ
Σχολιαστές: Η. Καραμπίνος, Σ. Κούνας

3. Ε.Καρτσαγκούλης, Ν.Κουρής, Χ.Ολύμπιος
Καρδιολογική Κλινική, Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας
Σχολιαστές: Σ. Νικολιδάκης, Σ. Παπαιωάνου

4. Σ.Ξυδώνας, Κ. Βλάχος, Α. Σιδέρης
Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”
Σχολιαστές: Γ. Κουργιανίδης, Δ. Οικονόμου

5. Π.Μάργος, Σ.Λαγουδάκου, Α.Κρανίδης
Α΄Καρδιολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος 
Παντελεήμων”
Σχολιαστές: Δ. Αβραμίδης, Σ. Παρασκευαίδης 

6. Σ.Σιδερής, Γ.Μπενέτος, Γ.Λάζαρος, Κ.Γκατζούλης, Δ.Λυμπεριάδης,       
Γ. Σταυρόπουλος, Κ.Τούτουζας, Κ.Μανάκος, Κ.Τραχανάς, Γ.Τρανταλής, 
Δ.Τούσουλης, Ι.Καλλικάζαρος 
Σχολιαστές: Α. Κωστοπούλου, Σ. Ψυχάρη

7. Σ.Χρυσοστομάκης, Η. Μαυράκης, Ε. Σημαντηράκης, Π. Βάρδας
Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Σχολιαστές: Γ. Σταυρόπουλος, Ι.Ταγκούλης 

8. Ι. Ξενογιάννης, Ε.Συμεωνίδου, Ι. Λεκάκης
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν
Σχολιαστές: Σ. Γκανιάτσας, Α. Χρήστου

10.45 – 11.10
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

02
Σάββατο

Μαΐου
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02
Σάββατο

Μαΐου
11.10 – 12.10
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Θέματα αρρυθμιών
Πρόεδροι: Σ. Κάκουρος, Ι.Στυλιάδης

1. Φαρμακευτική ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής
Μ. Εφραιμίδης

2. Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Σε ποιους ασθενείς;
Κ. Λέτσας

3. Νέα αντιπηκτικά φάρμακα στην κολπική μαρμαρυγή.
Γ. Γιαννόπουλος

4. Διαφορική διάγνωση ταχυκαρδίας με ευρύ QRS- θεραπεία. 
Π. Ιωαννίδης

12.10 – 12.50 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ PFIZER
Mη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά. 
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών.
Πρόεδρος: Α.Kρανίδης
Ομιλητής: Δ.Παπαδόπουλος
Θέμα: Η οπτική του Κλινικού Καρδιολόγου

Ομιλητής: Μ.Εφραιμίδης
Θέμα: Η οπτική του Επεμβατικού Ηλεκτροφυσιολόγου

12.50 – 13.15
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ AMGEN
Πρόεδρος: Γ.Μερτζάνος
Ομιλητής: Χ. Γράσσος
Θέμα: Νεότερη υπολιπιδαιμική αντιμετώπιση. Ο ρόλος των PCSK9 αναστολέων
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Συνέδριο
Κλινικών
Καρδιαγγειακών
Παθήσεων

Ξενοδοχείο Filoxenia Καλαµάτα 

10
30 Απριλίου - 2 Μαΐου 2015 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

16.00 - 17.45
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Α. Ανδρουλάκης, Ε. Πισιμίσης, Η. Ρεντούκας 

1. Γ.Τσίγκας, Ι.Ξανθοπούλου, Ι.Πενταρά, Δ.Αλεξόπουλος
Παν/κή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ρίο», Πάτρα
Σχολιαστές: Μ. Κουτούζης, Α. Συνετός

2. Σ.Παπαϊωάννου, Α.Μίλκας, Γ.Κωνσταντέλος, Χ.Κατσίκας, Α.Αντωνίου
Ά Καρδιολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Σχολιαστές: Ι. Αντωνέλλης, Ν. Καυκάς

3. Ε.Σδόγκος, Ι.Σκουλαρίγκης, Φ.Τρυποσκιάδης
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολιαστές: Δ. Καρατζάς, Η. Ελευθεριάδης

4. Ι.Καπλάνης, Π.Στουγιάννος, Γ.Γαβριελάτος, Κ.Εμμανουήλ, Α.Τρίκας 
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Σχολιαστές: Ε. Λάζαρης, Α. Περράκης 

5. Α.Νταλιάνης, Σ.Λοίζος, Π.Βασιλείου, Ι.Κανακάκης 
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ Αλεξάνδρα
Σχολιαστές: Π. Κλουφέτος, Π. Στουγιάννος 

6. Θ.Ρούτουλας, Γ.Τριάντης, Ι.Καντζής, Ι.Νταρλαδήμας, Δ.Σιώνης   
Αιμοδυναμικό Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας, Σισμανόγλειο-Αμαλία 
Φλέμιγκ Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα
Σχολιαστές: Γ.Λάτσιος, Α.Σπανός

7. Κ.Τριανταφύλλου, Θ.Μαρινάκης, Ι.Αντωνέλλης 
Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α “Ευαγγελισμός”
Σχολιαστές: Δ.Αβραμίδης, Ι.Ιακώβου

8. Ι.Τσιαφούτης, Μ.Αγγελάκη,Α.Κατσίβας
Α’ Καρδιολογική Κλινική, “Κοργιαλένειο - Μπενάκειο” ΝΕΕΣ
Σχολιαστές: Β.Σπανός, Γ.Υφαντής

Σχολιαστές καρδιοχειρουργοί: Δ.Ηλιόπουλος, Δ.Νίκας, Ευσ.Παττακός, 
Σ.Πράππας, Ι.Χλωρογιάννης

17.45 – 18.10
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία
Διευθυντών Kαρδιολογίας
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02
Σάββατο

Μαΐου
18.10 - 19. 10
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Θέματα επεμβατικής καρδιολογίας
Πρόεδροι: Ι. Καλλικάζαρος, Γ.Μπομπότης

1. Διαδερμική αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών.
Κ. Σπάργιας

2. Λειτουργική και ανατομική αξιολόγηση στενώσεων στεφανιαίων αγγείων.
Ν. Καυκάς 

3. Χρόνιες ολικές αποφράξεις. Πότε χρειάζεται επαναιμάτωση.
Α. Συνετός 

4. Νεότερα δεδομένα στην επεμβατική αντιμετώπιση των οξέων 
στεφανιαίων συνδρόμων.
Μ. Κουτούζης 

19.10 – 19.35
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Δ. Μπάμπαλης
Ομιλητής:  Σ. Πατσιλινάκος
Θέμα: 20 χρόνια κλινικής εμπειρίας με τους αναστολείς IIb/IIIa. Που βρισκόμαστε 
σήμερα;

19.35 – 20.00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ BOEHRINGER-INGELHEIM
Πρόεδρος: Γ.Παπανάγνου
Ομιλητής: Κ.Λέτσας
Θέμα: Dabigatran 5 χρόνια μετά τη μελέτη RELY. Από την καινοτομία στην εξέλιξη

20.00 – 20.25
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ NOVARTIS
Πρόεδρος: Α.Τρίκας
Ομιλητής: Α. Καραβίδας
Θέμα: Νέες Θεραπευτικές Στρατηγικές στην Καρδιακή Ανεπάρκεια: Διερευνώντας 
καινούριες προσεγγίσεις για τους ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF)”

20.25 – 20.45
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
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Περιλήψεις Κλινικής Καρδιολογίας
Περιστατικό Νο1

Ταχυμυοκαρδιοπάθεια προκαλούμενη από ταχυαρρυθμία
Γ. Μελάς, Κ. Σταθόπουλος, Δ. Παναούσης, Φ. Βόβολης, Γ. Δημητροπούλου, Α. 
Παππά, Μ. Αθανασίου, Δ. Περιστέρης, Σ. Κάκουρος

Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Η προκαλούμενη από ταχυαρρυθμίες καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) (ταχυμυοκαρδιοπά-
θεια), είναι μια καλά αναγνωρισμένη οντότητα. Είναι μια πάθηση πλήρως ή μερικώς 
αναστρέψιμη μετά από έλεγχο ρυθμού ή συχνότητας της αρρυθμίας. Σήμερα διατίθε-
νται ασφαλείς και δραστικές θεραπείες για την πάθηση αυτή, είτε με τη χρήση αντιαρ-
ρυθμικών φαρμάκων, είτε με μη φαρμακευτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Στη μελέτη αυτή παρουσιάζουμε μια ασθενή 63 ετών με ελεγχόμενη υπέρταση που ει-
σήχθη στην Κλινική μας με συμπτώματα KA. Η ασθενής δεν είχε οικογενειακό ιστορικό 
καρδιοπάθειας. Στο ιστορικό της αναφερόντουσαν τρία επεισόδια ταχυαρρυθμίας εκ 
κολπικής μαρμαρυγής, για τα οποία και νοσηλεύτηκε σε 3 Νοσοκομεία από τα οποία και 
εξήλθε είτε χωρίς φαρμακευτική αγωγή είτε με υποθεραπευτικές δόσεις αντιαρρυθμι-
κών φαρμάκων. Πρακτικά έλεγχος συχνότητας δεν επετεύχθη ποτέ ικανοποιητικά γιατί 
η ασθενής αναφέρει ότι έκτοτε είχε αίσθημα παλμών και ταχυαρρυθμία. Ενδιαφέρον 
στοιχείο αποτελεί προσκομισθέν από προηγούμενη νοσηλεία ΗΧΚΓ που αναφέρεται 
φυσιολογικό. Αναγκάστηκε να έλθει στο Νοσοκομείο μας, μετά από 3 μήνες από το τε-
λευταίο επεισόδιο (ουσιαστικά 18 μήνες μετά το πρώτο επεισόδιο). Κλινικά είχε υγρούς 
ρόγχους στα κατώτερα πνευμονικά πεδία, διάταση σφαγιτίδων και ελαφρά οιδήματα 
κάτω άκρων. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Το ΗΚΓ έδειχνε κολπική 
μαρμαρυγή με στενά QRS, μέση συχνότητα 110 σφ/λ. και άτυπες διαταραχές επανα-
πόλωσης. Η Α/α θώρακος έδειχνε μεγαλοκαρδία με καρδιοθωρακικό δείκτη 68%. 
Υπήρχαν επίσης στοιχεία πνευμονικής φλεβικής συμφόρησης και διάμεσο οίδημα. Στο 
ΗΧΚΓ είχε διατεταμένη αριστερή κοιλία (EDD 6.0εκ) με διάχυτη υποκινησία, EF 30%, 
μέτρια διάταση αριστερού κόλπου και ανεπάρκεια μιτροειδούς (2+). Στεφανιογραφία 
που έγινε ήταν φυσιολογική. Τα συμπτώματα της ασθενούς υποχώρησαν σημαντικά  
με φαρμακευτική αγωγή. ΄Εγινε έλεγχος συχνότητας και η ασθενής εξήλθε με μετο-
προλόλη, ραμιπρίλη, φρουσεμίδη, σπιρονολακτόνη και αντιπηκτικό. Σε ένα μήνα προ-
σήλθε για διοισοφάγειο ΗΧΚΓ και απουσία θρόμβου επέτρεψε ηλεκτρική ανάταξη που 
ήταν επιτυχής και επανέφερε φλεβοκομβικό ρυθμό, οπότε η ασθενής εξήλθε σαφώς 
βελτιωμένη.  Μετά την έξοδό της από το Νοσοκομείο επαρακολουθείτο τακτικά στα 
εξωτερικά ιατρεία, κλινικά και ΗΧΚΓκά και ανέφερε προοδευτική κλινική βελτίωση. Στο 
τελευταίο ΗΧΚΓ, η EDD της αριστερής κοιλίας ήταν 5.6εκ. και το EF 55% χωρίς ανε-
πάρκεια μιτροειδούς και μικρότερο μέγεθος αριστερού κόλπου και ετέθη η διάγνωση 
της ταχυμυοκαρδιοπάθειας. Συμπερασματικά, η ταχυμυοκαρδιοπάθεια αποτελεί σπά-
νιο αλλά θεραπεύσιμο τύπο διατατικής μυοκαρδιοπάθειας. Πρέπει να ευρίσκεται στη 
διαγνωστική σκέψη του θεράποντος καρδιολόγου όταν αντιμετωπίζει ασθενή με KA 
επακόλουθο χρόνιας ταχυαρρυθμίας. Ειδική εξέταση για τη διάγνωση δεν υπάρχει και 
η μόνη διαθέσιμη διαγνωστική τεχνική είναι υψηλός δείκτης υποψίας.  

