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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
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Ξενοδοχείο Divani Meteora, Καλαμπάκα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία
Διευθυντών Kαρδιολογίας
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμένα -εκ μέρους της Οργα-
νωτικής Επιτροπής- να σας καλωσορίσω στο 12ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών
Παθήσεων της Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ., που διεξάγεται στην Καλαμάτα (Ξενοδοχείο «Elite») από
28 έως 1 Μαΐου 2017.

Κάθε χρόνο η συγκεκριμένη επιστημονική συνάντηση αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό
για την Καρδιολογική Κοινότητα με θεματολογία που άπτεται όλου του φάσματος της
σύγχρονης Καρδιολογίας.

Η ευρύτητα του επιστημονικού προγράμματος και η συμμετοχή καταξιωμένων ιατρών
και ερευνητών, σε συνδυασμό με την ευκαιρία που δίνεται σε νέους καρδιολόγους
να συμμετάσχουν σε ένα συνέδριο υψηλού επιπέδου, συμβάλλει αναμφισβήτητα
στην απόκτηση νέας και επίκαιρης γνώσης.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό οι εξελίξεις στην Καρδιολογία είναι ραγδαίες
και εμείς ως επιστημονική εταιρεία έμπρακτα συμβάλλουμε και βοηθούμε τον Έλληνα
Καρδιολόγο στην απόκτηση νέων προσωπικών και οργανωτικών δεξιοτήτων για να
εξελιχτεί σε κάθε επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν και φέτος επιπλέον κίνητρα με χρηματικό έπαθλο στην
καλύτερη παρουσίαση για το πιο ενδιαφέρον περιστατικό, από κάθε θεματική ενότητα,
ενώ θα χορηγηθούν και υποτροφίες, για τις οποίες θα γίνει ανακοίνωση με το πέρας
του συνεδρίου.

Με αυτές τις σκέψεις αναμένουμε και προσδοκούμε τη μαζική παρουσία και την ενεργό
συμμετοχή σας ευελπιστώντας ότι και αυτή τη φορά η επιστημονική μας συνάντηση θα
στεφθεί με επιτυχία και θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΑΛΛΙΚΑΖΑΡΟΣ
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος

«Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

χΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

Πρόεδρος: Καλλικάζαρος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Κρανίδης Αθανάσιος
Γραμματέας: Παπανάγνου Γεώργιος
Ταμίας: Γράσσος Χαράλαμπος

Μέλη:
Κάκουρος Σταύρος
Μακρής Θωμάς
Μπαρμπετσέας Ιωάννης
Τρίκας Αθανάσιος
Χαντανής Στυλιανός

Συντονιστής Προγράμματος: Χαντανής Στυλιανός



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Καλλικάζαρος Ιωάννης

Μέλη
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Αλεξόπουλος Δημήτριος
Αυγερόπουλος Γεώργιος
Βασιλειάδης Ιωάννης
Γουδέβενος Ιωάννης
Γράσσος Χαράλαμπος
Δραγανίγος Αντώνιος
Ζαρίφης Ιωάννης
Ζόμπολος Σπυρίδων
Ηλιοδρομίτης Ευστάθιος
Κάκουρος Σταύρος
Καρβούνης Χαράλαμπος
Κατσίβας Απόστολος
Κουδούνης Γεώργιος
Κοχιαδάκης Γεώργιος
Κρανίδης Αθανάσιος
Κωτσάκης Αθανάσιος
Μακρής Θωμάς
Μαντάς Ιωάννης
Μερτζάνος Γεώργιος
Μιχάλης Λάμπρος

Μπάμπαλης Δημήτριος
Μπαρμπετσέας Ιωάννης
Νιχογιαννόπουλος Πέτρος
Ξυδάς Τάκης
Ολύμπιος Χριστόφορος
Παπανάγνου Γεώργιος
Παρθενάκης Φραγκίσκος
Πατσιλινάκος Σωτήριος
Πυργάκης Βλάσιος
Ρεντούκας Ηλίας
Τουμανίδης Σάββας
Τούσουλης Δημήτριος
Τρίκας Αθανάσιος
Τσιούφης Κωνσταντίνος
Φιλιππάτος Γεράσιμος
Φούσας Στέφανος
Χαντανής Στυλιανός
Χασικίδης Χρήστος
Χάχαλης Γεώργιος
Χρυσός Δημήτριος
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ2017
28

17.00 – 21.00
Σεμινάριο: Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου
εξωτερικού απινιδιστή
Κατευθυντήριες Οδηγίες Αναζωογόνησης 2015
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΕRC)
Συντονιστής σεμιναρίου: Γ. Λάτσιος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, «Ιπποκράτειο»
Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Ξενοδοχείο «Elite», Καλαμάτα

Πρακτική επίδειξη και εξάσκηση συμμετεχόντων στην καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή.

Εκπαιδευτές
Γάτα Β., Νοσηλευτής Αιμοδυναμικού «Ιπποκράτειο»
Κουφάκης Ν., Νοσηλευτής Αιμοδυναμικού «Ιπποκράτειο»
Μάκαρης Ε., Επιμελητής Καρδιολόγος Γ.Ν. Καλαμάτας
Μελετιάδου Μ., Νοσηλεύτρια «Τζάνειο»
Μελίδη Ε., Επιμελήτρια Αναισθησιολόγος «Ιπποκράτειο»

Ομιλία
Θέμα: Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
Ομιλητής: Καλλικάζαρος Ι.



ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ2017
29
09.00 – 10.00
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Ζαρίφης Ι., Μαντάς Ι.

1. Δημητριάδης Κ., Τσιούφης Κ., Τούσουλης Δ.
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»

Σχολιαστές: Μερτζάνος Γ., Κλουφέτος Π.
2. Σανιδάς Η., Τζάνης Γ., Βέλλιου Μ., Δάμπασης Δ, Μπαρμπετσέας Ι.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Λαϊκό»

Σχολιαστές: Κοντογιάννης Α., Σιάχος Σ.
3. Αραβαντινός Δ., Κίτσιου Α., Κακιούζη Β, Τάτση Α., Μυλωνίδης Μ., Μυτάς Δ.,

Παπαβασιλείου Μ.
Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο»

Σχολιαστές: Πασχάλης Α., Διβάνη Μ.
4. Αγόρα Ο., Γράσσος χ., Φλώρος Γ., Καυκάς Ν., Μερτζάνος Γ.
Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Κ.Α.Τ.»

Σχολιαστές: Κωνσταντινίδης Δ., Σπυρόπουλος Κ.
Καρδιοχειρουργοί: Δουγένης Δ., Χλωρογιάννης Ι.

10.00 – 11.00
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Μανώλης Α., Ξυδάς Τ.

1. Πιτταράς Α.
Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου "Ασκληπιείο" Βούλας

Σχολιαστές: Νίνη Σ., Ψαρρός Θ.
2. Παπαζάχου Ο., Αρχοντάκης Σ., Σκαλής Γ., Θωμόπουλος Κ., Μακρής Θ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Ελενα Βενιζέλου»

Σχολιαστές: Αναγνωστόπουλος Λ., Μαζαράκης Α.
3.Τασσόπουλος Α., Δασκαλόπουλος Ν., Δρεμέτσικας Κ., Μπλατσιώτης Π., Τόλη Κ., Μαντάς Ι.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Σχολιαστές: Καλογερόπουλος Π., Λυμπέρη Σ.
4. Προδρομίτη Μ.
Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

Σχολιαστές: Λάζαρος Γ., Παπαβασιλείου Μ.
Καρδιοχειρουργοί: Αργυρίου Μ., Νίκας Δ., Πατακός Σ.
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11.00 – 11.30
Διάλειμμα – Καφές

11.30 – 12.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Διάφορα θέματα κλινικής καρδιολογίας
Πρόεδροι: Ανδρουλάκης Α., Παπανάγνου Γ.
1. Αρτηριακή υπέρταση. Τι νεότερο. Παπαδόπουλος Δ.
2. Δυσλιπιδαιμίες. Τι νεότερο. Γιαννακοπούλου Β.
3. Αντιδιαβητικά φάρμακα και καρδιαγγειακός κίνδυνος. Γράσσος χ.
4. Πολυχάπι στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. χατζησταματίου Ε.

13.00-14.00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ELPEN/ BAYER
Πρακτική διαχείριση του θρομβωτικού κινδύνου με τα νεότερα από του στόματος
αντιπηκτικά: Πού βρισκόμαστε σήμερα;
Πρόεδρoι: Καλλικάζαρος Ι., Κρανίδης Α.
Ομιλητής: Πιτταράς Α.
Θέμα: Πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο
Ομιλητής: Γράσσος χ.
Θέμα: Θεραπεία και πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής
εμβολής στους ευάλωτους ασθενείς

14.00 – 15.00
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΧΧααιιρρεεττιισσμμοοίί  εεππιισσήήμμωωνν
Πρόεδρος Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ., Ι. Καλλικάζαρος
Πρόεδρος Ε.Κ.Ε., Κ.Τσιούφης
Μητροπολίτης Μεσσηνίας
Δήμαρχος Καλαμάτας
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας
Αναγνώριση προσφοράς στην καρδιολογία και στην Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.
Απονομή τιμητικής πλακέτας:
Ζόμπολος Σπυρίδων, τ. Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ. Ν. Μεσσηνίας
Μάτσακας Ευάγγελος, τ. Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 

Γ. Ν. «Γ. Γεννηματάς» 
Μπάμπαλης Δημήτριος, Επίτιμος Πρόεδρος Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ., τ. Συντονιστής Διευθυντής 

Καρδιολογικής Κλινικής Γ. Ν. Αθήνας «Κ.Α.Τ.»

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ2017
29



ΑΠΟΓΕΥΜΑ
16.00 – 17.00
ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΑ Ι: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Κωτσάκης Α., Κρανίδης Α.

1. Μάργος Π., Πατσιώτης Η., Κρανίδης Α.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων»

Σχολιαστές: Πετζερίδης Π., Ταγκούλης Ι., Χασικίδης Χ.
2. Κωστοπούλου Α., Βούδρης Β.
Καρδιολογική Κλινική, «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Σχολιαστές: Γερακιός Μ., Δηλαβέρης Π.
3. Μεσίσκλη Θ., Λύρας Α.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Metropolitan»

Σχολιαστές: Ιωαννίδης Π, Χρονάκης Μ.
4. Σταυρόπουλος Γ., Παρασκευαίδης Σ., Γιαννακούλας Γ., Καρβούνης χ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Σχολιαστές: Αγγελάκη Μ., Ψυχάρη Σ.
Σχολιαστές καρδιοχειρουργοί: Λυμπεριάδης Δ., Τριανταφύλλου Γ.

17.00 – 18.00
ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΑ IΙ: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Στυλιάδης Ι., Τσούνος Ι

1. Σκιαδάς Ι., Δηλαβέρης Π., Αντωνίου χ., Γκατζούλης Κ., Τούσουλης Δ., Καλλικάζαρος Ι.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ιπποκράτειο»”

Σχολιαστές: Αβραμίδης Δ., Χαβελές Ι.
2. Παρασκευαίδης Σ., Σταυρόπουλος Γ., χατζημιλτιάδης Σ., Κωνσταντινίδης Ν., 

Γεωργιάδου Ι., Σοφιανός Δ., Ζιάκας Α., Καρβούνης χ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Σχολιαστές: Βογιατζής Ι, Κουρούκλης Σ.
3. Κοσμάς Ν., Γκίνος χ., Κουτουλάκης Ε., Καραμήτρος Ι., Φλώρος Σ., Γραμματά Π.,

Καραϊσκου Ο., Μαύρου Γ., Καλπάκος Δ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «401»

Σχολιαστές: Ζαγκλαβήρα Π., Καρτσαγκούλης Ε.
4. χριστοφοράτου Ε., Βασιλόπουλος χ., Ιωαννίδης Π.
Τμήμα Αρρυθμιών & Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας, «Βιοκλινική Αθηνών»

Σχολιαστές: Κουργιαννίδης Γ., Ζερβόπουλος Γ.

14

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ2017
29
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18.00 – 18.30
Δορυφορική διάλεξη BOEHRINGER INGELHEIM 
Πρόεδρος: Καλλικάζαρος Ι.
Ομιλητής: Κανακάκης I.
Θέμα: «Συνταγογραφόντας NOACs. Επηρεάζουν την απόφασή μας τα δεδομένα από την 

καθημερινή κλινική πρακτική;»

18.30 – 19.00
Δορυφορική διάλεξη UNIPHARMA
Πρόεδρος: Ολύμπιος χ.
Ομιλητής: Γράσσος χ.
Θέμα: Ο σταθερός συνδυασμός β-αποκλειστή με Ακετυλοσαλικυλικό Οξύ στη θεραπεία

της Αρτηριακής Υπέρτασης και της Στεφανιαίας Νόσου. 

19.00 – 19.15
Διάλειμμα – Καφές

19.15 – 20.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΑΣ  
Πρόεδροι: Γκατζούλης Κ., Κατσίβας Α.
1. ΗΚΓ παραδείγματα ασθενών υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο. Λέτσας Κ.
2. Πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια 

και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Σιδερής Σ.
3. Εξελίξεις στην κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής. Εφραιμίδης Μ.
4. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη στη διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με δομική 

καρδιοπάθεια. Αγγελάκη Μ.
5. Εξελίξεις στις εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές καρδιοαγγειακές συσκευές. Παραβολιδάκης Κ.
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09.00 – 10.00
AΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ I: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Βασιλειάδης Ι., Στεφανίδης Α. 

1. Μπόνου Μ., Μαντζουράτου Π., Μερκούρης Κ., Μπαρμπετσέας Ι.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Λαϊκό»

Σχολιαστές: Καραμπίνος Η., Κρητικός Α.
2. Θεοδόσης-Γεωργιλάς Α., Δεστούνης Α., Τούντας χ., Ζάχος Π., Κάσινος Ν., Παληός Ι., 

χαντανής Σ., Μπελντέκος Δ., Φούσας Σ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Σχολιαστές : Ευδωρίδης Κ., Καλύβας Π.
3. Αλεβετσοβίτης Γ., Κολονιάρης Α., Λιονάκης Ν., Νταίβις Η., Τσίχλης Η., Κοσμοπούλου Σ.,

Κουδούνης Γ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας

Σχολιαστές: Τρανταλής Γ., Τελλής Ν.
4. Νιάρχου Γ., Βενετσάνου Αικ., Τσιλιβαράκης Δ., Αρβανίτης Π.Καριώρη Μ., Τσούκαλης Ν., 

χρυσός Δ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Σχολιαστές: Μάκαρης Ε., Χαμόδρακα Ε.
Καρδιοχειρουργοί: Ηλιόπουλος Δ., Παναγιώτου Μ.

10.00 – 11.00
AΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ II: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Ραλλίδης Λ., Βλασερός Ι.

1. Μπαμπάτσεβα-Βαγενά Ι., Βλασερός Ι., Σιδερής Σ., Αυγεροπούλου Α., Ανδρουλάκης Α., 
Καλλικάζαρος Ι.

Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ιπποκράτειο»
Σχολιαστές: Κορκονικήτας Π., Νικήτας Γ.

2. Τρίκα χ.
Καρδιολογική Κλινική, Θεραπευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν»

Σχολιαστές: Ρουμπή Αικ., Σκουμπουρδής Ε.
3. Δεσποτόπουλος Σ., Βλασσοπούλου Ν., χάχαλης Γ.
Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

Σχολια\στές: Μπούνας Π., Φλώρος Γ. 
4. Λαγουδάκου Σ., Στεφανίδης Α., Κρανίδης Α. 
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Καλαντζή Λ., Οικονόμου Δ.16
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11.00 – 12.00
Δορυφορικό Συμπόσιο NOVARTIS
H ένταξη των ARNIs στη θεραπεία της Καρδιακής Ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα
εξώθησης 
Πρόεδρος: Πατσιλινάκος Σ.
Ομιλητής: Λάζαρος Γ.
Θέμα: Αναθεωρώντας τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή στην αντιμετώπιση των ασθενών

με HFrEF, υπό το πρίσμα της μελέτης PARADIGM-HF

Ομιλητής: χαμόδρακα Ε.
Θέμα: Η ένταξη των ARNIs στη θεραπεία της HFrEF: ανάλυση κλινικών περιστατικών 

12.00 – 12.30
Διάλειμμα – Καφές

12.30 – 13.45
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: 
Απεικόνιση στις βαλβιδοπάθειες
Πρόεδροι: Μπαρμπετσέας Ι., Τσιάπρας Δ.
1. Παθήσεις αορτικής βαλβίδας και θωρακικής αορτής. Βρεττού Ρ.
2. Παθήσεις μιτροειδούς βαλβίδας. Οικονομίδης Ι.
3. Παθήσεις τριγλώχινας. Αθανασόπουλος Γ.
4. Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα. Μπόνου Μ.
5. Προσθετικές βαλβίδες. Αγγέλη Κ.