Περιστατικό Νο2

Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα αορτής σε ασθενή μέσης 
ηλικίας με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό 
Ζ. ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ, Λ. ΡΙΖΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΣΟΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
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Τα Οξέα Αορτικά Σύνδρομα (AAS), σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες 
της  ESC 2014, στα οποία περιλαμβάνονται ο Αορτικός Διαχωρισμός, το Ενδοτοιχωματικό 
Αιμάτωμα, το Ενδοαορτικό  Έλκος και οι Τραυματικές κακώσεις της αορτής, αποτελούν 
παθήσεις οι οποίες παρουσιάζονται με παρόμοια κλινική εικόνα και οι οποίες χρήζουν 
ταχεία διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση λόγω της υψηλής θνητότητάς τους. Μπορεί να 
παρουσιάζονται για χρόνια με μια υποκλινική συμπεριφορά. Είναι πολύ πιο συχνές σε 
άνδρες πάνω από τα 65 έτη, υπερτασικούς, καπνιστές και με προηγούμενο οικογενει-
ακό ιστορικό αορτικών παθήσεων. Άνδρας 52 ετών, βαρύς καπνιστής και με ελεύθερο 
ατομικό αναμνηστικό προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στις 02/12/2014 
λόγω αναφερόμενου συσφιγκτικού άλγους στον τράχηλο με συνοδό οπισθοστερνικό βά-
ρος  προ περίπου 5 ωρών. Από τον κλινική του εξέταση και τον εργαστηριακό του έλεγχο: 
ΑΠ: 130/75mmHg (χωρίς διαφορές ανάμεσα σε άνω και κάτω άκρα), bpm: 65/min, Sat: 
98%, ΗΚΓ: SR (ΕΦΟ), S1,S2 ευκρινείς ρυθμικοί, Σφύξεις ψηλαφητές ομότιμες άμφω σε 
άνω και κάτω άκρα, καρδιακά ένζυμα (-), D-dimers: (-), λοιπός εργαστηριακός έλεγχος 
χωρίς παθολογικά ευρήματα. Στο ΤRIPLEX καρδίας παρουσίαζε ανευρυσματική διάταση 
της ανιούσης αορτής (max: 46mm) με EF:70% και χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. 
Άμεσα διενεργείται  CT θώρακος με IV σκιαγραφικό η οποία είναι  αρνητική για διαχω-
ρισμό, ενώ παρατηρείται ένας μικρός υπόπυκνος δακτύλιος πέριξ της ανιούσης αορτής. 
Ασυμπτωματικός για ώρες και με αρνητική ενζυμική καρδιακή κίνηση (τρις) εισάγεται στην 
MΣΝ για περαιτέρω παρακολούθηση.  24 ώρες μετά την εισαγωγή του (36 ώρες από την 
έναρξη του άλγους του), παρουσιάζει επανέναρξη ακριβώς της ίδιας συμπτωματολογίας. 
Νέο ΗΚΓ(SR, EΦΟ με 68/min), και νέος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος απολύτως φυσιο-
λογικός. Πραγματοποιείται νέα CT θώρακος με IV σκιαγραφικό στην οποία παρουσιάζεται 
ένας νέος υπόπυκνος δακτύλιος στην ρίζα της αορτής και αύξηση του μεγέθους του δα-
κτυλίου στην ανιούσα στο ύψος του πνευμονικού κώνου σε σχέση με την προηγούμενη 
CT.
 Άμεσα διακομίζεται σε καρδιοχειρουργικό κέντρο, όπου και διαγιγνώσκεται ενδοτοιχω-
ματικό αιμάτωμα λόγω πιθανών ενδοαορτικών εξελκώσεων (θνητότητα το πρώτο 48ωρο 
= 95%) και ο ασθενής υποβάλλεται σε αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας και τμήμα-
τος της  ανιούσας αορτής. Παρουσιάζει στη συνέχεια πολύ καλή μετεγχειρητική πορεία 
και σχεδόν άριστη αποκατάσταση. 
Τα Οξέα Αορτικά σύνδρομα (ΑΑS) θα πρέπει να αξιολογούνται, σαν μια ενιαία κλινική 
οντότητα λόγω της υψηλής θνησιμότητάς τους και θα πρέπει, να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη, ακόμη και σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες με προηγούμενο ελεύθερο ατομικό 
αναμνηστικό. Φαίνεται ακόμη ότι το κάπνισμα αποτελεί έναν σημαντικότατο ανεξάρτητο 
παράγοντα κίνδυνου, όσον αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. 

Περιστατικό Νο 3

Ασθενής με οξεία μυοκαρδίτιδα μετά από τραυματισμό με 
φύλλο φοίνικα
Δράγασης Σ., Γράσσος Χ., Φλώρος Γ., Μερτζάνος Γ., Μπάμπαλης Δ.

Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Ασθενής 55 ετών, πρώην καπνιστής, με ελεύθερο α/α, προσήλθε σε περιφερειακό 
νοσοκομείο με κλινική εικόνα οπισθοστερνικού άλγους,  αντανάκλαση στο αριστερό 
άνω άκρο και συνοδό εφίδρωση. Στο ΗΚΓ εισαγωγής διεπιστώθησαν ανασπάσεις του 
ST της τάξεως του 1-1,5 mm στις απαγωγές II, aVF, V5 και V6, χωρίς εικόνα κατόπτρου 
και ψηλά υπεροξέα Τ στις V2-V4. Σε συνδυασμό και με την άνοδο της ποσοτικής τρο-
πονίνης στον ορό αντιμετωπίστηκε ως STEMI κατωτερο-πλάγιου τοιχώματος και αφού 
θρομβολύθηκε με τενεκτεπλάση, διακομίστηκε στη μονάδα εμφραγμάτων του νοσοκο-
μείου μας. Κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο μας, ήταν ελεύθερος άλγους, ενώ οι 
ανασπάσεις του ST στις εν λόγω απαγωγές ήταν οριακές (0,5 mm). Από τον κλινικοερ-
γαστηριακό έλεγχο ανεδείχθη μία μέτρια άνοδος της τροπονίνης και ήπια άνοδος των 
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μυοκαρδιακών ενζύμων, καθώς και ηπιότατη μονοκυττάρωση. Κατά τη λεπτομερέστε-
ρη λήψη του ιατρικού ιστορικού ο ασθενής ανέφερε τραυματισμό από φύλλο φοίνικα 
στον ΑΡ άκρο πόδα και δημιουργία φλέγμονα με πυρετό για 36 ώρες περίπου τέσσερις 
ημέρες πριν από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Ελάμβανε ήδη αντιβιοτική αγωγή 
από 3μέρου με βελτίωση της κλινικής εικόνας στην τοπική φλεγμονή. Ανέφερε επίσης 
παρόμοιο επεισόδιο οπισθοστερνικού άλγους διάρκειας 45 λεπτών πριν από δύο ημέ-
ρες.  Κατόπιν τούτου ετέθη ως πιθανή και η διάγνωση της μυοκαρδίτιδος.    Ο αρχικός 
υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε ομοιόμορφη μετρίως επηρεασμένη συστολική 
λειτουργία ΑΡ κοιλίας (ΚΕ 45%), καθώς και ΔΕ κοιλία οριακά αυξημένων διαστάσεων 
και φυσιολογικής συστολικής λειτουργίας. Ο στεφανιογραφικός έλεγχος  ανέδειξε φυ-
σιολογικά στεφανιαία αγγεία. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς, στην οποία υπεβλήθη 
περίπου 15 ημέρες μετά το εξιτήριο, ανέδειξε εστιακά αυξημένη ένταση σήματος στην 
επικαρδιακή κυρίως στιβάδα του πλαγίου-κατώτερου τοιχώματος και σε μικρότερο 
βαθμό του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, εικόνα συμβατή με οξεία μυοκαρδίτιδα.

Περιστατικό Νο 4

Γεροντική καρδιακή αμυλοείδωση: Κλινικές εκδηλώσεις και 
μη-επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση
Δημήτριος Βαρβαρούσης, Νικόλαος Δασκαλόπουλος, Ιωάννης Μαντάς

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Καρδιολογική Κλινική

Η καρδιακή αμυλοείδωση αποτελεί μια σπάνια διαταραχή στην οποία παρατηρείται 
εξωκυττάρια εναπόθεση αμυλοειδούς που οδηγεί σε ανάπτυξη περιοριστικής μυο-
καρδιοπάθειας και εμφάνιση διαταραχών του καρδιακού ρυθμού. Η πρόγνωση γενικά 
είναι πτωχή, ωστόσο εξαρτάται σημαντικά από τον τύπο του αμυλοειδούς που εναποτί-
θεται. Η καρδιακή αμυλοείδωση λόγω πρωτεΐνης τρανθυρετίνης (ATTR ή ‘wild type’) 
ή «γεροντική καρδιακή αμυλοείδωση» είναι νόσος της ηλικιακής ομάδας  >60 ετών 
και θεωρείται ότι υπο-διαγιγνώσκεται, ενώ χαρακτηρίζεται από σχετικά καλύτερη πρό-
γνωση συγκριτικά με τους υπόλοιπους τύπους αμυλοείδωσης στους οποίους υπάρχει 
καρδιακή συμμετοχή. Παρουσιάζουμε μια περίπτωση ενός ασθενούς με κλινικά ση-
μεία και συμπτώματα περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας που διεγνώσθη με «γεροντική» 
καρδιακή αμυλοείδωση και συζητούμε τη μη επεμβατική διαγνωστική και θεραπευτι-
κή προσέγγιση. Ο ασθενής εμφάνισε όλες τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου και έχει 
παραμείνει, ωστόσο, κλινικά σταθερός για χρονικό διάστημα άνω των 18 μηνών. Η 
διαφορική διάγνωση ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους καρδιακής αμυλοείδωσης 
είναι καίριας σημασίας καθώς καθορίζει την πρόγνωση και την περαιτέρω θεραπευτική 
αντιμετώπιση.

Περιστατικό Νο 5  

Σοβαρός υποθυρεοειδισμός & πλήρη κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός
Μπαριτάκης Ν., Μπαρδούσης Κ., Γιαννακόπουλος Β., Σταθοπούλου Δ., 
Ουζούνης Α., Μαζαράκης Α.

Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «Αγιος Ανδρέας», Πάτρα

Ασθενής 60 ετών εισάγεται στην καρδιολογική κλινική λόγω πλήρους κολποκοιλιακού 
αποκλεισμού και πρόσφατα διεγνωσμένου υποθυρεοειδισμού (TSH : 50). Υπερηχο-
γραφικά διαπιστώνεται έντονη ασβέστωση των αορτικών πτυχών και της μιτροειδικής 
συσκευής με συνέπεια μέτρια στένωση της αορτικής βαλβίδας και μέτρια ανεπάρκεια 
της μιτροειδούς.
Τίθεται σε αγωγή με προοδευτικά αυξανόμενες δόσεις Τ4 και αναμένουμε 20 ημέρες 
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για τυχόν αποκατάσταση της κολποκοιλιακής αγωγής.
Ερωτήματα : Είναι ο υποθυρεοειδισμός αναστρέψιμο αίτιο πλήρους κολποκοιλιακού 
αποκλεισμού ; Αν ναι, ποιό είναι το εύλογο διάστημα αναμονής ;

Περιστατικό Νο 6

Συμπιεστική περικαρδίτιδα σε ηλικιωμένη ασθενή με εικόνα 
δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας.
Λ.Κ. Μόσιαλος, Γ.Χ. Μπομπότης, Β.Μ. Σαχπεκίδης,  Δ.Μ. Φαρμάκης, Δ.Α. 
Ευθυμίου, Η.Θ. Ζάρβαλης, Κ.I.Γεωργάκαρος, Μ.Κ. Γαβριηλίδου, Ι.Γ. Στυλιάδης

Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση περιστατικού: Παρουσιάζουμε περίπτωση γυναίκας ασθενούς 76 ετών, 
που κατά την διάρκεια νοσηλείας της σε χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας 
ζητήθηκε καρδιολογική εκτίμηση λόγω συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας. Η 
ασθενής που είχε ιστορικό μόνιμης κολπικής μαρμαρυγής, υπό αντιπηκτική αγωγή με 
ασενοκουμαρόλη νοσηλεύονταν στην χειρουργική κλινική λόγω εκτεταμένου αυτόμα-
του αιματώματος ορθού κοιλιακού μυός, απόρροια παράτασης του INR. Το υπόλοιπο 
ατομικό αναμνηστικό περιλάμβανε νοσηλεία για περικαρδίτιδα προ 20ετίας, αρτηριακή 
υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια για την οποία η ασθενής ελάμβανε ολοένα και αυ-
ξανόμενες δόσεις διουρητικών τα τελευταία 15 έτη (τελευταία μάλιστα ήταν σε δόση 
per os φουροσεμίδης  500 mg/ημέρα και σπιρονολακτόνης 50 mg/ημέρα). 
Κατά την κλινική εξέταση η ασθενής ήταν κατακεκλιμένη, χωρίς εικόνα έντονης δύ-
σπνοιας. Η αρτηριακή της πίεση ήταν φυσιολογική, οι καρδιακοί τόνοι ευκρινείς, άρρυθ-
μοι, χωρίς παρουσία φυσημάτων. Οι σφαγίτιδες της ασθενούς ήταν έντονα διατεταμέ-
νες, το ήπαρ διογκωμένο και επώδυνο και τα κάτω άκρα έντονα οιδηματώδη. 
Η απλή ακτινογραφία θώρακα κατέδειξε σημαντική αύξηση της καρδιακής σκιάς με πα-
ρουσία επασβέστωσης στο κάτω χείλος της καρδιακής σκιάς (εικόνα 1Α). Στην αξονική 
απεικόνιση της άνω κοιλίας που έγινε για την απεικόνιση του αιματώματος, ήταν εμφα-
νής η παρουσία έντονης επασβέστωσης του περικαρδίου στο κάτω τμήμα της καρδιάς 
και εμπρός στις δεξιές καρδιακές κοιλότητες  (εικόνα 1Β). 
Τα παραπάνω απεικονιστικά ευρήματα σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα της δεξιάς 
καρδιακής ανεπάρκειας, έθεσαν την υπόνοια της διάγνωσης της συμπιεστικής περι-
καρδίτιδας. Για την τεκμηρίωση της διάγνωσης, η ασθενής υποβλήθηκε σε διαθωρα-
κικό υπερηχογράφημα καρδιάς και δεξιό και αριστερό καθετηριασμό. Το υπερηχογρά-
φημα κατέδειξε φυσιολογικές διαστάσεις και συσταλτικότητα και των δύο κοιλιών με 
αξιοσημείωτη αμφικολπική διάταση. Το περικάρδιο εμπρός από τις δεξιές καρδιακές 
κοιλότητες απεικονίστηκε έντονα ηχογενές (εικόνα 2) και συγχρόνως καταγράφηκαν 
ευρήματα ενδεικτικά φυσιολογίας καρδιακής συμπίεσης (ventricular interdependence, 
διατεταμένη κάτω κοίλη φλέβα). Ο καρδιακός καθετηριασμός κατέδειξε αιμοδυναμικά 
ευρήματα ενισχυτικά-επιβεβαιωτικά της διάγνωσης της συμπιεστικής περικαρδίτιδας.
Τα ευρήματα εξηγήθηκαν στην ασθενή και της προτάθηκε καρδιοχειρουργική αντιμε-
τώπιση. Η ασθενής αρνήθηκε, λόγω του υψηλού κινδύνου από την επέμβαση και προτί-
μησε να συνεχίσει την φαρμακευτική αγωγή, παρά τον ολοένα και πιο δύσκολο έλεγχο 
των συμπτωμάτων της.
Συμπέρασμα: Το παραπάνω περιστατικό δείχνει την δυσκολία να τεθεί η διάγνωση της 
συμπιεστικής περικαρδίτιδας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Απαιτείται υψηλή 
κλινική υποψία, ιδίως όταν υπάρχουν συμπτώματα και σημεία δεξιάς καρδιακής ανε-
πάρκειας με φυσιολογική συσταλτικότητα και των δύο κοιλιών. Για την τεκμηρίωση της 
διάγνωσης απαιτείται συνδυασμός εξετάσεων που καταδεικνύουν την παθολογική ανα-
τομία του περικαρδίου (αξονική τομογραφία) και τις παθοφυσιολογικές συνέπειες αυτής 
στην καρδιακή λειτουργία (υπερηχογράφημα και καρδιακός καθετηριασμός). 
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Περιστατικό Νο 7