13.45 – 14.45
ΒΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδροι: Κορωνιώτης Γ., Πατσουράκος Φ.
Ομιλητής: Οικονόμου Α.
Θέμα: Νομική ευθύνη ιατρών στην περίπτωση ιατρικού λάθους

Ομιλήτρια: Μπαλασοπούλου Α.
Θέμα: Διασύνδεση εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας

Ομιλητής: Μπουρσανίδης χ.
Θέμα: Ελληνικό Σύστημα Υγείας Quo Vadis; Μείζονες προκλήσεις & αναδυόμενες 

ευκαιρίες σύγχρονης διακυβέρνησης 
Σχολιαστές: Αναγνωστόπουλος Λ., Δημόπουλος Β., Μαμαρέλης Ι.
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ΑΠΟΓΕΥΜΑ
16.00 – 17.00
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ι: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Πατσιλινάκος Σ., Πισιμίσης Ε.

1. Τριάντης Γ., Ρούτουλας Θ., Σιώνης Δ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Σισμανόγλειο»

Σχολιαστές: Παϊζης Ν., Παπαϊωάννου Σ.
2. Συρσελούδης Δ., Κουτάγιαρ Ι., Κασιακόγιας Α., Καλλικάζαρος Ι.
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ιπποκράτειο»

Σχολιαστές: Κωνσταντέλλος Γ., Δαλλιάνης Ν.
3. Γαβριελάτος Γ., Τόλιος Π., Τρίκας Α.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ελπίς»

Σχολιαστές: Αζναουρίδης Κ., Κοτρογιάννης Ι. 
4. Παπακωνσταντίνου Ν., Δημόπουλος Α., Πατσουράκος Ν., Κοτίδης Α., χαντανής Σ.,

Πισιμίσης Ε., Φούσας Σ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Σχολιαστές: Οικονόμου Γ., Ρούσος Δ.
Καρδιοχειρουργοί: Κωτούλας Χ., Παναγιωτόπουλος Ι., Μπίσμπος Δ.

5. Κιντής Κ., Πατσιλινάκος Σ., Παπαδάκης Ε.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας «Αγία Ολγα»

Σχολιαστές: Παπαϊωάννου Σ., Σπανός Α.

17.00  – 18.00
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών
Πρόεδροι: Τούτουζας Κ., Φούσας Σ. 

1. Τσιαφούτης Ι., Αντωνακόπουλος Α., Κατσίβας Α.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Σχολιαστές: Καιτόζης Ο., Οικονόμου Γ.
2. Ρούτουλας Θ., Τριάντης Γ., Σάσσαλος Κ., Σμιγάδης Ν., Πατσιάνης Σ., Σιώνης Δ.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Σισμανόγλειο»

Σχολιαστές: Κουτούζης Μ., Κυφνίδης Κ.
3. Τσαγάλου Ε., χατζηιωάννου Α., Τουρίκης Π., Κανακάκης Ι.
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Αλεξάνδρα»

Σχολιαστές: Ζόμπολος Σ., Σάσσαλος Κ.
4. Καλαντζή Κ., Γουδέβενος Ι., Τσελέπης Α.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολιαστές: Ζαχαρούλης Α., Τριανταφύλλου Κ., Παπανικολάου Α.
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5. Κωνσταντώνης Δ., Ορφανός Σ., Ανθη Α.
Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν»

Σχολιαστές: Λαμπρόπουλος K., Τζίφος Β.
Σχολιαστές Περρέας Κ., Οικονομόπουλος Γ.

18.00 – 18.30
Διάλειμμα – Καφές

18.30 – 19.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόεδροι: Σιώνης Δ., Τρίκας Α.
1. Διαχείριση ασθενούς με περιφερική και στεφανιαία νόσο. Τριάντης Γ.
2. Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα: επιλογή Stents και Αντιαιμοπεταλιακών. Καυκάς Ν.
3. Βραχεία νοσηλεία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική στεφανιαίων 

αγγείων. Κουτούζης Μ.
4. Ελληνική εμπειρία στην πρωτογενή αγγειοπλαστική (primary PCI). Kανακάκης Ι.

19.30 – 20.30
Διάλεξη
Πρόεδρος: Τσιούφης Κ.
Οι προκλήσεις στην κλινική πράξη με τα νέα αντιθρομβωτικά: Γουδέβενος Ι.

20.30 – 21.00
Ανακοίνωση βραβευθέντων ενδιαφερόντων περιστατικών 
χαντανής Σ.

Λήξη Συνεδρίου - Συμπεράσματα
Καλλικάζαρος I.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 1

Ηλικιωμένος ασθενής με νόσο του Parkinson, αρτηριακή 
υπέρταση και συγκοπτικό επεισόδιο
Δημητριάδης K., Τσιούφης K., Τούσουλης Δ.

Α΄Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Ασθενής 72 ετών με ατομικό ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και νόσου του Parkinson
από τριετίας υπό αγωγή προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου λόγω
συγκοπτικού επεισοδίου. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα αναδείχθηκε 1ου βαθμού κολ-
ποκοιλιακός αποκλεισμός ενώ η 24 ωρη καταγραφή ρυθμού δεν ανέδειξε παθο -
λογικά ευρήματα. Ο περαιτέρω έλεγχος ανέδειξε τη σχέση των επεισοδίων απώλειας
συνείδησης με τη νόσο του Parkinson.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 2

The “X”- valve
Σανίδας Η., Τζάνης Γ., Βέλλιου Μ., Δάμπασης Δ., Μπαρμπετσέας Ι.

Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Άνδρας ηλικίας 43 ετών, καπνιστής, με ελεύθερο ιστορικό, προσήλθε στα Εξωτερικά Ια-
τρεία λόγω αναφερόμενης αδυναμίας και καταβολής δυνάμεων από τριμήνου κατό-
πιν συστάσεως από ιδιώτη καρδιολόγο για διερεύνηση πιθανής βαλβιδοπάθειας. Κατά
την κλινική εξέταση το μόνο που διαπιστώθηκε ήταν διαστολικό φύσημα στην εστία
ακρόασης της αορτικής βαλβίδας. Από τον εργαστηριακό έλεγχο η τροπονίνη και το
Β-Νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP) ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Το ηλεκτρο-

καρδιογράφημα έδειξε φλεβοκομβικό ρυθμό χωρίς
ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις και η ακτι νο γραφία
θώρακος φυσιολογικό καρδιοθωρακικό δείκτη. Κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας του στην καρδιολογική κλι-
νική διενεργήθηκε αρχικά διαθωρακικό και εν συνεχεία
διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς που ανέδει-
ξαν τετράπτυχη αορτική βαλβίδα με μετρίου προς σοβα-

ρού βαθμού ανεπάρκεια (Eικόνα). Ο ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματικός και
αιμοδυναμικά σταθερός. Ετέθη σε φαρμακευτική αγωγή με αναστολέα του μετατρε-
πτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) και συνεστήθη επανεκτίμηση σε 6 μήνες
με νέο υπερηχογράφημα καρδιάς, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα υποβληθεί σε στεφανιο-
γραφία και θα προγραμματιστεί χειρουργική αποκατάσταση της αορτικής βαλβίδας.

Περιλήψεις Κλινικής Καρδιολογίας
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 3

Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια σε έδαφος αρτηριακής υπέρτασης
Αραβαντινός Δ., Κίτσιου Α., Κακιούζη Β., Τάτση Α., Μυλωνίδης, Μυτάς Δ., 
Παπαβασιλείου Μ.

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Εισαγωγή
Ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονι-σμός (ΠΥ) θεωρείται μια από τις κυριότερες αιτίες
δευτεροπαθούς υπέρτασης (5-15%). Ακόμη μεγα-λύτερο είναι το ποσοστό των περι-
πτώσεων ΠΥ σε ασθενείς που πάσχουν από ανθεκτική υπέρταση. Η διάγνωσή του είναι

καίριας σημασίας, καθώς η οφει λόμενη
στον ΠΥ αρτηριακή υπέρταση μπορεί να
ελεγχθεί με την έγκαιρη χειρουργική ή φαρ-
μακευτική θεραπεία του.

Σκοπός
Η διερεύνηση της αιτιολογίας και η αντι -
μετώπιση των συμπτωμάτων οξείας
καρδιακής ανεπάρκειας σε έδαφος υπερ-
 τα  σικής κρίσης. 