Αντίσταση στα διουρητικά
Νταβέλας Χ., Καραβίδας Α., Πυργάκης Β.
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Αν και δεν υπάρχει σαφής  ορισμός για την αντίσταση στα διουρητικά ,η  αντίσταση στα  
διουρητικά  είναι  μία κλινική κατάσταση που ορίζεται ως  παραμένουσα  συμφόρηση  
παρά  τις αυξημένες  δόσεις διουρητικών. Συναντάται στους ασθενείς με συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια,  και αποτελεί μια πρόκληση για τους ιατρούς .
Παρουσιάζουμε  την περίπτωση ενός 76χρονου  άρρενος με καρδιακή ανεπάρκεια  ο 
οποίος εισήχθη λόγω επιδεινούμενης  δύσπνοιας  , αδυναμίας , κόπωσης  τις τελευ-
ταίες ημέρες . Ο ασθενής έπασχε από καρδιακή  ανεπάρκεια  ισχαιμικής  αιτιολογίας  , 
μόνιμη κολπική  μαρμαρυγή , έφερε εμφυτευμένο καρδιομετατροπέα  απινιδωτή  και 
κατά την προσέλευση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών  ήταν σε        NYHA class III 
. Από    την  αντικειμενική  εξέταση  ο ασθενής  παρουσίασε  οιδήματα  κάτω  άκρων  , 
συμφόρηση  πνευμόνων στις βάσεις άμφω , ταχυκαρδία και μειωμένη πίεση οξυγόνου 
στα αέρια αίματος. Από  τον εργαστηριακό  έλεγχο βρέθηκαν  αυξημένες τιμές  κρεατι-
νίνης , υποκαλιαιμία , υπονατριαιμία , αυξημένες  τιμές  BNP , και ενζυμική  κίνηση τρο-
πονίνης .  Ο  ασθενής βρισκόταν  σε αγωγή  με  α-ΜΕΑ  , β-αναστολέα , φουροσεμίδη , 
σπειρονολακτόνη , ασπιρίνη , δακτυλίτιδα .Προ 2-ημέρου με άπαξ  λήψη  μετολαζόνης  
από του στόματος  είχε διούρηση περίπου 4  ltr το 24-ωρο .
Με  την εισαγωγή  ο ασθενής ετέθη σε περιορισμό υγρών και άλατος ,του  χορηγήθηκε 
ενδοφλέβια φουροσεμίδη  στην ίδια  δόση που ελάμβανε από  του στόματος κατ`οίκον. 
Παρατηρήθηκε  σαφή ανταπόκριση με αύξηση της διούρησης και  μείωση  της  δύσπνοι-
ας όμως με  επιδείνωση  της νεφρικής  λειτουργίας .Επόμενο βήμα στην  θεραπευτική  
αγωγή   ήταν η χορήγηση ντοπαμίνης ενδοφλέβια  σε διουρητική  δόση  και  η  προσθή-
κη υπέρτονου διαλύματος  Να σε  χαμηλές  δοσολογίες με  πολύ καλά αποτελέσματα.  
Σταδιακά  έγινε αλλαγή της ενδοφλέβιας  αγωγής σε p.os χορήγηση των φαρμάκων, 
με τον ασθενή  να  παραμένει σε  βελτιωμένη  κατάσταση κλινικά  και  εργαστηριακά .
Η αντίσταση στα  διουρητικά, είναι μία δυνητικά δύσκολη κλινική κατάσταση για τους 
ασθενείς με συμφορητική  καρδιακή  ανεπάρκεια και  μία πρόκληση για τους ιατρούς  
η οποία χρήζει καλή  κατανόηση των παθοφυσιολογικών  μηχανισμών  και καλή συ-
νεργασία μεταξύ  ασθενή και ιατρού για την αποφυγή ή και για την εμπεριστατωμένη 
αντιμετώπιση της.

Περιστατικό Νο 8

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία: Μια σπάνια περίπτωση
Νικόλαος Λάσχος, Αντώνιος Κατσιάνης, Αρετή Κομνού,                                                                         
Μαρία Καλατζή, Δημήτριος Χρυσός

Καρδιολογική Κλινική Γενικού  Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Άνδρας, 36 ετών, προσήλθε στο Γ.Π.Ν Τρίπολης  στο πλαίσιο  τακτικού υπερηχοκαρδι-
ογραφικού  έλέγχου μη χειρουργηθείσας μεσοκοιλιακής επικοινωνίας, που διεγνώσθη 
στην παιδική ηλικία  .Από το ατομικό του ιστορικό  ήταν ασυμπτωματικός, με καλή ανοχή 
στην άσκηση  και ελεύθερο λοιπό ιστορικό . Από τoν   κλινικοεργαστηριακό έλεγχο 
των προηγούμενων ετών εμφάνιζε ολοσυστολικό φύσημα αριστερά παραστερνικά ,στο 
ΗΚΓραφημα παρουσίαζε  φλεβοκομβικό  ρυθμό, RBBB και δεξιό άξονα και στην υπερη-
χοκαρδιογραφική  μελέτη: αριστερή κοιλία εντός  φυσιολογικών ορίων ,χαλαρή μιτροει-
δής βαλβίδα, ήπια διάταση αριστερού κόλπου ,δεξιά κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων 
χωρίς σημεία πνευμονικής υπέρτασης, μεσοκοιλιακή επικοινωνία περιμεμβρανώδους 
τύπου με ταχύτητα 5 m/sec. Το 2007 στα πλαίσια  ελέγχου της πάθησής του  επισκέ-
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φθηκε  γνωστό  κέντρο του εξωτερικού με αναφορά για  ολοσυστολικό φύσημα αρι-
στερά παραστερνικά και πρώιμο διαστολικό φύσημα. Σε σχέση με τις προηγούμενες 
υπερηχογραφικές μελέτες  στο πόρισμα γινόταν  αναφορά για αυξημένη ταχύτητα δια 
της επικοινωνίας (6m/sec), δεξιά κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με υπερτροφικά τοι-
χώματα και απόφραξη στο χώρο εξόδου αυτής καθώς  και αυξημένη ταχύτητα ανεπάρ-
κειας τριγλώχινας βαλβίδας  (5m/sec),  που αντιστοιχούσε σε συστολική πίεση πνευ-
μονικής αρτηρίας 100 mmHg. Παρόλα αυτά  επειδή παρέμενε ασυμπτωματικός στην 
κόπωση  συνεστήθη συνέχιση της φυσικής του δραστηριότητας και χημειοπροφύλαξη 
σε οδοντιατρικές εργασίες και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις. Το 2008 εισήχθη σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο των Αθηνών λόγω εμπυρέτου. Λόγω του ιστορικού του υπο-
βλήθηκε σε διαθωρακική και διοισοφάγειο μελέτη που ανέδειξαν φυσιολογική αριστε-
ρή κοιλία, μεσοκοιλιακή επικοινωνία και πιθανή επικοινωνία αριστερής κοιλίας-δεξιού 
κόλπου με σημαντική πνευμονική υπέρταση, χωρίς την παρουσία εμφανών εκβλαστή-
σεων. Στo Γ.Π.Ν. Τρίπολης  το 2011 παρουσίαζε  ίδια κλινική και  ΗΚΓραφική   εικόνα.  
Ο υπερηχοκαρδιογραφικός  έλεγχος  ανέδειξε πλέον διατεταμένο δεξιό κόλπο   και 
υποψία  επικοινωνίας αριστερής κοιλίας- δεξιού κόλπου με  λόγο Q p/Qs <1.5. Το 2013 
επισκέφθηκε καρδιοχειρουργικό κέντρο της Αθήνας  και υποβλήθηκε σε νέο έλεγχο με 
δοκιμασία κόπωσης (ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ) και  υπέρηχο καρδιάς με σημαντική διαφοροποίηση του 
λόγου Qp/Qs =2 . Αποφασίστηκε χειρουργική αποκατάσταση της επικοινωνίας , που 
πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικό αποτέλεσμα και με ενδιαφέροντα ευρήματα.

Περιλήψεις Αρρυθμιολογίας
Περιστατικό Νο 1

Αμιωδαρόνη: Πόσο ανώδυνη η χρήση της;               
Παρουσίαση περιστατικού.
Β. Σκέμπερης, Ν. Φραγκάκης Α. Φωτογλίδης, Κ.Τριανταφύλλου, Β. Βασιλικός

Γ΄Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο ασθενής προσήλθε με σκοπό την ηλεκτρική  ανάταξη εμμένουσας κολπικής μαρμα-
ρυγής. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας του πραγματοποιήθηκε ΤΟΕ  χωρίς παρουσία 
θρόμβου στο ωτίο του Αρ.κόλπου και ακολούθησε ηλεκτρική ανάταξη της αρρυθμί-
ας υπό μέθη. Μετά την ηλεκτρική ανάταξη ο ασθενής παρουσίασε κομβικό ρυθμό 
και αναπνευστική ανεπάρκεια και τέθηκε σε μηχανικό αερισμό για 2 ώρες. Μετά την 
αποσωλήνωση του ασθενούς ο ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματικός όμως εμφάνισε 
ΗΚΓκως παράταση του QT διαστήματος και κινητοποίηση μυοκαρδιακών ενζύμων και 
το επεισόδιο αντιμετωπίστηκε ως οξυ στεφανιαίο . Κατά την πορεία της νοσηλείας του 
παρουσίασε επεισόδιο άσφυγμης κοιλιακής ταχυκαρδίας το οποίο αντιμετωπίστηκε με 
απινίδωση .  Στην πορεία της νοσηλείας του διενεργήθηκε στεφανιογραφία (χωρίς ειδι-
κές αλλοιώσεις-βατότητα των ενδοπροθέσεων ) καθώς και ηλεκτροφυσιολογική μελέ-
τη (αρνητική). Επιπλέον διαπιστώθηκε προοδευτική βελτίωση της συσταλτικής λειτουρ-
γίας της αρ.κοιλίας σε διαδοχικούς υπερηχοκαρδιογρσφικούς ελέγχους ( από EF 30% 
σε  EF 40% ) ,υποχώρηση στις τιμές των μυοκαρδιακών ενζύμων καθώς και μείωση της 
παράτασης του διαστήματος QT. Επίσης σε διαδοχικά Holter ρυθμού 24ωρου δεν κατα-
γράφηκαν κοιλιακές παύσεις ή ταχυαρρυθμίες. Eγινε εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη 
DDDR.  Ο ασθενής εξέρχεται αιμοδυναμικά σταθερός με οδηγίες.
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Περιστατικό Νο 2

Διονύσιος Καλπάκος, Χρήστος Σεφερλής, Χαρίλαος Γκίνος

Ασθενής ηλικίας 60 ετών εισήχθη επειγόντως, πρό έτους περίπου, στην Κλινική μας 
λόγω οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου . Παχύσαρκος, υπερτασικός με ήπια ΧΝΑ και 
παλαιά ουλή στο κατώτερο/πλάγιο τοίχωμα. Λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας και πολύ 
χαμηλού κλάσματος εξώθησης αρ. κοιλίας έγινε στεφανιαία αρτηριογραφία που κατέ-
δειξε νόσο τριών αγγείων και ο ασθενής οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο για 
επέμβαση επαναιμάτωσης μυοκαρδίου.
Εξήλθε βελτιωμένος με αύξηση του κλάσματος εξώθησης και σε σχετικά καλή κατά-
σταση μέχρι προ εικοσαημέρου οπότε με αφορμή εμπύρετο ιογενή συνδρομή εμφάνισε 
δύσπνοια ηρεμίας και έντονη καταβολή δυνάμεων . Εικόνα ισχαιμικής μυοκαρδιοπά-
θειας (ΚΕ:20%), βασικός ρυθμός κολπική μαρμαρυγή με καλή κοιλιακή ανταπόκρι-
ση εναλλασόμενος με κολπικό πτερυγισμό με συχνότητα 130bpm.Θα παρουσιαστεί 
το σκεπτικό αντιμετώπισης όπως και τα  διλήμματα που υπήρξαν και η θεραπεία που 
εφαρμόστηκε.....