Υλικό-Μέθοδοι-Αποτελέσματα
Γυναίκα 41 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω δύσπνοιας
και συνοδού μη παραγωγικού βήχα από εβδομάδας. Στο πλαίσιο πιθανής λοίμω-
ξης αναπνευστικού ελάμβανε μοξιφλοξασίνη για επτά ημέρες. Από την κλινική εξέ-
ταση: αρτηριακή πίεση: 190/140 mmHg, SpO2: 85% (εισπνεόμενος αέρας), S1,S2:
βύθιοι, ρυθμικοί, χωρίς ήχο τριβής, αναπνευστικό ψιθύρισμα: τρίζοντες άμφω μέχρι
τη μεσότητα των πνευμονικών πεδίων και χωρίς άλλα ιδιαίτερα ευρήματα.

Περιλήψεις Κλινικής Καρδιολογίας
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γωγές I, aVL, V6 και δείκτη Sokolow-Lyon: 42mm. Από την ακτινογραφία θώρα-
κος: αύξηση του καρδιοθωρακικού δείκτη, αναστροφή της αιμάτωσης, διάταση των
πυλών άμφω και σκίαση δεξιάς βάσης. Το υπερηχογράφημα καρδιάς ανέδειξε αρι-
στερή κοιλία φυσιολογικών εσωτερικών διαστάσεων με σοβαρά επηρεασμένη συ-
σταλτικότητα (LVEF≅ 35%), συγκεντρική υπερτροφία και διάχυτη υποκινησία.
Σημαντικά εργαστηριακά προσελεύσεως: κρεατινίνη: 2mg/dl, κάλιο: 3mEq/L.
Λόγω υψηλών τιμών αρτηριακής πίεσης και υποκαλιαιμίας διενεργήθηκε αξονική
τομογραφία επινεφριδίων, που ανέδειξε υπερπλασία αυτών, χωρίς εικόνα αδενώ-
ματος. Η βυθοσκόπηση οφθαλμών έδειξε ευρήματα συμβατά με υπερτασική αμφι-
βληστροειδοπάθεια. Από τη συλλογή ούρων εικοσιτετραώρου διαπιστώθηκε ήπια
πρωτεινουρία, ενώ το υπερηχογράφημα νεφρών και το duplex νεφρικών αρτη-
ριών δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα.
Η ασθενής μετά τη λήψη αντιυπερτασικής (ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειο -
τασίνης ΙΙ, ανταγωνιστές αλδοστερόνης και φουροσεμίδη) και αντιβιοτικής αγω-
γής (αρχικά μοξιφλοξασίνης και κατόπιν πιπερακιλλίνης-ταζομπακτάμης) εξήλθε
ασυμπ τωματική και σταθερή αιμοδυναμικά.

Συμπεράσματα
Σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια σε έδαφος επιπλεγμένης αρτηριακής υπέρ-
τασης, με πιθανή αιτία τον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, που τεκμηριώνεται
λόγω της σοβαρής αυτόματης υποκαλιαιμίας και της υπερπλασίας των επινεφριδίων. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 4

Αγόρα Ο., Γράσσος χ., Φλώρος Γ., Μερτζάνος Γ.
Ασθενής 40 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, προσήλθε αναφερόμενος άτυπα
νυγμώδη άλγη κυρίως δε ημιθωράκιου, από 5νθημέρου. 
Από ΗΚΓ: SR- χωρίς ισχαιμικές αλλοιώσεις και με αρνητική ενζυμική δραστηριό-
τητα καθώς και αρνητική HSTT. 
Από υπέρηχο καρδιάς: Υποκινησία Αρ. Κοιλίας κορυφαίου ΜΚΔ, κορυφαίου πλα-
γίου με οριακή συνολική απόδοση μέτρηση κατά SIMPSON περίπου 53%.
Εκ της έγχρωμου χαρτογράφησης, κατεγράφη διαμιτροειδικού τύπου ροή, με δια-
στολικού τύπου, δεισλειτουργία. Διενεργήθηκε στεφανιογραφία αρνητική για
στεφανιαία νόσο. Λόγω παραμονής της συμπτωματολογίας καθώς και των
υπερ ηχογραφικών ευρημάτων, συστάθηκε MRI καρδιάς.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 5

Υπέρταση σε ηλικιωμένο με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου και γνωσιακή δυσλειτουργία
Πιτταράς Ανδρέας

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» & Ιατρικό Κέντρο «Mediton Αθήνα»

• Υπερτασικός Ασθενής 82 ετών, Ισχαιμικό ΑΕΕ προ 6μήνου χωρίς κλινικά
υπολειπόμενη νευρολογική σημειολογία.

• Υπέρταση (ΑΠ: Καθ.162/80mmHg, Ορθ. 158/82mmHg).
• Σφύξεις 70/min.
• Α/α θώρακα και ΗΚΓ χωρίς παθολογικά ευρήματα.
• Αίσθημα παλμών σε αραιά και βραχέα διαστήματα.
• Γλυκόζη: 108mg/dl, Κρεατινίνη: 1.3mg/dl,
• Κ+/Na+: 3.9/138mEq/L, TC: 220mg/dl,
• LDL: 150mg/dl, HDL: 35mg/dl, TRG: 150mg/dl,
• Oυρικό οξύ: 7.8mg/dl,  ΣΒ: 90Kg, BMI: 30.5Kg/m2
• Αμλοδιπίνη 5 mg/d
• Σιμβαστατίνη 20mg/d και
• Κλοπιδογρέλη 75 mg/d

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 6

Περιστατικό υπέρτασης κύησης
Παπαζάχου Ο.,  Αρχοντάκης Σ., Σκαλής Γ., Θωμόπουλος Κ., Μακρής Θ.

Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝ.Μ.Α. « Έλενα Βενιζέλου»

Γυναίκα 34 ετών, τριτοτόκος, υπερτασική, με BMI έναρξης κύησης 27.3, πα ρακολου-
θείτο στο ιατρείο υπέρτασης κύησης του νοσοκομείου μας.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου έλαβε αντιυπερτασική αγωγή σύμφωνα με τις
Ευρωπαικές οδηγίες.
Στο τέλος της κύησης παρουσίασε επιπλοκή που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 7

Μπόνου Μ., Μαντζουράτου Π., Μερκούρης Κ., Μπαρμπετσέας Ι. 
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Λαϊκό»

Άνδρας 32 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω αδυναμίας, δύσπνοιας προσπαθείας από
διμήνου και οιδηματα κάτω άκρων. Ηχοκαρδιογραφικά διαπιστώθηκε αμφικοιλιακή
δυσλειτουργία η οποία αποδόθηκε σε υπερηωσινιφιλία. Παρουσιάζονται τα αίτια
και η διαγνωστική προσέγγιση της υπερηωσινοφιλίας με συμμετοχή οργάνου στό-
χου, καθώς και η θεραπευτική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού. 
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 1

Θεραπευτική παρέμβαση μονοεστιακού απινιδωτή:  
Πόσο κατάλληλη και πόσο αποτελεσματική;

Μάργος Παναγιώτης, Κρανίδης Αθανάσιος
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» 

Ασθενής γυναίκα, 48 ετών, με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και μόνιμο απινιδωτή
τύπου VVIR, ο οποίος εμφυτεύθηκε στα πλαίσια δευτερογενούς πρόληψης (εμμέ-
νουσα κοιλιακή ταχυκαρδία προ έτους), προσήλθε αιτιώμενη ενεργοποιήσεις της
συσκευής. Ο έλεγχος με τον προγραμματιστή ανέδειξε επεισόδιο εμμένουσας τα-
χυκαρδίας υψηλής συχνότητας, το οποίο αναγνωρίστηκε από τη συσκευή ως κοι-
λιακή ταχυκαρδία και ανετάχθη με αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση, μετά από
ανεπιτυχείς απινιδωτικές εκφορτίσεις μεγίστης ενέργειας (35J). Εκ του λοιπού
ιστορικού, της αντικειμενικής εξέτασης, του εργαστηριακού ελέγχου και του υπε-
ρηχοκαρδιογραφήματος, δεν προέκυψαν νέα αξιόλογα ευρήματα. Ακολούθησε ηλε-
κτροφυσιολογικός έλεγχος.
Αναλύεται ο τύπος της ταχυκαρδίας και τίθενται υπό συζήτηση οι πιθανές θερα-
πευτικές επιλογές για την πρόληψη παρόμοιων επεισοδίων.   
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 2

Κωστοπούλου Α., Βούδρης Β.
Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών και Βηματοδότησης 

«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Παρουσιάζουμε δυο περιστατικά ασθενών με σύνδρομο brugada που εμφανίστηκαν
με σοβαρά συμπτώματα, κοιλιακή μαρμαρυγή και συγκοπτικα σε άσκηση που θεωρητι-
κώς δεν ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Θα σχολιαστεί η διαγνωστική προσέγ-
γιση, η διαστρωμάτωση κινδύνου καθώς και η θεραπευτική αντιμετώπιση. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 3

Tαχυκαρδία με ευρέα QRS.
O φόβος μπροστά στο «άγνωστο»;

Μεσίσκλη Θεώνη, Λύρας Αναστάσιος
Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδότησης, Γενικό Νοσοκομείο «Μetropolitan»

Επεισόδια με εμμένουσα ταχυκαρδία με ευρέα QRS, είναι ένα όχι σπάνιο εύρημα, ιδι-
αίτερα στα Holter 24ώρης καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η διαφορική
διάγνωση και η διαγνωστική προσπέλαση έχει πάντα ενδιαφέρον για κάθε καρδιο-
λόγο που βρίσκεται μπροστά στο παραπάνω εύρημα.