Περιστατικό Νο 3

Σύνδρομο Brugada : Μία άτυπη μορφή του
Καρτσαγκούλης Ευστάθιος, Κουρής Νικόλαος, Ολύμπιος Χριστόφορος

Καρδιολογική Κλινική, Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας

Νεαρός άνδρας 38 χρ. προσεκομίσθη στο νοσοκομείο λόγω εμπυρέτου γαστρεντε-
ρίτιδος και αναφερόμενων συγκοπτικών επεισοδίων. Τεκμηριώθηκε η άτυπη μορφή 
συνδρόμου Brugada. Αφού υπεβλήθη σε διερεύνηση και διαστρωμάτωση κινδύνου, 
αποφασίσθηκε η τοποθέτηση μόνιμου εμφυτεύσιμου απινιδωτού.

Περιστατικό Νο 4

Ταχυκαρδία με ευρέα QRS συμπλέγματα
Κ. Λέτσας, Κ. Βλάχος, Α. Σιδέρης

Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΄΄Ευαγγελισμός΄΄

Γυναίκα ασθενής ηλικίας 17 χρόνων προσέρχεται στο τμήμα μας για αντιμετώπιση αδιά-
κοπης ταχυκαρδίας με ευρύ QRS ( LBBB, Inferior Axis) τους τελευταίους  6 μήνες. Το 
ενδιαφέρων στο περιστατικό αυτό είναι η ότι η χρήση όλων των γνωστών αλγορίθμων 
διαφορικής διάγνωσης υπερκοιλιακών- κοιλιακών ταχυκαρδιών απέτυχαν στην ορθή  
διάγνωση της ταχυκαρδίας. Επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η σπανιότητα της πε-
ριοχής προέλευσης της ταχυκαρδίας όπως και η τεκμηρίωση  με τα καταγραφόμενα 
δυναμικά της ύπαρξης υπολειμματικής οδού μεταξύ του συστήματος αγωγιμότητας και 
της περιοχής προέλευσης της ταχυκαρδίας. 

Περιστατικό Νο 5

Αντιμετώπιση ασθενούς μεκαρδιακή ανεπάρκεια:                                                         
Το δίλημμα της επιθετικής προσέγγισης
Μάργος Παναγιώτης, Λαγουδάκου Σταυρούλα, Κρανίδης Αθανάσιος

Α΄Καρδιολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
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Ασθενής άνδρας, 68 ετών, παρουσιάζει συμπτωματολογία καρδιακής ανεπάρκειας στα-
δίου NYHA-III, με συμβατή υπερηχογραφική εικόνα (διάχυτη υποκινησία, LVEF=30%). 
Βρίσκεται σε χρόνια κολπική μαρμαρυγή, φέρει βηματοδότη VVIR (καλώς λειτουργών) 
και παρουσιάζει  επίμονη κοιλιακή διδυμία. Λαμβάνει την ενδεικνυόμενη φαρμακευτική 
αγωγή. Ο έλεγχος του βηματοδότη αναδεικνύει επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας. Ανα-
λύονται οι θεραπευτικές επιλογές με προφανείς στόχους τη βελτίωση του λειτουργικού 
σταδίου και του προσδόκιμου επιβίωσης. 

Περιστατικό Νο 6

Ο ρόλος του διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος στην 
αποκάλυψη απροσδόκητων επιπλοκών κατά την εξόρυξη 
μόνιμου διαφλέβιου βηματοδότη
Σκεύος Σιδερής, Γεώργιος Μπενέτος, Γεώργιος Λάζαρος, Κωνσταντίνος Γκα-
τζούλης, Δημήτρης Λυμπεριάδης, Γεώργιος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος 
Τούτουζας, Κωνσταντίνος Μανάκος, Κωνσταντίνος Τραχανάς, Γεώργιος Τρα-
νταλής, Δημήτρης Τούσουλης, Ιωάννης Καλλικάζαρος 

Καρδιολογικό τμήμα Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

Εισαγωγή: Η διάτρηση της δεξιάς κοιλίας ή του δεξιού κόλπου από ηλεκτρόδιο είναι μια 
σχετικά σπάνια επιπλοκή της εμφύτευσης μόνιμου τεχνικού βηματοδότη με επίπτωση 
0.1-0.8%. Η διαδερμική εξόρυξη των βηματοδοτικών ηλεκτροδίων με καρδιοχειρουρ-
γική κάλυψη θεωρείται μια ασφαλής προσέγγιση. Το περιεπεμβατικό διοισοφάγειο υπε-
ρηχογράφημα συνεισφέρει σημαντικά τόσο στην καθοδήγηση της επέμβασης όσο και 
στην έγκαιρη αναγνώριση δυνητικών επιπλοκών.
Παρουσίαση Περιστατικού: Αφορά άνδρα 50 ετών με εξάντληση γεννήτριας βηματοδό-
τη 2 χρόνια μετά την αρχική εμφύτευση συνεπεία διάτρησης της δεξιάς κοιλίας από το 
ηλεκτρόδιο και σταδιακής αύξησης του ουδού. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε προγραμ-
ματισμένη εξόρυξη με καρδιοχειρουργική κάλυψη και υπό συνεχή διοισοφάγεια υπε-
ρηχογραφική παρακολούθηση. Προς το τέλος της επέμβασης, διαπιστώθηκε υπερη-
χογραφικά η παρουσία μεγάλου κινητού θρόμβου διαστάσεων 50 x 6.5mm μέσα στο 
δεξιό κόλπο. Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με μακρομοριακή ηπαρίνη, αποκλείσθηκε με 
αξονική αγγειογραφία το ενδεχόμενο πνευμονικής εμβολής και εξήλθε σταθερός με 
αγωγή με ανταγωνιστές βιταμίνης Κ. Το επαναληπτικό διοισοφάγειο υπερηχογράφημα 
2 μήνες αργότερα αποκάλυψε πλήρη λύση του θρόμβου.
Συζήτηση: Η διάτρηση από βηματοδοτικό ηλεκτρόδιο διακρίνεται σε οξεία (<5 ημέρες), 
υποξεία (5-30 ημέρες) και καθυστερημένη (>30 ημέρες), με τα ηλεκτρόδια ενεργητι-
κής πρόσφυσης, η χρήση προσωρινού βηματοδότη και η λήψη στεροειδών να αποτε-
λούν παράγοντες κινδύνου. Η εμφάνιση θρόμβου στο δεξιό κόλπο ήταν μια αναπάντεχη 
επιπλοκή. Αν και τα βηματοδοτικά ηλεκτρόδια είναι δυνητικά θρομβογόνα, στην περί-
πτωση αυτή ο θρόμβος δεν ήταν σε επαφή με τα ηλεκτρόδια. Μια πιθανή εξήγηση είναι 
ο τραυματισμός της άνω κοίλης φλέβας κατά τους χειρισμούς εξόρυξης των ηλεκτρο-
δίων. Οι θεραπευτικές επιλογές της θρόμβωσης του δεξιού κόλπου περιλαμβάνουν 
αντιπηκτική αγωγή, θρομβόλυση και χειρουργική εξαγωγή. Η παρουσία συμπτωμάτων 
λόγω δυσλειτουργίας της τριγλώχινας και η παρουσία πνευμονικής εμβολής καθορί-
ζουν κυρίως τη θεραπευτική προσέγγιση. 
Συμπεράσμα: Η διαδερμική εξόρυξη των βηματοδοτικών ηλεκτροδίων υπό καρδιοχει-
ρουργική κάλυψη αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση στη διάτρηση της δεξιάς κοιλί-
ας. Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα περιεπεμβατικά επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώ-
ριση δυνητικά θανατηφόρων επιπλοκών.
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Περιστατικό Νο 7

Ενδιαφέρον περιστατικό επίκτητου μακρού QT.
Σταύρος Χρυσοστομάκης

Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Πρόκειται για την περίπτωση γυναίκας 78 ετών με χρόνια κολπική μαρμαρυγή, που 
βηματοδοτήθηκε - προσωρινά αρχικά σε άλλο νοσοκομείο και στην συνέχεια μόνιμα 
σ’ εμάς - λόγω πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού με συνοδό σύνδρομο χαμηλής 
παροχής.
Μετά την βηματοδότηση και κατά την νοσηλεία της παρουσίασε επεισόδιο συγκοπής. 
Η ανάλυση των ηλεκτρογραμάτων από τον βηματοδότη έδειξε επεισόδια torsade de 
pointes που αποδόθηκαν σε επιμήκυνση του QT, ως επακόλουθο των αντιψυχωσικών 
φαρμάκων που αρχικά χορηγήθηκαν για την αντιμετώπιση διέγερσης που παρουσία-
στηκε εξαιτίας της εγκεφαλικής υποάρδευσης. Θα συζητηθούν με την ευκαιρία τα αίτια, 
η ηλεκτροφυσιολογία η επιδημιολογία και η θεραπεία του συνδρόμου.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην δυσχέρεια διάγνωσης της, μια και η συνεχής βηματοδό-
τηση, προσωρινή και μόνιμη, αποκρύπτουν την ΗΚΦική αναγνώριση της υποκείμενης 
ανωμαλίας

Περιστατικό Νο 8

Διαστρωμάτωση κινδύνου σε νεαρή ασυμπτωματική 
αθλήτρια με ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα περιοδικής 
προδιέγερσης (WPW).
Ι. Ξενογιάννης, Ε.Συμεωνίδου, Ι. Λεκάκης.

Β’ Παν Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν.’

Διαστρωμάτωση κινδύνου σε νεαρή ασυμπτωματική αθλήτρια με ηλεκτροκαρδιογραφι-
κή εικόνα περιοδικής προδιέγερσης (WPW).
Δεκαπενταχρονη μαθητρια γυμνασιου τελειως ασυμπτωματικη, με συμμετοχη μεχρι 
προ ετους στην ομαδα volley του σχολειου της, παραπεμφθηκε για διαστρωματωση 
κινδυνου. Προ ετους αποκαλυφθηκε σε τυχαιο ελεγχο σε ΗΚΓ διαλειπουσα προδιεγερ-
ση και ο θεραπων γιατρος της ζητησε απαλλαγη της απο το μαθημα της γυμναστικης.
Μετα απο πληρη μη επεμβατικο ελεγχο υποβληθηκε σε ηλεκτροφυσιολογικη μελετη, 
η οποια αποκαλυψε δεξιο μεσοδιαφραγματικο δεματιο με πολυ επιμηκυσμενη ανερεθι-
στη περιοδο και χαρακτηρες αγωγης  κολποκοιλιακου κομβου.

Ποιο ειναι το επομενο βημα και η πιο σωστη διευθετηση.

Περιλήψεις Επεμβατικής Καρδιολογίας
Περιστατικό Νο 1 

STEMI με μη σημαντική στένωση των στεφανιαίων αγγείων: 
Ο ρόλος της ενδοαγγειακής απεικόνισης
Γρηγόριος Τσίγκας, Ιωάννα Ξανθοπούλου,                                                    
Ιωάννα Πενταρά, Δημήτριος Αλεξόπουλος

Παν/κή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ρίο», Πάτρα
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Η καλύτερη θεραπεία για τους ασθενείς με STEMI που κατά την στεφανιογραφία πα-
ρουσιάζουν ήπια στένωση των στεφανιαίων αγγείων παραμένει ένα σημαντικό  κλινικό 
δίλημμα. Οι θεραπευτικές επιλογές αφορούν είτε στην βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή 
μόνο, είτε στην διενέργεια  PCI  με τοποθέτηση stent. Δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυ-
ντήριες οδηγίες ως προς την διαχείριση  τέτοιου είδους περιστατικών. Η ενδοαγγειακή 
απεικόνιση  αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο μέσο στη λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων. 
Περιστατικό 1
Γυναίκα, 44 ετών , καπνίστρια ,  χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου διακομίζεται στο 
ΠΓΝΠ για  διενέργεια primary PCI λόγω προσθίου STEMI . Η στεφανιογραφία (κερκι-
δική προσπέλαση) ανέδειξε 40% στένωση στον πρόσθιο κατιόντα εγγύς καθώς και την 
ύπαρξη πιθανού θρόμβου. Ακολούθησε PCI καθοδηγούμενη από IVUS  για τον υπολο-
γισμό του αθηρωματικού φορτίου καθώς και της διαμέτρου του αυλού του αγγείου. Με  
το IVUS επιβεβαιώθηκε η καλή έκπτυξη του stent (PROMUS 4/16 mm).
Περιστατικό 2
Άνδρας, 45 ετών , καπνιστής διακομίζεται  λόγω πρόσθιου STEMI  για διενέργεια 
primary PCI . Πραγματοποιήθηκε στεφανιογραφία (μηριαία προσπέλαση) η οποίαν ανέ-
δειξε 20% στένωση εγγύς στον πρόσθιο κατιόντα. Κάνοντας  χρήση της απεικόνισης 
με  IVUS, αποφασίστηκε για την θεραπευτική αντιμετώπιση του παρόντος περιστατικού  
βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή.
Εν κατακλείδι  συμπεραίνουμε  πως  σε τέτοιου είδους περιστατικά η  θεραπευτική 
προσέγγιση θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά  με την διαχείριση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων με ανάσπαση του   ST δια-
στήματος και μη σημαντική στένωση των στεφανιαίων αγγείων, ούτε στην βιβλιογραφία  
μελέτες  σύγκρισης των  διαφόρων θεραπευτικών στρατηγικών. Τέλος πρέπει να τονι-
στεί  η κριτική σημασία των  ενδαγγειακών μεθόδων απεικόνισης, όπως  το  IVUS, στην 
καλύτερη για την έκβαση των ασθενών λήψη αποφάσεων. 