Η μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο
εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας και αιφνίδιου θανάτου σε έδαφος διαφόρων
νόσων όπως η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, η διατατική μυοκαρδιοπάθεια, υπερτρο-
φική μυοκαρδιοπάθεια και η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας.

Είναι σημαντικό να κάνουμε διαφορική διάγνωση Κοιλιακής Ταχυκαρδίας από Υπερ-
κοιλιακή ταχυκαρδία με αλλοδρομία γιατί έχουν διαφορετική προγνωστική και θερα-
πευτική αντιμετώπιση. Επίσης το εύρος και το “κόστος” (οικονομικό και ψυ  χο λογικό)
των διαγνωστικών εξετάσεων είναι πολύ διαφορετικό.
Θα παρουσιάσουμε έναν άνδρα 40 ετών που λόγω αισθήματος προκάρδιων παλ-
μών οδηγήθηκε στον καρδιολόγο του. Οι εξετάσεις που έγιναν τα ευρήματα τους και
η αντιμετώπιση του ασθενή θα συζητηθούν βήμα – βήμα…
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Επιτυχής κατάλυση ηλεκτρικής θύελλας σε ασθενή 
με ομόζυγη Β' θαλασσαιμία
Απεικονιση - κατάλυση αρρυθμικού υποστρώματος
Γεώργιος Σταυρόπουλος1, Στέλιος Παρασκευαιδης2, Γεώργιος Γιαννακούλας3,
χαράλαμπος Καρβούνης4

1. Καρδιολόγος, Επ.Α’, Ηλεκτροφυσιολόγος Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
2. Καρδιολόγος ,Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ηλεκτροφυσιολόγος Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

3. Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
4. Καρδιολόγος,Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας Α' Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Εισαγωγή
Η β' θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική διαταραχή της αιμοσφαιρίνης με απότοκο
αιμολυτική αναιμία. Η επίπτωση της κυμαίνεται ανά τον κόσμο και είναι αυξημένη
σε περιοχές όπως η λεκάνη της μεσογείου και η νοτιοανατολική Ασία. Στην ομό-
ζυγο μορφή οι εφόρου ζωής μεταγγίσεις είναι απαραίτητες μαζί με τη θεραπεία απο-
σιδήρωσης (που βελτίωσε σημαντικά το προσδόκιμο ζωής),λόγω της εναπόθεσης
σιδήρου στο μυοκάρδιο καθώς και άλλα όργανα. Η πρόγνωση εξαρτάται σε με-
γάλο βαθμό από την παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας που είναι η συχνότερη
αιτία θανάτου.

Σκοπός
Σκοπός της παρουσίασης περιστατικού είναι η διερεύνηση-ανάδειξη του παθοφυσιο-
λογικού αρρυθμικού υποστρώματος σε ασθενή με ομόζυγη β’ θαλασσαιμία-καρδιακή
ανεπάρκεια και εμφυτεύσιμο απινιδωτή, που υπεβλήθη σε κατάλυση κοιλιακής
ταχυκαρδίας μετά από ηλεκτρική θύελλα.

Μεθοδολογία: Υλικό-μέθοδος: 

Ασθενής άνδρας 47 ετών με Ιστορικό ομόζυγης β’ θαλασσαιμίας, Καρδιακής ανε-
πάρκειας, μόνιμης κολπικής μαρμαρυγής, ΧΝΑ υπό περιτοναϊκή πλύση, ηλεκτρική
θύελλα χωρίς ΗΚΓ καταγραφή (ICD για δευτερογενή πρόληψη), υπεβλήθη σε
επέμβαση κατάλυσηςκοιλιακής ταχυκαρδίας. Πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατος
ηλεκτροανατομικός χάρτης με το σύστημα NAVX VELOCITY SJM. Έγινε βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση και αναζήτηση ερευνητικών μελετών οι οποίες αναφέρονταν
στο παθοφυσιολογικό και αρρυθμικό υπόστρωμα στους ασθενείς αυτούς.

Περιλήψεις Αρρυθμιολογίας
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Αποτελέσματα
ΗΦΕ: Πρόκληση 2 VT με μορφολογίες RBBB transition V5 midaxis και RBBB
διπλό transition V2-V5 supaxis (500/280/280) 160b/min.
3D Voltage map: Ουλή στο μέσο προς κατώτερο πλάγιο τοίχωμα που επικοινωνεί
με ισθμό με ουλή στο πρόσθιο κορυφαίο. Έγινε ablation στα όρια της ουλής, σε πε-
ριοχές με όψιμα και κατακερματισμένα δυναμικά καθώς και σε ισθμούς που απο-
καλύφθηκαν με isthmusdechanneling. Σε τρία σημεία κατά τη διάρκεια της
κατάλυσης προεκλήθη ταχυκαρδία που διεκόπη κατά την κατάλυση. Μη προ-
κλησιμότητα κλινικής ταχυκαρδίας μετά την κατάλυση. Μη υποτροπή – απουσία
εκφορτίσεων κατά το follow up.

Συμπεράσματα
Στο περιστατικό μας παρουσιάζεται εντοπισμένο αρρυθμικό υπόστρωμα (ίνωση, όψιμα
δυναμικά), κοινό σε άλλες μυοκαρδιοπάθειες (ισχαιμική νόσος, διατατική μυοκαρ -
διοπάθεια), η κατάλυση του οποίου οδήγησε στη διακοπή της ηλεκτρικής θύελλας
ασθενείς με ομόζυγο β θαλασσαιμία, ίνωση αναφέρεται στην προ της απο σι δήρωσης
εποχή. Αντίθετα οι σύγχρονοι ασθενείς παρουσιάζουν διάχυτη εναπόθεση σιδήρου
εμφανή στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την εν-
τόπιση και τη φύση της μυοκαρδιακής βλάβης στους ασθενείς αυτούς.

Λέξεις Κλειδιά: Ομόζυγος β΄ θαλασσαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια, ηλεκτρική
θύελλα, εμφυτεύσιμος απινιδωτής, κατάλυση.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 5

Διαφοροδιάγνωση ταχυκαρδιών ποικίλου εύρους QRS συμπλεγμάτων.
Ο αποφασιστικός ρόλος της ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης

Απεικόνιση - κατάλυση αρρυθμικού υποστρώματος
Ιωάννης Σκιαδάς1, Πολυχρόνης Δηλαβέρης2, χρήστος Αντωνίου2,
Κωνσταντίνος Γκατζούλης2, Δημήτριος Τούσουλης2, Ιωάννης Καλλικάζαρος1

1. Καρδιολογικό Τμήμα, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
2. Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Παρουσιάζονται δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δύο νέων ατόμων που παρα -
πέμφθηκαν για την αξιολόγηση συχνών επεισοδίων παροξυσμικής ταχυκαρδίας με
στενά ή και ποικίλου εύρους QRS συμπλέγματα. Η κλινική εξέταση δεν παρουσίαζε
παθολογικά ευρήματα. Το ΗΚΓ 12 απαγωγών ήταν φυσιολογικό και το υπερηχο-
καρδιογράφημα ήταν αρνητικό για ανίχνευση ισχαιμικής ή άλλης δομικής καρδιακής
νόσου. Συζητείται η ηλεκτροφυσιολογική διαφορική διάγνωσή τους.