Περιστατικό Νο 2

Σπυρίδων Παπαϊωάννου, Αναστάσιος Μίλκας, Γεωργιος Κωνσταντέλος, 
Χρήστος Κατσίκας, Αναστάσιος Αντωνίου.   

 Ά Καρδιολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Παρουσιάζουμε ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με οξύ στεφανιαίο επεισόδι-
ο(θρόμβωση εντός stent) μετά από διακοπή λήψης αντιαιμοπεταλιακών για διενέργεια 
ορθοπεδικής χειρουργικής παρέμβασης. Μετά από τη διενέργεια στεφανιογραφικού 
ελέγχου αποφασίστηκε η συντηρητική αντιμετώπιση του  με τη χορήγηση ανταγωνι-
στών του υποδοχέα GP IIb/IIIa (eptifibatide) και ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βά-
ρους(Enoxaparin 8000Iu s.c δύο φορές την ημέρα). O ασθενής μεταφέρθηκε στη 
Μονάδα εμφραγμάτων με ύφεση των συμπτωμάτων του και αποκατάσταση της ανά-
σπασης του ST διαστήματος εντός μιας ώρας. Υποβλήθηκε σε στεφανιογραφικό έλεγχο 
μετά από 48 ώρες ο οποίος και ανέδειξε ότι το προηγούμενα θρομβωμένο αγγείο ήταν 
πλέον βατό. Η οξεία και υποξεία θρόμβωση των stent αποτελεί μια επιπλοκή η οποία 
παρατηρείται σε ποσοστό 0,6-16,7% επί του συνόλου των παρεμβάσεων. Αν και ο αρ-
χικός σχεδιασμός και κλινική χρήση των αγωνιστών GP IIb/IIIa υπήρξε η προφυλακτική 
χορήγηση για την αποτροπή θρομβωτικών επεισοδίων μετά από εμφύτευση stent επί 
οξέως στεφανιαίων συνδρόμων, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συχνή εμφάνιση 
στη βιβλιογραφία περιστατικών στα οποία χρησιμοποιείται ως ‘θρομβολυτικός’ παράγο-
ντας σε θρόμβωση ενός stent.  Σκοπός της παρουσίασης του παρόντος περιστατικού 
είναι ακριβώς η ανάδειξη αυτής της κλινικής εφαρμογής με πολύ καλά αποτελέσματα 
σε επιλεγμένα περιστατικά με υψηλό θρομβωτικό φορτιο.
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Περιστατικό Νο 3 
Όψιμη θρόμβωση BMS Stent σε ασθενή με νέο πρόσθιο ΟΕΜ.
Ευάγγελος Σδόγκος, Ιωάννης Σκουλαρίγκης, Φίλιππος Τρυποσκιάδης.
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Άνδρας 74 ετών, υπερτασικός, διαβητικός (NIDDM τύπου ΙΙ) και ιστορικό μεταστατικού 
Ca παγκρέατος στο ήπαρ, το οποίο έχει αντιμετωπιστεί αρχικά με επέμβαση Whipple 
προ 2-ετιας και στη συνέχεια με επαναλαμβανόμενα σχήματα χημειοθεραπείας. Νοση-
λεύτηκε αρχικά (προ 1,5 έτους) σε περιφερειακό νοσοκομείο για πρόσθιο ΟΕΜ-θρομ-
βολυθέν, το οποίο στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε με στεφανιογραφία/αγγειοπλαστική 
και τοποθέτηση BMS stent στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο (ένοχη βλάβη). Η επιλογή του 
BMS έγινε με βάση το βεβαρυμμένο ιστορικό και την ενδεχόμενη ανάγκη νέας επέμ-
βασης. Η πορεία του ήταν ανεπίπλεκτη και οι θεράποντες ιατροί συνέχισαν τα σχήματα 
χημειοθεραπείας. 
Πρόσφατα ο ασθενής επανεισήχθη στο ίδιο περιφερειακό νοσοκομείο με εικόνα νέου 
προσθίου ΟΕΜ για το οποίο και έλαβε θρομβόλυση εκ νέου. Στη στεφανιογραφία που 
ακολούθησε, κατεδείχθη η παρουσία θρόμβου εντός του BMS stent στο 1ο τριτημόριο 
του προσθίου κατιόντα κλάδου, που προκαλούσε απόφραξη >90%. Αντιμετωπίσθηκε 
με ενδοστεφανιαία χορήγηση bolus IIbIIIa (επτιφιμπατίδης) και ακολούθως θρομβοα-
ναρρόφηση με επιτυχή αναρρόφηση μεγάλου θρόμβου. Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε 
ως ικανοποιητικό και ως εκ τούτου δεν έγινε περαιτέρω αντιμετώπιση. 
Η παρουσία θρόμβου εντός του BMS stent 1,5 χρόνο μετά την τοποθέτησή του (very 
late stent thrombosis), απασχόλησε την επεμβατική ομάδα.

Περιστατικό Νο 4

Πρωτογενής αγγειοπλαστική από κερκιδική προσπέλαση 
σε ασθενή με κατώτερο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και 
δεξιοκαρδία
Καπλάνης Ιωάννης, Στουγιάννος Παύλος, Γαβριελάτος                           
Γεράσιμος, Εμμανουήλ Κλεοπάτρα, Τρίκας Αθανάσιος

Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Ασθενής 85 ετών, γυναίκα, με γνωστή δεξιοκαρδία, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών του Νοσοκομείου μας με αναφερόμενα στηθαγχοειδή άλγη, εκλυόμενα 
στην προσπάθεια από 15ημέρου, τα οποία επιδεινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με εμ-
φάνιση στηθάγχης σε ηρεμία.                                                                                                                        Κατά 
την αρχική εκτίμηση, η ασθενής ήταν ασυμπτωματική, με φυσιολογικά ζωτικά σημεία. 
Το ΗΚΓ επιφανείας ανέδειξε φλεβοκομβικό ρυθμό, χωρίς ενδείξεις οξείας ισχαιμίας  και 
η ακτινογραφία θώρακος, εικόνα δεξιοκαρδίας. Η ασθενής ανέφερε αρτηριακή υπέρ-
ταση και δυσλιπιδαιμία υπό αγωγή, ως  παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο.                          
Στη διάρκεια του πρώτου 24ωρου νοσηλείας, η ασθενής επανεμφάνισε οπισθοστερνικό 
άλγος, το οποίο συνοδεύθηκε, ηλεκτροκαρδιογραφικά, από ανάσπαση του επάρματος 
ST στις απαγωγές II,III, aVF.                                                                                                         Οδη-
γήθηκε επειγόντως στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, όπου διενεργήθηκε στεφανιογρα-
φικός έλεγχος από τη δεξιά κερκιδική αρτηρία και απεκαλύφθη στένωση στον πρόσθιο 
κατιόντα, 70-80%, καθώς και υφολική στένωση στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία, μετά την 
έκφυση του οπίσθιου κατιόντα.   Διενεργήθηκε πρωτογενής αγγειοπλαστική με επιτυ-
χία, με εμφύτευση DES.                                                                                                                Η 
ασθενής είχε ομαλή μετεμφραγματική πορεία και εξήλθε με σύσταση για επανέλεγχο 
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και αντιμετώπιση της βλάβης του LAD σε δεύτερο χρόνο. Κατά την παρουσίαση του εν 
λόγω ενδιαφέροντος περιστατικού, θα αναφερθούν εν συντομία στοιχεία από τη βιβλι-
ογραφία για ασθενείς με δεξιοκαρδία που οδηγούνται στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 
(τρόπος προσπέλασης, πιθανές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες).

Περιστατικό Νο 5

Αργύρης Νταλιάνης, Λοίζος Σάββας,                                                              
Βασιλείου Παναγιώτης, Κανακάκης Ιωάννης
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ Αλεξάνδρα

Ασθενής άνδρας 67 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, αρτηριακή υπέρταση, δυσλι-
πιδαιμία και σταθερά στηθάγχη τα τελευταία δύο χρόνια. Υπεβλήθη σε στεφανιογραφία 
προ 6 μήνου η οποία ανέδειξε ενδιάμεση στένωση στο μέσο τμήμα της δεξιάς στεφανι-
αίας αρτηρίας, μκρού βαθμού στένωση στο μέσο τμήμα της προσθίας κατιούσας στεφα-
νιαίας αρτηρίας και σημαντική στομιακή στένωση του ενδιάμεσου κλάδου ο οποίος ήταν 
μικρού εύρους αγγείοκαι αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Προγραμματίστηκε για τεστ κο-
πώσεως στο οποίο τελικά δεν υποβλήθηκε λόγω επιμονής των συμπτωμάτων του και 
προγραμματίστηκε εκ νέου σε στεφανιογραφία η οποία ανέδειξε εκ νέου ενδιάμεση 
στένωση στο μέσο τμήμα της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας, μκρού βαθμού στένωση στο 
μέσο τμήμα της προσθίας κατιούσας στεφανιαίας αρτηρίας και σημαντική στομιακή στέ-
νωση του ενδιάμεσου κλάδου ο οποίος ήταν μικρού εύρους αγγείο. Αποφασίστηκε η 
μέτρηση στεφανιαίας εφεδρείας με ενδοστεφανιαία χορήγηση αδενοσίνης η οποία ήταν 
αρνητική (FFR: 0.95). Αφαιρέθηκε το σύρμα πίεσης και ο ασθενής παραπονέθηκε για 
οξύ διαξιφιστικό οπισθοστερνικό άλγος με συνοδό ανάσπαση στο κατώτερο τοίχωμα.

Περιστατικό Νο 6

Αντιμετώπιση ασθενούς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
πολυαγγειακή νόσο και μη διατάσιμη στεφανιαία βλάβη
Θεόδωρος Ρούτουλας, Γεώργιος Τριάντης, Ιωάννης Καντζής,                          
Ιωάννης Νταρλαδήμας, Δημήτρης Σιώνης 

Αιμοδυναμικό Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας, 
Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα

Ασθενής, άνδρας 70 ετών, με STEMI κατωτέρου τοιχώματος και έναρξη πόνου από 
2ώρου διακομίσθηκε από τα ΤΕΠ προς πρωτογενή αγγειοπλαστική. Από το ιστορικό του 
ανέφερε ενεργό χρήση καπνού, αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία υπό αγωγή. 
Κλινικά παρουσίαζε ΑΠ: 110/78 mm Hg, ΚΣ: 73/min και στο ΗΚΓ ανάσπαση ST στις 
απαγωγές II, III, aVF και V4

 - V
6
 με κατάσπαση ST και αρνητικά Τ στις απαγωγές I, aVL, 

V
1
, V

2
 καθώς και διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής.  Η στεφανιογραφία απέδει-

ξε ολική απόφραξη εγγύς της επικρατούσας δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας με σοβαρού 
βαθμού επιμήκη ορατή αγγειογραφικά ασβέστωση στο 1Ο τριτημόριο και 90% στένω-
ση της περισπωμένης αρτηρίας εγγύς. Από το υπερηχοκαρδιογράφημα διαπιστώθηκε 
εκτεταμένη δυσλειτουργία του κατωτέρου τοιχώματος μέχρι την κορυφή. Διενεργήθηκε 
προσπάθεια αγγειοπλαστικής της ένοχης βλάβης της δεξιάς στεφανιαίας. Μετά προώ-
θηση οδηγού σύρματος με δυσκολία στην περιφέρεια του αγγείου, δεν κατέστη δυνατή 
η αποκατάσταση αιματικής ροής.  Ειδικός καθετήρας θρομβοαναρρόφησης Export 6f 
δεν κατέστη δυνατό να προωθηθεί πέραν της απόφραξης. Με μπαλόνι διαμέτρου 2.0 
mm διατρήθηκε η απόφραξη και μετά διαστολή του αποκαταστάθηκε ροή ΤΙΜΙ 12, 
ενώ έγινε εμφανής η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ενδαυλικού θρόμβου σε επίμηκες 
τμήμα του αγγείου. Χορηγήθηκε ενδοστεφανιαία Abciximab  και έγιναν στη συνέχεια 
πολλαπλές προσπάθειες διαστολής με μπαλόνια διαμέτρου 2.0, 2.5 και 3.0 mm  χωρίς 
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επιτυχία λόγω ρήξης των και μη διάνοιξης του αυλού. Ο ασθενής αποκατέστησε μερι-
κώς τις ΗΚΓ μεταβολές ως και τη διαταραχή της κολποκοιλιακής αγωγής και παρουσί-
ασε ύφεση του πόνου, σταθεροποίηση αιμοδυναμικής κατάστασης. Περιγράφονται οι 
περαιτέρω ενέργειες θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς.   

Περιστατικό Νο 7

Διακερκιδική πρωτογενής αγγειοπλαστική για πρόσθιο 
STEMI με συνυπάρχουσα σοβαρή νόσο απροστάτευτου 
στελέχους.
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου,Θεόδωρος Μαρινάκης - Ιωάννης Αντωνέλλης 

Επιμελητής  Καρδιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός».