32

Π
ΕΡ

ΙΛ
Η

Ψ
ΕΙ

Σ 
ΕΝ

Δ
ΙΑ

Φ
ΕΡ

Ο
Ν

ΤΩ
Ν

 Π
ΕΡ

ΙΣ
ΤΑ

ΤΙ
Κ

Ω
Ν ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 6

Κατάλυση (ablation) ηλεκτρικής θύελλας κοιλιακής ταχυκαρδίας-
μαρμαρυγής σε ασθενή με ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια 
αμέσως μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Παρασκευαΐδης Σ., Σταυρόπουλος Γ., χατζημιλτιάδης Σ., Κωνσταντινίδης Ν.,
Γεωργιάδου Ι., Σοφιανός Δ., Ζιάκας Α., Καρβούνηςχ.

Α’ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη 

Ασθενής 62 ετών με έμφραγμα προσθίου τοιχώματος και στεφανιαία νόσο τριών
αγγείων υποβλήθηκε σε τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη ένα μήνα μετά από το
έμφραγμα. Το προεγχειρητικό κλάσμα εξώθησης ήταν 30 %.  Έξι ώρες μετά την επέμ-
βαση και για 48 ώρες μετά, υπό ινότροπη υποστήριξη, ενδοαορτικό ασκό, αμιοδαρόνη
και εσμολόλη εμφάνισε πολλαπλά επεισόδια κοιλιακής ταχυ καρδίας–μαρμαρυγής
που ανατάχθηκαν με απινιδώσεις. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός
και η στεφανιογραφία κατέδειξε βατότητα όλων των μοσχευμάτων. Έγινε επείγουσα
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και κατάλυση. Χαρτογραφήθηκε το υπόστρωμα της
αριστερής κοιλίας (substrate –voltage mapping) επί φλεβοκομ βικού ρυθμού. 
Καταγράφηκε εκτεταμένη ζώνη χαμηλών δυναμικών (ουλή) στο κορυφαίο, κορυ-
φαίο κατώτερο, κορυφαίο διαφραγματικό και μέσο διαφραγματικό τοίχωμα και διά-
χυτα πρώιμα (εντός του QRS) κατακερματισμένα δυναμικά. Απουσία όψιμων
δυναμικών. Με την τεχνική του Isthmus Dechanneling αποκαλύφθηκε εντός της
ανωτέρω περιοχής, ζώνη με σχετικά διατηρημένα δυναμικά με τη μορφή διπλού
βρόγχου (εικόνα ως 8) ο κεντρικός βραχίονας του οποίου παρουσίαζε κατακερ -
ματισμένα δυναμικά και λειτουργούσε ως κριτικός ισθμός. Εφαρμόσθηκαν βλάβες
40 W με θερμοκρασία 43°C που οδήγησαν σε σταδιακή ελάττωση και τελικά εξά-
λειψη των αρρυθμικών επεισοδίων. Μετά την κατάλυση με κοιλιακό πρωτόκολλο
βηματοδότησης από τη δεξιά κοιλία σε μήκος κύκλου 500 ms και μέχρι 3 έκτακτα
ερεθίσματα δεν ήταν προκλητή καμία κοιλιακή ταχυκαρδία.

Συμπερασματικά η ηλεκτρική θύελλα κοιλιακής ταχυκαρδίας –μαρμαρυγής αμέσως
μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε ασθενή με ισχαιμική καρδιακή ανεπάρ-
κεια, πιθανώς οφειλόμενη σε βλάβη επαναιμάτωσης (reperfusion injury), αντιμε-
τωπίσθηκε επιτυχώς με κατάλυση (ablation) – τροποποίηση του αρρυθμικού
υπο στρώματος.

Περιλήψεις Αρρυθμιολογίας
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 7

Κοσμάς Ν., Γκίνος χ.,Κουτουλάκης Ε., Καραμήτρος Ι., Φλώρος Σ.,
Γραμματά Π., Καραΐσκου Ο., Μαύρου Γ., Καλπάκος Δ.

Καρδιολογική κλινική, «401» Γ.Σ.Ν.Α. 

Ασθενής 69 ετών προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά  του νοσοκομείου λόγω
έντονης αδυναμίας και ζάλης.
Διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κοιλιακή ταχυκαρδία η οποία ανατάχθηκε ηλε-
κτρικά λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας. 
Ανέφερε στο ιστορικό του παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
Το υπερηχογράφημα καρδιάς έδειξε ακινησία κορυφής. 
Ο έλεγχος με στεφανιαία αρτηριογραφία έδειξε αθηρωματικά στεφανιαία αγγεία
χωρίς σημαντικές στενώσεις. 
Κατά τη νοσηλεία του παρουσίασε επαναλαμβανόμενα επεισόδια εμμένουσας κοιλι-
κής ταχυκαρδίας που ελέγθηκαν με συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση προκαϊναμίδης. 
Στον ασθενή εμφυτεύτηκε ένας βηματοδότης–απινιδωτής για την πρόληψη αιφ-
νιδίου θανάτου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 8

Ταχυμυοκαρδιοπάθεια από His εκτακτοσυστολές ανθεκτικές 
στην φαρμακευτική αγωγή
χριστοφοράτου Ευαγγελία, Βασιλόπουλος χαράλαμπος, Ιωαννίδης Παναγιώτης

Τμήμα Αρρυθμιών & Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας, «Βιοκλινική Αθηνών»

Παρουσιάζουμε περίπτωση άνδρα 48 ετών με συστολική δυσλειτουργία αριστε-
ράς κοιλίας (ΚΕ: 40%) γνωστή από 10ετίας και ακατάπαυστη ταχυαρρυθμία μη αν-
ταποκρινόμενη στη φαρμακευτική αγωγή. Ο ασθενής παρουσίαζε συμπτώματα
αισθήματος παλμών και εύκολης κόπωσης, που περιόριζε επί μακρόν την καθη-
μερνή του δραστηριότητα.  Η συνύπαρξη καρδιακής ανεπάρκειας και συνοδού τα-
χυαρρυθμίας αποτελεί συχνά διαγνωστικό πρόβλημα και απαιτεί σειρά
δια γνωστικών αλλά και θεραπευτικών χειρισμών για την εξακρίβωση του πρωτο-
γενούς αιτίου. Κατά την παρουσίαση του περιστατικού θα αναλυθεί η ΗΚΓική και η
ηλεκτροφυσιολογική διαφορική διάγνωση, η αρχική θεραπευτική προσέγγιση, ενώ
θα ζητηθούν οι προβληματισμοί για την θεραπεία με κατάλυση και οι τεχνικές απαι-
τήσεις για την διενέργειά της. 
Συμμετέχοντες Ιατροί: Χριστοφοράτου Ευαγγελία, Βασιλόπουλος Χαράλαμπος,
Ιωαννίδης Παναγιώτης
Διευθυντής Τμήματος: Ιωαννίδης Παναγιώτης





Περιλήψεις
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Τασσόπουλος Α., Δασκαλόπουλος Ν., Δρεμέτσικας Κ., Μπλατσιώτης Π.,
Τόλη Κ., Μαντάς Ι.

Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

Γυναίκα 55 ετών προσήλθε με παραπομπή από ιδιώτη καρδιολόγο λόγω προ οδευ-
τικά επιδεινούμενης δύσπνοιας προσπαθείας από ημερών, καθώς και διαλείποντος
άλγους θώρακα και ράχης από μηνός. Το ατομικό αναμνηστικό περιελάμβανε αρτη-
ριακή υπέρταση υπό αγωγή και παχυσαρκία.  
Ζωτικά σημεία: ΑΠ 180/120 mm Hg,  σφύξεις 150/min,  SpO2 97%,  θ 36.6 °C 
Η κλινική εξέταση ανέδειξε φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα άμφω, μη δια-
τεταμένες σφαγίτιδες φλέβες, ταχύ και άρρυθμο σφυγμό– ομότιμα ψηλαφητό σε
αμφότερα τα άνω και τα κάτω άκρα καθώς και βύθιους καρδιακούς τόνους, χωρίς
ήχο τριβής. 
Παρακλινικός έλεγχος: Ηλεκτροκαρδιογράφημα: Κολπική μαρμαρυγή με ταχεία
κοιλιακή ανταπόκριση (άγνωστης έναρξης), ηλεκτρική εναλλαγή. 
Ακτινογραφία θώρακος: αυξημένος καρδιοθωρακικός δείκτης. 
Υπέρηχοκαρδιογράφημα: Μεγάλη ποσότητα περικαρδιακού υγρού (>4cm), swinging
heart, χωρίς σημεία επιπωματισμού. 
Αιματολογικός έλεγχος: Υψηλές τιμές σακχάρου (χωρίς γνωστό ιστορικό σακ χαρώ-
δους διαβήτη), φυσιολογικές τιμές ουρίας –κρεατινίνης, αυξημένες τιμές Ca 125,
θυρεο ειδικές ορμόνες εντός φυσιολογικών ορίων, αρνητικός ρευματοειδής πα-
ρά γοντας.
Mantoux test: αρνητικό. 
Η ασθενής διεκομίσθη σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση του
αιτίου της περικαρδιακής συλλογής και πιθανή περικαρδιοκέντηση.