Ασθενής 65 ετών με παράγοντες κινδύνου σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, 
δυσλιπιδαιμία και κάπνισμα προσήλθε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας με εικόνα πρόσθι-
ου STEMI.  Είχε νοσηλευθεί προ ολίγων ημερών λόγω προσθίου nonSTEMI σε επαρ-
χιακό νοσοκομείο, όπου είχε σταθεροποιηθεί με βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή που 
συμπεριελάμβανε διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία με ασπιρίνη και τικαγκρελόρη. Το 
αναφερόμενο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας ήταν 40% κατά την έξοδο. Είχε 
δε προγραμματιστεί στεφανιογραφικός έλεγχος σε νοσοκομείο των Αθηνών αλλά το 
STEMI προέκυψε μια ημέρα νωρίτερα.  
Κατά την άφιξη του ο ασθενής δεν εμφάνιζε σημεία καρδιακής κάμψης και ήταν αι-
μοδυναμικά σταθερός. Κατά την επείγουσα στεφανιογραφία (δεξιά κερκιδική προσπέ-
λαση) διαπιστώθηκε οξεία έμφραξη του εγγύς προσθίου κατιόντα (ένοχος βλάβη) με 
συνυπάρχουσα σοβαρή νόσο του άπω στελέχους και επιπλέον σοβαρή στένωση του 
πρώτου επιχείλιου κλάδου. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία ήταν επικρατούσα και χωρίς 
σημαντική βλάβη. Ζητήθηκε άμεσα η γνώμη καρδιοχειρουργού: το εξελισσόμενο πρό-
σθιο έμφραγμα και η αγωγή με τικαγκρελόρη (λόγω του υψηλού αιμορραγικού κινδύ-
νου) καθιστούσαν την επείγουσα αορτοστεφανιαία παράκαμψη μη προτιμητέα επιλογή. 
Η απόφαση της  Heart Team ήταν συνεπώς να επαναγγειωθεί ο ασθενής επειγόντως 
διαδερμικά. Διατηρώντας τη δεξιά κερκιδική προσπέλαση διενεργήθηκε άμεσα πρω-
τογενής αγγειοπλαστική με αρχικά διάνοιξη του προσθίου κατιόντα και εμφύτευση 
ενός drug-eluting stent (DES) προς αποκατάσταση ροής ΤΙΜΙ ΙΙΙ. Η επαναγγείωση της 
αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας ολοκληρώθηκε στην ίδια συνεδρία με την εμφύτευση 
ενός DES  στη σοβαρή βλάβη του επιχειλίου κλάδου και τελικά με εμφύτευση ενός DES  
από το στόμιο του στελέχους προς τον πρόσθιο κατιόντα προς διόρθωση της νόσου του 
άπω στελέχους, εφαρμόζοντας τεχνική αγγειοπλαστικής διχασμού και στομίου στελέ-
χους προς βελτιστοποίηση του αποτελέσματος. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και δεν χρει-
άστηκε τοποθέτηση ενδοαορτικής αντλίας καθώς δεν υπήρξε αιμοδυναμική αστάθεια. 
Ο ασθενής πήρε εξιτήριο 6 ημέρες μετά ανεπίπλεκτη ενδονοσοκομειακή πορεία με 
κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας που βρέθηκε 35- 40%. 
Θα παρουσιαστεί λεπτομερώς το περιστατικό, η επέμβαση και τα συμπεράσματα.

Περιστατικό Νο 8

Οξύ στεφανιαίο επεισόδιο σε σπάνια ανατομική ανωμαλία- 
αντιμετώπιση
Τσιαφούτης Ι., Αγγελάκη Μ., Κατσίβας Α 

Α Καρδιολογική Κλινική ΝΕΕΣ

Ασθενής γυναίκα 62 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης υπό αγωγή, προσήλθε 
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για διαλείπον θωρακικό άλγος ενάρξεως από διημέρου για το οποίο λάμβανε θεραπεία 
με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Το ΗΚΓ έδειξε διαταραχές επαναπόλωσης στο κατώ-
τερο και στο προσθιοπλάγιο τοίχωμα (διφασικά Τ). Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε 
αυξημένη ενζυμική κίνηση (Τroponine: 63ng/ml) και το υπερηχογράφημα καρδιάς που 
πραγματοποιήθηκε στο τμήμα επειγόντων ανέδειξε υποκινησία στην περιοχή κατανο-
μής του προσθίου κατιόντα. Η ασθενής οδηγηθηκε επειγόντως στο αιμοδυναμικό εργα-
στήριο και υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία με δεξιά κερκιδική προσπέλαση. Η ασθενής 
είχε υπολειματικό αυτόχθον αριστερό στεφανιαίο σύστημα και ένα μικρό κλάδο έκτοπο 
από τον δεξιό κόλπο valsalva προς τα αριστερά. Η δεξιά στεφανιαία ειχε απόφραξη με 
θρόμβο του οπίσθιου κατιόντα. Η αγγειοπλαστική που ακολούθησε και η προσπέλαση 
με σύρμα αγγειοπλαστικής ανέδειξε τεράστια περιφέρεια του αγγείου. Με την εισα-
γωγή καθετήρα αναρρόφησης θρόμβου (Export) ανεσύρθει ευμεγέθης θρόμβος και 
αποκαλύφθηκε γιγαντιαία δεξιά στεφανιαία αρτηρία που ανέκαμπτε στην κορυφή της 
καρδιάς και αιμάτωνε και το προσθιοπλάγιο τοίχωμα της αριστεράς κοιλίας. Μετά την 
αφαίρεση του θρόμβου δεν υπήρχε εμφανής διαχωρισμός ή υπολειπόμενη στένωση 
και η ασθενής αντιμετωπίσθηκε φαρμακευτικά, χωρίς να εμφυτευθεί ενδοστεφανιαία 
πρόθεση. Η αθενής εμφάνισε ομαλή μετεμφραγματική πορεία, υπερηχογραφική βελτί-
ωση και αρνητικό έλεγχο θρομβοφιλίας το επόμενο διάστημα. Προκειται λοιπόν για οξύ 
στεφανιαίο επεισόδιο και πρόσθιο έμφραγμα, σε έδαφος θρόμβωσης σπάνιας ανατομι-
κά  γιγαντιαίας δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και την αντιμετώπιση του με την αφαίρεση 
ευμεγέθους θρόμβου.

Περιλήψεις Απεικονιστικής Καρδιολογίας
Περιστατικό Νο 1

Ασυνήθης τοπολογία θρόμβου επί κολπικής μαρμαρυγής
Η. Καραμπίνος, Α. Παπαδόπουλος, Π. Κωστάκη

Δ/ντης Γ’ Καρδιολογικής Ευρωκλινική Αθηνών

Η παρουσία κολπικής μαρμαρυγής αποτελεί παράγοντα θρομβογένεσης και συνιστά 
αιτία εμβολικού επεισοδίου. Η παθοφυσιολογία αυτή αφορά συνήθως τις αριστερές 
καρδιακές κοιλότητες και σπανιότερα τις δεξιές. Παρουσιάζουμε την περίπτωση άν-
δρα 80 ετών με ιστορικό μονίμου βηματοδότη DDDR, ο οποίος προσήλθε με δύσπνοια 
προσπαθείας από μηνός και κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση.  Συ-
νεστήθη διοισοφάγειος μελέτη με προοπτική ηλεκτρικής ανάταξης. Η διοισοφάγειος 
ηχωκαρδιογραφία αποκάλυψε παρουσία δύο ευμεγέθων ωοειδών χαμηλής ηχωγένει-
ας μορφωμάτων επί του κολπικού και του κοιλιακού ηλεκτροδίου, συγκρατούμενα με 
λεπτούς μίσχους. Θεωρήσαμε ότι επρόκειτο για παρουσία θρόμβων. Σπινθηρογράφη-
μα πνευμόνων αρνητικό για πνευμονική εμβολή. Έτσι χορηγήθηκαν αντιπηκτικά για 1 
μήνα και έλεγχος της καρδιακής συχνότητας. Η νέα διοισοφάγειος ηχωκαρδιογραφία 
αποκάλυψε εξαφάνιση και των δύο θρόμβων και  εμμονή της κολπικής μαρμαρυγής με 
φυσιολογική κοιλιακή ανταπόκριση. 
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Περιστατικό Νο 2

Συγκεκαλυμμένη ρήξη αορτής 15 χρόνια μετά από πλαστική 
δίπτυχης βαλβίδας.
Μαρία Μπόνου1, Φώτης Μητρόπουλος2, Δημήτρης Αναγνώστου1, Γλαύκος Κελε-
πέσης1, Νίκος Αλεξόπουλος3, Ανδρέας Καραμπίνης2, Ιωάννης Μπαρμπετσέας1.
1 Καρδιολογικό τμήμα ΓΝΑ Λαϊκό,  2 Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 3Ευρωκλινική Αθηνών

Ασθενής 30 ετών εισήχθη στην κλινική μας λόγω οξέως πνευμονικού οιδήματος. Στο 
ιστορικό του ανέφερε πλαστική διόρθωση δίπτυχης αορτικής βαλβίδας λόγω ανεπάρ-
κειας προ 15 ετών. Το διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα (ΔΗ) έδειξε διάταση των καρ-
διακών κοιλοτήτων με επηρεασμένη συσπαστικότητα τόσο της αριστερής (ΚΕ~30%) 
όσο και της δεξιάς κοιλίας. Η αορτική βαλβίδα ήταν δυσπλαστική με σοβαρού βαθμού 
ανεπάρκεια και  στένωση, υπήρχε επίσης διάταση της ανιούσας αορτής. Απεικονίστηκε  
κοιλότητα μεταξύ της ρίζας της αορτής και του αριστερου κόλπου, διαστάσεων 4cm 
x 2cm, με ροή αίματος εντός αυτής, η οποία στο διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα 
φαινόταν να επικοινωνεί με τον αορτικό αυλό. Εστάλησαν αιμοκαλλιέργειες οι οποί-
ες ήταν αρνητικές. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία καρδιάς η οποία 
επιβεβαίωσε την ύπαρξη παρααορτικής κοιλότητας. Μετά από 48 ώρες μετέπεσε σε 
αιμοδυναμική και ηλεκτρική αστάθεια, εμφάνισε  επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής το 
οποίο ανατάχθηκε ηλεκτρικά. Υποβλήθηκε σε επείγουσα καρδιοχειρουργική επέμβα-
ση όπου διαπιστώθηκε συγκεκαλυμμένη ρήξη του τοιχώματος της αορτής αντίστοιχα 
με τον μη στεφανιαίο κόλπο του Valsalva και η ύπαρξη ψευδοανευρύσματος το οποίο 
επεκτεινόταν εξωκαρδιακά πάνω από τον αριστερό κόλπο. Έγινε σύγκλειση της ρή-
ξης με εμβάλωμα περικαρδίου, αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας με μεταλλική και 
αντικατάσταση της ανιούσας αορτής με ευθύ σωληνωτό μόσχευμα.  Οι καλλιέργειες 
του χειρουργικού παρασκευάσματος ήταν αρνητικές. Ο ασθενής μετά την επέμβαση 
ήταν αιμοδυναμικά ασταθής και εμφάνιζε συχνές σύμπλοκες κοιλιακές αρρυθμίες. 
Υποστηρίχθηκε  με ενδαορτική αντλία για 10 ημέρες και 8 ημέρες αργότερα εξήλθε 
από το νοσοκομείο βελτιωμένος, με σοβαρά όμως επηρεασμένη την συσπαστικότητα 
της αριστερής κοιλίας.    Έξι μήνες αργότερα ήταν ασυμπτωματικός, χωρίς αρρυθμίες 
και είχε αποκαταστήσει φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης. Ο απεικονιστικός έλεγχος, ΔΗ 
και μαγνητική τομογραφία, έδειξε σημαντική μείωση των διαστάσεων της παρααορτικής 
κοιλότητας. 

Περιστατικό Νο 3

Λύση μηχανικού Wenckenbach προσθετικής βαλβίδας μετά 
από θρομβόλυση
Α.Αγγελής, Π. Κουδούνης, Σ.Καστελλάνος, Κ.Αγγέλη

Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική , Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Ασθενής 79 ετών με ιστορικό ρευματικής νόσου και  εμφύτευσης τριών μεταλλικών 
προσθετικών βαλβίδων  προ 15ετίας στη θέση της  μιτροειδούς, αορτικής και τριγλώχι-
νας  προσέρχεται με εικόνα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας από μηνός. Από πρόσφατο 
εργαστηριακό έλεγχο αναφέρεται INR: 1,9.Η ασθενής φέρει βηματοδότη καρδίας με το 
ηλεκτρόδιο τοποθετημένο στο στεφανιαίο κόλπο από 2ετίας.
Το υπερηχογράφημα που θα παρουσιαστεί εξηγεί την κλινική εικόνα καθώς και την 
θεραπευτική παρέμβαση.
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Περιστατικό Νο 4

Καρδιακός όγκος με σχετικά σπάνια εντόπιση.
Β. Γιάνναρης, Β. Κωστόπουλος, Ν. Κουρής, Χ. Ολύμπιος
Καρδιολογικό Τμήμα, Γ. Ν.Α. «Θριάσιο», Ελευσίνα

Ασθενής 23 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ με συμπτωματολογία οξείας μυοκαρδίτιδας, διά-
γνωση που επιβεβαιώθηκε από αυξημένα επίπεδα hs-troponin T και ηχωκαρδιογραφικής 
εικόνας μη διατεταμένης αριστερής κοιλίας (ΑΚ) με ελαφρά έκπτωση της λειτουργικότη-
τάς της (ΚΕ=45-50%, 2D global longitudinal strain=-14%) και φυσιολογικό ΗΚΓ. Από την 
ηχωκαρδιογραφική μελέτη διαπιστώθηκε, ως τυχαίο εύρημα, η παρουσία μιας μικρής 
στρογγυλής κινητής μάζας προσκολλημένης στη μιτροειδή βαλβίδα (ΜΒ), η οποία δεν 
προκαλούσε δυσλειτουργία αυτής. Η πορεία του ασθενούς ήταν ανεπίπλεκτη και πέντε 
(5) μέρες μετά υποβλήθηκε σε νέα διαθωρακική και διοισοφάγεια μελέτη. Η λειτουρ-
γικότητα της ΑΚ βελτιώθηκε, ενώ η μάζα στη ΜΒ παρέμεινε αμετάβλητη δίνοντας την 
εντύπωση ότι ήταν προσκολλημένη είτε στην οπίσθια γλωχίνα με μικρό μίσχο είτε στην 
τενόντια χορδή πολύ κοντά στη γλωχίνα.  Ήταν μικρή (0,7 x 0,7mm), κινητή, με σχετικά 
ομαλή επιφάνεια και χωρίς επίπτωση στη βαλβιδική λειτουργία. Ο ασθενής υποβλήθηκε 
σε MRI το οποίο επιβεβαίωσε μεν τη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας, αλλά δεν απεικόνι-
σε τη μάζα στη ΜΒ. Βασιζόμενη στο ηχωκαρδιογραφικό εύρημα πιθανού θηλοειδούς 
ινοελαστώματος (ΘΙΕ)  και λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητά του και το νεαρό της 
ηλικίας του ασθενούς, αποφασίστηκε η χειρουργική εξαίρεση της μάζας. Ο καρδιακός 
καθετηριασμός ανέδειξε φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία και το χειρουργείο έλαβε χώρας 
ένα (1) μήνα αργότερα. Η διάγνωση του ΘΙΕ προσκολλημένο στην οπίσθια μιτροειδική 
γλωχίνα επιβεβαιώθηκε με την ιστολογική εξέταση. Το ΘΙΕ της ΜΒ είναι πολύ σπανιότερο 
από αυτό της αορτικής βαλβίδας, με λιγότερες από 50 περιπτώσεις να αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία. Λόγω της πιθανότητας εγκεφαλικής ή στεφανιαίας εμβολής, ακόμα και τα 
μικρά ΘΙΕ πρέπει να αφαιρούνται ακόμα και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, ιδιαίτερα εάν 
είναι πολύ ευκίνητα. Υποτροπή μετά από πλήρη αφαίρεση δεν έχει αναφερθεί.