Περιλήψεις Απεικονιστικής Καρδιολογίας
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 2

Δίχωρη αριστερή κοιλία

Θεοδόσης Α. - Γεωργιλάς1, Δεστούνης Α.1, Τούντας χ.1, Ζάχος Π.1, 
Κάσινος Ν.1, Παληός Ι. 2, χαντανής Σ.1, Μπελντέκος Δ.1, Φούσας Σ.1

1 Kαρδιολογική Κλινική «Τζανείου» Νοσοκομείου Πειραιά
2 Νοσοκομείο «Metropolitan», Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας 

Ασθενής 37 ετών άρρεν προσέρχεται στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας αιτιώμενος αί-
σθημα παλμών από 2 εβδομάδων. Η διαθωρακική υπερηχκαρδιογραφική μελέτη
αναδεικνύει την παρουσία μυικής δέσμης πού εφορμάται από τον οπίσθιο θηλο-
ειδή μυ προς το κορυφαίο μεσοκοιλιακό διάφραγμα της αριστερής κοιλίας διαχω-
ρίζοντας την αριστερή κοιλία σε δύο ξεχωριστές κοιλότητες. Η βασική κοιλότητα
παρουσιάζει φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων και συστολική λειτουργία ενω η
κορυφαία κοιλότητα φαίνεται λεπτή, ακινητική σχεδόν ανευρυσματική. Οι γλωχίνες
της μιτροειδούς βαλβίδας είναι πεπαχυσμένες με πρόπτωση και μέτρια ανεπάρ-
κεια αυτής. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς επιβεβαίωσε τα ευρήματα μας απει-
κονίζοντας τη μυική δεσμίδα και την κορυφαία ανευρυσματική κοιλότητα με τη
διάχυτη υπενδοκάρδια ίνωση σε τομές καθυστερημένης ενίσχυσης με γαδολίνο.
Επιπλέον η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει την παρουσία αιματικής ροής από
την φυσιολογική δεξιά κοιλία στην κορυφαία κοιλότητα της αριστερής κοιλίας κατα
τη διαστολή. Ο επακόλουθος στεφανιογραφικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός, ενώ
η 24ωρη ΗΚΓική καταγραφή ανέδειξε άφθονες έκτακτες κοιλιακές συστολές και ο
ασθενής παραπέμφθηκε σε ηλεκτροφυσιολογικό τμήμα διά πιθανή εμφύτευση απι-
νιδωτή. Αυτή αποτελεί μια μοναδική περίπτωση δίχωρης αριστερής κοιλίας που
επικοινωνεί με τη δεξιά κοιλία μέσω μεσοκοιλιακού ελλείμματος κατά τη διαστολή
και συνοδό παρουσία πρόπτωσης μιτροειδούς βαλβίδας.
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Ενδοκαρδίτιδα γηγενών βαλβίδων (αορτικής - μιτροειδούς) 
σε ασθενή με μόρφωμα δεξιού νεφρού και οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια

Αλεβετσοβίτης Γ., Κολονιάρης Α., Λιονάκης Ν., Νταίβις Η., Τσίχλης Η., 
Κοσμοπούλου Σ., Κουδούνης Γ. 

Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 

Ασθενής 72 ετών με ιστορικό στεφανιαίας νόσου (παλαιό έμφραγμα κατωτέρου
τοιχώματος και δεξιάς κοιλίας και αγγειοπλαστική στην επικρατούσα δεξιά στε-
φανιαία αρτηρία λόγω ολικής απόφραξης) και χειρουργηθέντος μορφώματος ου-
ροδόχου κύστεως (θήλωμα) νοσηλεύεται σε Παθολογική κλινική λόγω εμπυρέτου
από πενθημέρου εως 40οC, με συνοδό ρίγος, κακουχία και δύσπνοια. Ο ασθενής
παρουσίαζε καταβολή απο 12ημέρου προ της εισαγωγής του.

Η αρχική κλινική εξέταση ανέδειξε αιμοδυναμική συαθερότητα, εικόνα περιφε -
ρικής φλεβικής συμφόρησης με ήπια οιδήματα κάτω άκρων και ακροαστικά
ευρήματα συστολικού φυσήματος στις εστίες ακρόασης αορτικής και μιτροειδούς
βαλβίδος, τα οποία απουσίαζαν σε πρόσφατο τακτικό καρδιολογικό έλεγχο, καθώς
και ήπιων ευρημάτων από την ακρόαση των πνευμόνων. Ο αρχικός εργαστηριακός
έλεγχος ανέδειξε σημαντικά επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (Cr = 4,9 mg/dl) σε
σχέση με σχετικά πρόσφατη προηγούμενη φυσιο λογική τιμή, η οποία και επιδεινώ-
θηκε τις επόμενες ώρες καθώς και αναιμία (νορμόχρωμη, νορ-μοκυτταρική).

Ακολούθως ο ασθενής υπεβλήθει σε μυελόγραμμα προς αποκλεισμό αι-ματο-
λογικής νόσου και απεικονιστικό έλεγχο, υπερηχογαρφικό (διαθωρακικό και διοι-
σοφάγειο) όσον αφορά τα ευρήματα από το καρδιαγγειακό σύστημα και αξονική
τομογραφία θώρακος και κοιλίας. Διαπιστώθηκε παρουσία εκβλαστήσεων στις
στεφανιαίες πτυχές της αορτικής βαλβίδος, διάτρηση της μη στεφανιαίας πτυχής
και εκβλαστηση στην οπίσθια γλωχίνα της μιτροειδούς βαλβίδος, με συνοδό ανε-
πάρκεια και των δύο βαλβίδων και ήπια αυξημένη συστολική πίεση στη δεξιά κοι-
λία. Επίσης διαπιστώθηκε η παρουσία ευμεγέθους μορφώματος στο ήπαρ
συμβατό με υδάτιδα κύστη και μόρφωμα στη μεσότητα του δεξιού νεφρού 3,5 cm
το οποίο δεν προσλάμβανε σκιαγραφικό.

Ελήφθησαν 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών τα οποία ανέδειξαν παρουσία Staphylo-
coccus Aureus ευαίσθητου στην κεφτριαξόνη και την σιπροφλοξασίνη. Ο ασθε-
νής μέχρι τη λήψη των αποτελεσμάτων είχε τεθεί ήδη σε εμπειρική αγωγή με
κεφτρια ξόνη. 

38 Περιλήψεις Απεικονιστικής Καρδιολογίας



Λόγω της επιδεινούμενης νεφρικής λειτουργίας υπεβλήθει σε συνεδρίες τεχνητού
νεφρού και διουρητική αγωγή με φουροσεμίδη για αντιμετώπιση της φλεβικής συμ-
φόρησης και της πνευμονικής υπέρτασης. 

Ο ασθενής παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερός και απύρετος και με τη συνακόλουθη
βελτίωση της νεφρικής του λειτουργίας διακομίστηκε σε καρ-διοχειρουργικό κέντρο
για χειρουργική αντιμετώπιση, όπου και έγινε στεφα-νιογραφία και επιτυχής αντικα-
τάσταση αορτικής βαλβίδος με μηχανική τύπου Cardiamed 20 mm και μιτροειδούς
με μηχανικού τύπου St. Jude 27 mm.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 4

Προκάρδιο άλγος μετά από έντονη συγκινησιακή φόρτιση

Νιάρχου Γ.1,  Βενετσάνου Αικ.2,  Τσιλιβαράκης Δ.1,  Αρβανίτης Π.,  Καριώρη Μ.1,  
Τσούκαλης Ν.1,  χρυσός Δ.1