Περιστατικό Νο 5

Δημήτρης Τσιάπρας, Ιωάννης Μαλακός, Μιχάλης                                                             
Σπάρταλης, Στάμος Κυρζόπουλος

Καρδιολογική Κλινική, Ω.Κ.Κ.

Πρόκειται για ασθενή γυναίκα 86 ετών με ιστορικό στενώσεως της αορτικής βαλβίδος, 
που προσήλθε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία αιτιώμενη θωρακικά άλγη, χωρίς τυπικούς 
στηθαγχικούς χαρακτήρες και από εβδομάδων δεκατική πυρετική κίνηση. Η διαθωρα-
κική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη, πέραν της σοβαρής στένωσης της αορτικής βαλ-
βίδος, ανέδειξε την παρουσία ενός εντυπωσιακού ραγέντος περιαορτικού αποστήματος 
με σχηματισμό ψευδοανευρύσματος και επικοινωνία με την αριστερά κοιλία. Θα πα-
ρουσιασθούν ευρήματα διαθωρακικής υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης, ηχωκαρδιο-
γραφίας αντίθεσης, αξονικής τομογραφίας και διοισοφαγείου υπερηχοκαρδιογραφικής 
μελέτης και θα συζητηθούν διαφοροδιαγνωστικά.
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Περιστατικό Νο 6

Επιπρόσθετος μιτροειδικός ιστός (Accessory mitral tissue) 
σε ασθενή με διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια. Μια 
σπάνια συγγενής πάθηση.
Μιχάλης Μαριόλης,Σταυρούλα Λαγουδάκου, Γιωργος Αρματάς, Παναγιώτης 
Δερματάς,Φίλλιπος Φιλίπου, Kώστας Βιντζηλαίος, Αλέξανδρος Στεφανίδης, 
Αθανάσιος Κρανίδης

Α Καρδιολογική Κλινική, ΓΠΝ Νίκαιας < ο Άγιος Παντελεήμων>  

Ασθενής 43 ετών προσέρχεται αναφέροντας δύσπνοια και εύκολη κόπωση από μηνών 
(NYHA II) . Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται ήπια αναιμία λόγω πολυμηνόρροιας 
και 2 τελειόμηνες κυήσεις. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η ασθενής ήταν 
υπέρβαρη χωρίς ωστόσο να διαπιστώνονται σημεία καρδιακής ανεπάρκειας.  Η ακρό-
αση καρδιάς κατέδειξε επιπρόσθετο διαστολικό τόνο (κλικ) και ήπιο συστολικό φύσημα 
στην εστία ακρόασης της μιτροειδούς βαλβίδας. Το ΗΚΓ εμφάνιζε φλεβοκομβικό ρυθμό 
με οριακή αύξηση του εύρους του QRS και μη ειδικού τύπου διαταραχές επαναπό-
λωσης. Η ακτινογραφία θώρακος κατέδειξε ήπια αύξηση του καρδιοθωρακικού δείκτη 
χωρίς περαιτέρω παθολογικά ευρήματα.
Το ηχωκαρδιογράφημα αποκάλυψε ως προέχουσα παθολογία μία ιδιαίτερα δυσπλα-
στική μιτροειδική συσκευή η οποία στηριζόταν σε θηλοειδείς μύες που καταφύονταν 
στην κορυφή της αριστερής κοιλίας. Η μιτροειδής βαλβίδα εμφάνιζε μικρή προς μέτρια 
ανεπάρκεια, ενώ δεν προέκυψε ότι εμφανίζει στενωτική φυσιολογία. Η αριστερή κοιλία 
ήταν διατεταμένη (65 mm) και το κλάσμα εξώθησής της ήταν ελαφρά επηρεασμένο 
(50%). Να επισημανθεί ότι διαπιστώθηκε δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Ακολούθησε κα-
θετηριασμός καρδιάς με μοναδικό αξιόλογο εύρημα την οριακή τιμή της πίεσης εν-
σφήνωσης των πνευμονικών φλεβών (12 mmHg),  εύρημα το οποίο θα μπορούσε να 
αποδωθεί στη μυοκαρδιοπάθεια και σε λιγότερο βαθμό στην ανεπάρκεια της μιτροει-
δούς βαλβίδας. Τα στεφανιαία αγγεία ήταν φυσιολογικά. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με 
τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς η οποία επιβεβαίωσε τα ευρήματα της 
ηχωκαρδιογραφικής μελέτης χωρίς ωστόσο να προσθέσει κάποια ουσιαστική περαιτέ-
ρω πληροφορία (ανατομική ή λειτουργική) εκτός από τη μη εναπόθεση γαδολινίου στο 
μυοκάρδιο. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με χορήγηση δισκίων καρβεδιλό-
λης, ραμιπρίλης, φουροσεμίδης, επλερενόνης και ασπιρίνης και προτάθηκε η παρακο-
λούθηση σε εξωτερική βάση στα τακτικά ιατρεία. Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας 
η περιγραφόμενη παθολογία ταξινομείται σε ένα φάσμα παραλλαγών δυσπλαστικών 
μιτροειδικών συσκευών που πρόσφατα αναφέρονται ως ‘επιπρόσθετος μιτροειδικός 
ιστός – accessory mitral tissue’ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την μιτροειδή βαλ-
βίδα δίκην αλεξίπτωτου, την μιτροειδή βαλβίδα διπλού στομίου κλπ. Η εν λόγω παθο-
λογία μπορεί να επίσης είναι ανεξάρτητη ή να συνδέεται και με άλλες συνυπάρχουσες 
καρδιακές συγγενείς ανωμαλίες όπως η δίπτυχη αορτική βαλβίδα ή μυοκαρδιοπάθειες 
ή και αρρυθμιολογικές επιπλοκές όπως η κοιλιακή ταχυκαρδία. Η ιδιαιτερότητα του 
ενδιαφέροντος  αυτού περιστατικού δεν είναι τόσο η σπανιότητά του, όσο η απόφαση 
της μη παρέμβασης στη μιτροειδή βαλβίδα χειρουργικά, μια και απεδείχθη ότι δεν συ-
νεισφέρει ουσιαστικά στην συνυπάρχουσα μουκαρδιοπάθεια η οποία και αποτελεί την 
προέχουσα παθολογία της ασθενούς και οφείλει να παρακολουθείται γι’ αυτή.

Περιστατικό Νο 7

Μόρφωμα αριστερής κοιλίας
Τούντας Χρήστος, Θεοδόσης-Γεωργιλάς Αναστάσιος, Μπελντέκος Δημήτριος,  
Χαντανής Στυλιανός, Καλαντζή Μαρία, Κωνσταντινοπούλος Νικόλαος, 
Φούσας Στέφανος

Καρδιολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά

Πρόκειται για την περίπτωση ασθενούς 54 ετών  με θετικό οικογενειακό ιστορικό 
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πρώιμης στεφανιαίας νόσου, ο οποίος προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας προσπαθείας με συνοδό οιδήματα κάτω 
άκρων από 10 ημέρου. Κατά την εισαγωγή του ήταν ορθοπνοϊκός, αιμοδυναμικά στα-
θερός και   από την ακρόαση διαπιστώθηκε  τρίτος καρδιακός τόνος, ήπιο συστολικό 
φύσημα καθώς και υγροί ήχοι στα κατώτερα πνευμονικά πεδία. Στο ηλεκτροκαρδιογρα-
φήμα παρατήρηθηκε φλεβοκομβικός ρυθμός, πρόσθιος ημισκελικός αποκλεισμός  και 
πτωχή πρόοδος του κύματος R στις απαγωγές V1 έως V6, ενώ η ηχωκαρδιογραφική 
μελέτη έδειξε διάταση αριστερής κοιλίας με αλλαγή γεωμετρίας και σαφώς επηρεα-
σμένη συσπαστικότητα, καθώς και την παρουσία ευμεγέθους ενδοκαρδιακού μορφώ-
ματος στην κορυφή. Εν συνεχεία ο ασθενής υποβλήθηκε σε στεφανιογραφικό έλεγχο 
ο οποίος ανέδειξε νόσο του προσθίου κατιόντα . Η ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης έδειξε 
ανομοιογενές έλλειμα πλήρωσης με ασαφή όρια στην περιοχή της κορυφής, το οποίο 
θα μπορούσε να παριστά ενδοκοιλοτικό θρόμβο, περιχαρακωμένη ρήξη ή σπανιότερα 
ενδομυοκαρδιακό αιμάτωμα. Ο ασθενής βελτιώθηκε  με τη χορήγηση της κατάλληλης 
αγωγής και εξήλθε  με σύσταση για περαιτέρω διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία 
καρδιάς. Τελικά, ένα χρόνο μετά επανήλθε στο τμήμα επειγόντων με την ίδια συμπτω-
ματολογία λόγω πρόσφατης διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής . Η  ηχωκαρδιογρα-
φική μελέτη που ακολούθησε δεν έδειξε ουσιώδεις μεταβολές σε σχέση με την αρχική,  
ενώ στην μαγνητική τομογραφία καρδίας που πραγματοποιήθηκε παρατηρείται  σκια-
γραφικό έλλειμα κατά την πρώτη ΕΦ δίοδο του σκιαγραφικού και την αγγειογραφία με 
συνοδό απώλεια της έντασης σήματος κατά της ακολουθίες καθυστερημένης λήψης, 
ευρήματα που πιθανότατα παριστούν ευμεγέθη  ενδοκοιλοτικό θρόμβο.

Περιστατικό Νο 8

Σύνδρομο προσομοιάζων με  Eisenmerger,  με φυσιολογικές 
πνευμονικές αρτηριακές πιέσεις, σε ηλικιωμένους χωρίς 
σοβαρή  συγγενή καρδιοπαθεια ?
Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος, Μαρία Τουλουπάκη, Μιχάλης Βερνάρδος, 
Χαμηλός Μιχάλης,  Φραγκίσκος Παρθενάκης

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,  ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ασθενής γυναίκα  78 ετών, προσκομίζεται στο Νοσοκομείο μας λόγω επιδείνωσης δύ-
σπνοιας προσπαθείας  από 3μηνου, δύσπνοιας ηρεμίας από 24 ωρου  και  σοβαρή 
υποξυγοναιμία εν ηρεμία. Ο ενδελεχής απεικονιστικός έλεγχος (Και με CT  θώρακα-
μεσοθωρακίου)  δεν ανέδειξε πρωτοπαθές νόσημα του πνευμονικού παρεγχύματος , 
παρά μόνο μια μικρή διάταση της ανιούσας αορτής.
Κατά την νοσηλεία της διαπιστώθηκε περαιτέρω επιδείνωση της υποξυγοναιμίας της 
στην όρθια θέση (πτωση SAT Ο2από 91->78%) , θέτοντας την υπόνοια της ύπαρξης 
του συνδρόμου της πλατύπνοιας –ορθοδεξίας.
Πραγματοποιήθηκε διοισοφάγειο και διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα όπου 
κατεδείχθη , καλή λειτουργικότητα αμφότερων των κοιλιών χωρίς ενδείξεις ύπαρξης 
πνευμονικής υπέρτασης , άλλα με παρουσία ανοικτού ωοειδούς τρήματος , ανευρύ-
σματος του μεσοκολπικού διαφράγματος και παραμονή ευσταχιανής βαλβίδας . 
Έγινε έγχυση μικροφυσσαλίδων και διαπιστώθηκε αθρόα είσοδος τους στις αριστερές 
κοιλότητες προτείνοντας ετσι την παρουσια shunt  από δεξιά-> αριστερά. 
Πραγματοποιήθηκε δεξιός και αριστερός καθετηριασμός όπου δεν κατέδειξε αύξηση 
των πίεσεων της πνευμονικής αρτηρίας, ούτε των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσε-
ων και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Αποφασίστηκε η σύγκλειση του ανοικτού ωοει-
δούς τρήματος με συσκευή σύγκλεισης αυτού (ομπρέλα)
Θα συζητηθεί αυτό το σπάνιο σχετικά σύνδρομο που παρατηρείται κυρίως  στους ηλι-
κιωμένους , την αιτιολογία του , την παθοφυσιολογία του καθώς  τα αποτελέσματα της 
σύγκλεισης του ανοικτού ωοειδούς τρήματος 
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Αβραμίδης Δ                                
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
«Μητέρα»

Αβραμίδης Δ.                                
Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
«Γ.Γεννηματάς», Αθήνα

Αγγελάκη Μ.                                           
Α’ Καρδιολογική Κλινική, “Κοργιαλένειο - 
Μπενάκειο” ΝΕΕΣ

Αγγέλη Κ.                           
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Αγγελής Α.                       
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Αγγελοπούλου Ε.                      
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Μ.Τ.Σ

Αθανασίου Μ.                        
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Αλεξόπουλος Δ.                  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο “Ρίο”, Πάτρα

Αλεξόπουλος Ν.                      
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Λαϊκό”

Αθανασόπουλος Γ.                                            
Καρδιολογικό Τμήμα, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 

Αναγνώστου Δ.                       
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Λαϊκό”

Αντωνακούδης Χ.                   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Βούλας “Ασκληπιείο”

Αντωνέλλης Ι.                        
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός”

Αντωνίου Α.                                          
Ά Καρδιολογική Κλινική Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών

Αράπη Σ.                                   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Γ.Γεννηματάς» 

Αραπογιάννη Α.                      
Καρδιολογικό Τμήμα, Ευρωκλινική

Αρματάς Γ.                           
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”

Βαρβαρούσης Δ.                  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Χαλκίδας 

Βάρδας Π.                              
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου, Κρήτη

Βασιλείου Π.                             
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”

Βασιλικός Β.                          
Γ΄Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Βερνάρδος Μ.                         
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Βιντζηλαίος Κ.                       
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας “Αγιος Παντελεήμων”

Βλάχος Κ.                                
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός”

Βόβολης Φ.                            
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Γαβριελάτος Γ.                         
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ελπίς”

Γαβριηλίδου Μ.                       
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Γεωργάκαρος Κ.                       
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Γιαννακόπουλος Β.                  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Πάτρας «Αγιος Ανδρέας»

Γιάνναρης Β.                           
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Ελευσίνας “Θριάσιο”

Γιαννόπουλος Γ.                      
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Γ.Γεννηματάς»

Γκανιάτσας Σ.                                   
Ιδιώτης Καρδιολόγος, Ιωάννινα

Γκατζούλης Κ.                         
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Γκίνος Χ.                                   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Αθήνας 401
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Γράσσος Χ.                              
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ “ΚΑΤ”

Δασκαλόπουλος Ν.                  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Δεμερούτη Ε.                                                  
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Δερματάς Π.                            
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας “Αγιος Παντελεήμων”

Δημητροπούλου Γ.                  
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Δούρας Α.                                
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Βόλου “Αχιλλοπούλειο”

Δράγασης Σ.                            
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “ΚΑΤ”

Ελευθεριάδης Η.                     
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Ιασώ General»

Εμμανουήλ Κ.                      
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ελπίς”

Ευαγγέλου Δ.                       
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Τρικάλων

Ευδωρίδης Κ.                           
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ελπίς”

Ευθυμίου Δ.                            
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Εφραμίδης Μ.                                
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός”

Ζαγκλαβήρα Π.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Σωτηρία»

Ζάρβαλης Η.   
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Ζαρίφης Ι.                                    
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου»

Ζόμπολος Σ.   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Μεσσηνίας

Ηλιόπουλος Δ.              
Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Γενικό 
Νοσοκομείο Αθήνας «Υγεία»

Θεοδόσης-Γεωργιλάς Α.          
Καρδιολογική Κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο 
Πειραιά

Θεοχάρης Α.                         
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Ιακώβου Ι.                             
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Ιωαννίδης Π.                           
Καρδιολογικό Τμήμα,Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Κάκουρος Σ.  
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο – 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Καλαντζή Μ.   
Καρδιολογική Κλινική, Ιασώ General

Καλλικάζαρος Ι.   
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Καλογερόπουλος Π.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Κηφισιάς “Οι Αγιοι Ανάργυροι” 

Καλπάκος Δ.   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Αθήνας 401

Καλύβας Π.                            
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Metropolitan

Κανακάκης Ι.                         
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”

Καντζής Ι.                              
Αιμοδυναμικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ”

Καπλάνης Ι.                            
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ελπίς”

Καραβίδας Α.                          
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Γ. Γεννηματάς»

Καραμπίνης 
Α.                       Καρδιολογικό Τμήμα, 
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Καραμπίνος Η.                        
Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική
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Καρατζάς Δ.                              
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Αττικόν»

Καρτσαγκούλης Ε.                   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Ελευσίνας “Θριάσιο”

Καστελλάνος Σ.                
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Κατσιάνης Α.                          
Καρδιολογική Κλινική Γενικού 
Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Κατσίβας Α.                           
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
ΑΘήνας «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Κατσίκας Χ.                                            
Ά Καρδιολογική Κλινική Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών

Καυκάς Ν.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Κηφισιάς “ΚΑΤ”

Κελεπέσης Γ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Λαϊκό”

Κλουφέτος Π.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο

Μεσσηνίας, Καλαμάτα

Κολομτσάς Ζ.   
Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων, Γενικό 
Νοσοκομείο Λαμίας

Κομνού Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Ελενα-Βενιζέλου»

Κοσμοπούλου Σ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Μεσσηνίας, Καλαμάτα

Κουδούνης Γ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Μεσσηνίας

Κουδούνης Π.  
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Κούνας Σ.  
Καρδιολογικό Τμήμα Βιοκλινική Αθηνών

Κουργιανίδης Γ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο 
Αεροπορίας

Κουρής Ν.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Ελευσίνας “Θριάσιο”

Κουτούζης Μ.  
Καρδιολογικό Τμήμα,Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο»

Κρανίδης Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας, Πειραιάς

Κυρζόπουλος Σ.  
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κωνσταντέλος Γ.  
Ά Καρδιολογική Κλινική Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών

Κωνσταντινοπούλος Ν.  
Καρδιολογική Κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο 
Πειραιά

Κωστάκη Π.  
Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική

Κωστόπουλος Β.   
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Ελευσίνας “Θριάσιο”

Κωστοπούλου Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Λαγουδάκου Σ.   
Α΄Καρδιολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”

Λάζαρης Ε.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Λάζαρος Γ.   
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Λαμπρόπουλος Σ.  
Καρδιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο 
Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο»

Λάσχος Ν.  
Καρδιολογική Κλινική Γενικού 
Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Λάτσιος Γ.  
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Λεκάκης Ι.   
Β’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”

Λέτσας Κ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός”

Λοίζος Σ.   
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”
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Λυμπεριάδης Δ.  
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γενικό 
Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Μαζαράκης Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Πάτρας «Αγιος Ανδρέας»

Μακρής Θ.   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ελενα Βενιζέλου”

Μαλακός Ι.  
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Μανάκος Κ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Μαντάς Ι.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Χαλκίδας

Μάργος Π.  
Α΄Καρδιολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”

Μαρινάκης Θ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός”

Μαριόλης Μ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας “Αγιος Παντελεήμων”

Μαυράκης Η.   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου, Κρήτη

Μελάς Γ.  
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Μερκούρης Κ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Λαϊκό»

Μερτζάνος Γ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “ΚΑΤ”

Μητρόπουλος Φ. 
Καρδιολογικό Τμήμα, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Μητροπούλου Α.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Αγία Ολγα»

Μίλκας Α.  
Ά Καρδιολογική Κλινική Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών

Μόσιαλος Λ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Μπάμπαλης Δ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Κηφισιάς “ΚΑΤ”

Μπαρδούσης Κ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Πάτρας «Αγιος Ανδρέας»

Μπαριτάκης Ν.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Πάτρας «Αγιος Ανδρέας»

Μπαρμπετσέας Ι.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Λαϊκό”

Μπελντέκος Δ.  
Καρδιολογική Κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο 
Πειραιά

Μπενέτος Γ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Μπομπότης Γ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Μπόνου Μ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Λαϊκό”   
Νίκας Δ.  
Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών

Νικολιδάκης Σ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Νταβέλας Χ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Γ. Γεννηματάς»

Νταλιάνης Α.   
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”

Νταρλαδήμας Ι.  
Αιμοδυναμικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ”

Ξανθοπούλου Ι.  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο “Ρίο”, Πάτρα

Ξενογιάννης Ι.  
Β’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”

Ξυδάς Τ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Παμμακάριστος”

Ξυδώνας Σ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός” 39
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ΕΣ Οικονόμου Δ.  
Καρδιολογικό Τμήμα Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Λάρισας

Ολύμπιος Χ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Ελευσίνας “Θριάσιο”

Ουζούνης Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Πάτρας «Αγιος Ανδρέας»

Παναούσης Δ.  
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Παπαδόπουλος Α. 
Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική

Παπαδόπουλος Δ. 
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Λαϊκό”

Παπαϊωάννου Σ.  
Ά Καρδιολογική Κλινική Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών

Παπανάγνου Γ.   
Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων, Γενικό 
Νοσοκομείο Λαμίας

Παππά Α.  
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Παραδέλλης Γ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Παρασκευαϊδης Ι.  
Β΄Παν/κή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό 
Νοσοκομείο Αθήνας «Αττικό»

Παρασκευαίδης Σ. 
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Παρθενάκης Φ.  
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Πατριανάκος Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Πατσιλινάκος Σ.   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νέας 
Ιωνίας “Κωνσταντοπούλειο-Η Αγία Ολγα”

Παττακός Ε.  
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Θεραπευτήριο 
«Υγεία»

Πενταρά Ι.  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο “Ρίο”, Πάτρα

Περιστέρης Δ.  
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Περράκης Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Λαϊκό»

Πράππας Σ.   
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
“Ερρίκος Ντυνάν”

Πυργάκης Β.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Γ. Γεννηματάς»

Ρίζος Λ.   Μονάδα 
Στεφανιαίων Νόσων, Γενικό Νοσοκομείο 
Λαμίας

Ρουσσάκης Γ.  
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Ρούτουλας Θ.  
Αιμοδυναμικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ”

Σακελλάρης Ν.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Ευαγγελισμός»

Σαχπεκίδης Β.   
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Σδόγκος Ε.  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας

Σεφερλής Χ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Αθήνας 401

Σημαντηράκης Ε. 
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου, Κρήτη

Σιδέρης Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός”

Σιδερής Σ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Σιώνης Δ.  
Αιμοδυναμικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ”

Σκέμπερης Β.  
Γ΄Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης



Σκουλαρίγκης Ι.  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας

Σκουμπουρδής Ε.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Θήβας

Σπανός Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθήνας

Σπανός Β.  
Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο 
«Ευρωκλινική», Αθήνα

Σπάργιας Κ.  
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Θεραπευτηρίου 
«Υγεία», Αθήνα

Σπάρταλης Μ.  
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Σπυρόπουλος Γ.  
Καρδιολογικό Τμήμα Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, 
Αθήνα

Σταθόπουλος Κ.  
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - 
Αμαλία Φλέμιγκ»

Σταθοπούλου Δ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Πάτρας «Αγιος Ανδρέας»

Σταυρόπουλος Γ.   
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Στεφανίδης Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας “Αγιος Παντελεήμων”

Στουγιάννος Π.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ελπίς”

Στρέμπελας Π.  
Καρδιολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθήνας

Στυλιάδης Ι.   
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Συκαρά Γ.   
Ιατρός, Υπεύθυνη Κλινικών Μελετών Pfizer.

Συμεωνίδου Ε.  
Β’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”

Συνετός Α.   
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Σωτηρέλλος Κ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Αγία Ολγα»

Ταγκούλης Ι.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Τουλουπάκη Μ.  
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Τούντας Χ.   
Καρδιολογική Κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο 
Πειραιά

Τούσουλης Δ.  
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Τούτουζας Κ.  
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Τρανταλής Γ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Τραχανάς Κ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ιπποκράτειο”

Τριανταφύλλης Δ.  
Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική

Τριανταφύλλου Κ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός”

Τριανταφύλλου Κ.  
Γ΄Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Τριάντης Γ.  
Αιμοδυναμικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ”

Τρίκας Α.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ελπίς”

Τρυποσκιάδης Φ. 
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική, Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τσιάπρας Δ.  
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Τσιαφούτης Ι.   
Α’ Καρδιολογική Κλινική, “Κοργιαλένειο - 
Μπενάκειο” ΝΕΕΣ

Τσίγκας Γ.  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο “Ρίο”, Πάτρα
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ΕΣ Τσούνος Ι.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης“Αγιος Παύλος”

Υφαντής Γ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας «Ευαγγελισμός»

Φαρμάκης Δ.  
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Φιλίππου Φ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας “Αγιος Παντελεήμων”

Φλώρος Γ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “ΚΑΤ”

Φούσας Σ.  
Καρδιολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο 
Πειραιά

Φραγκάκης Ν.  
Γ΄Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Φωτογλίδης Α.  
΄Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Χαβελές Ι.  
Α’Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθήνας “Ευαγγελισμός”

Χαμηλός Μ.  
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Χαντανής Σ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Πειραιά “Τζάνειο”

Χλωρογιάννης Ι.  
Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική

Χρυσός Δ.  
Καρδιολογική Κλινική Γενικού 
Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Χρυσοστομάκης Σ.  
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου, Κρήτη

Ψυχάρη Σ.  
Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Νίκαιας
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