1 Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης
2 Μονάδα Εμφραγμάτων Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Γυναίκα ηλικίας 67 ετών, με θετικό οικογενειακό ιστορικό, σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ, αρτηριακή υπέρταση και δυσιλιπιδαιμία, παραπέμφθηκε από το Κέντρο
Υγείας σε ιδιώτη ιατρό για αίσθημα προκαρδίων παλμών και έντονης αδυναμίας.
Από το ιστορικό της ανέφερε ότι από διημέρου εμφάνισε επανειλημμένα επεισόδια
προκαρδίου άλγους, οπισθοστερνικής εντόπισης, άλλοτε άλλης διάρκειας, από
μισή έως μία ώρα, με αντανάκλαση στη ράχη και συνοδευόμενα από αίσθημα δυ-
σφορίας. Η ασθενής ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα και πριν την εμφάνιση
των συμπτωμάτων διακατεχόταν από έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Λόγω της
συμπτωματολογίας και της εμφάνισης ΗΚΓγραφικών αλλοιώσεων παραπέμ-
φθηκε για περαιτέρω έλεγχο στο νοσοκομείο. Τα ζωτικά σημεία της ασθενούς
κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο ήταν σταθερά ΑΠ:150/80 mmHg, σφύ-
ξεις: 102 /min, spΟ2: 94%, αναπνοές: 15/min, το ΗΚΓ εμφάνιζε βαθειά αρνητικά
κύματα Τ στις προκάρδιες απαγωγές, ο ενζυμικός έλεγχος ανέδειξε αύξηση της
τροπονίνης Ι (1.47ng/ml) και ο υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος έδειξε διατα-
ραχές της κινητικότητας των τοιχωμάτων. Το ΗΚΓ παρουσίασε τις επόμενες ημέ-
ρες περαιτέρω αρνητικοποίηση των κυμάτων Τ. Η πορεία της ασθενούς ήταν
ομαλή και ανεπίπλεκτη. Η ασθενής την 5η ημέρα υποβλήθηκε σε στεφανιογρα-
φικό έλεγχο. Τα ευρήματα και η διαφορική διάγνωση συζητούνται.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 5

Υπερπλασία της κορυφής της αριστερής κοιλίας

Μπαμπάτσεβα-Βαγενά Ιλκα, Βλασερός Ι., Σιδέρης Σ., Αυγεροπούλου Α.,
Ανδρουλάκης Α., Καλλικάζαρος Ι.

Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Πρόκειται για γυναίκα 47 ετών η οποία μέχρι την ηλικία των 30 ετών ήταν αθλή-
τρια στίβου και κολύμβησης. Σε ηλικία 34 ετών (2004) μετά από επέμβαση και-
σαρικής τομής παρουσίασε οξύ πνευμονικό οίδημα. Έκτοτε εμφανίζει έκπτωση
της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας με εκτιμώμενο ΚΕ= 40% και
φυσιολογικό στεφανιογραφικό έλεγχο. Η  ασθενής λαμβάνει αγωγή καρδιακής
ανεπάρκειας με β-αποκλειστή, ΑΜΕΑ και διουρητικά. Από το 2009 (σε ηλικία 39
ετών) παρουσιάζει επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής με ταχεία κοιλιακή ανταπό-
κριση για τα οποία έλαβε αμιωδαρόνη και αντιπηκτική αγωγή. Η χορήγηση αμιω-
δαρόνης οδήγησε σε πνευμονική ίνωση και διεκόπη.Η ασθενής προσήλθε στην
κλινική μας για εκτίμηση της κλινικής κατάστασης (παρουσίαζε επιδείνωση του
λειτουργικού σταδίου) και το ενδεχόμενο κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυ-
γής.Από την υπερηχοκαρδιογραφική
μελέτη διαπιστώθηκε σοβαρή διά-
ταση του αριστερού κόλπου, διατετα-
μένη αριστερά κοιλία με σφαιρική
αναδιαμόρφωση, λέπτυνση του ΜΚΔ
και σχηματισμό της κορυφής της
καρδιάς από την δεξιά κοιλία, η
οποία εμφανίζεται επιμηκυμένη και
περικυκλώνει την αριστερή κοιλία. 
Η συνολική συστολική λειτουργία
ήταν σαφώς επηρεασμένη με εκτι-
μώμενο ΚΕ=40%. Ο νέος στεφανιο-
γραφικός έλεγχος ήταν αρνητικός
και η MRI ανέδειξε υποπλασία της
κορυφής της αριστερής κοιλίας, με
την κορυφή να σχηματίζεται από
τη δεξιά κοιλία, η οποία αγκαλιάζει
την αριστερή, ενώ ο ιστός που χωρί-
ζει τις δύο κοιλίες στην κορυφή εμ-
φανίζει υψηλής έντασης σήμα στις
Τ1 ακολουθίες – αποτελείται δηλαδή 

Π
ΕΡ

ΙΛ
Η

Ψ
ΕΙ

Σ 
ΕΝ

Δ
ΙΑ

Φ
ΕΡ

Ο
Ν

ΤΩ
Ν

 Π
ΕΡ

ΙΣ
ΤΑ

ΤΙ
Κ

Ω
Ν

40 Περιλήψεις Απεικονιστικής Καρδιολογίας



41

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 6

Αναστρέψιμη Μυοκαρδιοπάθεια λόγω παρατεινόμενης ανεπάρκειας
βιταμίνης D και φαρμακοεπαγόμενης υπασβεστιαιμίας

Δεσποτόπουλος Σ., Βλασσοπούλου Ν., χάχαλης Γ.
Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια»

Ασθενής 68 ετών παραπέμφθηκε από ιδιώτη καρδιολόγο λόγω αισθήματος παλμών,
δύσπνοιας τύπου ορθόπνοιας, σταδιακά επιδεινούμενης από εικοσαημέρου και γε-
νικευμένης αδυναμίας. Σύμφωνα με το ατομικό ιστορικό της, η ασθενής πάσχει από
γνωστή μυοκαρδιοπάθεια, με μέτρια επηρεασμένη συσπαστικότητα (LVEF=40%), πι-
θανά ισχαιμικής αιτιολογίας, σε έδαφος γνωστής στεφανιαίας νόσου υπό συντηρη-
τική φαρμακευτική αντιμετώπιση και από παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή. Από τα
λοιπά συστήματα αναφέρει ΧΑΠ υπό βρογχοδιασταλτική θεραπεία, με πρόσφατη νο-
σηλεία (12ος/2016) στην παθολογική κλινική του ΠΓΝΠ λόγω λοίμωξης αναπνευ-
στικού, ετερόζυγο β–μεσογειακή αναιμία, υστερεκτομή προ πενταετίας και
εκ σπλάχ νωση γεννητικών οργάνων 9 μήνες μετά, με χειρουργική αποκατάσταση
αυτής και οστεοπόρωση υπό πρόσφατης έναρξης αγωγή. Από τη φυσική εξέταση η
ασθενής εμφανίζεται με εικόνα καρδιογενούς καταπληξίας: όψη βαρέως πάσχουσας,
ωχρότητα, έντονη εφίδρωση, ταχύπνοια, ταχυαρρυθμία με καλπαστικό ρυθμό, διά-
ταση σφαγίτιδων, οιδήματα ανά σάρκα, θετικό ηπατοσφαγιτιδικό σημείο και αιμοδυ-
ναμική αστάθεια με ΑΠ: 75/50 mmHg.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο εισαγωγής ανευρίσκονται τιμές συμβατές με πο-
λυοργανική ανεπάρκεια: Ht:31,9% Hb10,7g/dL, Λευκά:14.180/mm3 (Π:75,3%
Λ:17,5%, Μ:6,3%, Η:0,6%), Aιμ.:193.000/μL, CRP:3,59, INR:1,89, σακχ:100mg/dl,
ουρία:245mg/dl, κρεατ.:2,8mg/dl, K:5,4mmol/l, Nα:140 mmol/l, SCOT:789U/l,
SGPT:849U/l, CPK:562U/l, LDH:1276U/l, hsTNI: 90,8, BNP: 3240pg/dl,  αέρια αί-
ματος PH=7,34, PO2=109, HCO3=12,1 (FiO2=21%), ΗΚΓ: ταχείας κοιλιακής από-
κρισης κολπική μαρμαρυγή, έως 150bpm, χωρίς ισχαιμικές αλλοιώσεις.

από λίπος, χωρίς εμφανή μυοκαρδιακό ιστό. Κατά την καθυστερημένη λήψη παρα-
τηρείται διατοιχωματικά αυξημένης έντασης σήμα στο μέσο κατώτερο τοίχωμα της αρι-
στερής κοιλίας (ίνωση ισχαιμικής αιτιολογίας, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο η παρατηρηθείσα ουλή να είναι στο πλαίσιο της συγγενούς καρδιοπάθειας).
Παρά την βέλτιστη φαρμακευτική βραδυκαρδική αγωγή η ασθενής παρουσίαζε πολύ
συχνά επεισόδια ταχυαρρυθμίας, με συνοδό δύσπνοια. Για την βελτίωση των συμ-
πτωμάτων και για έλεγχο της συχνότητας η ασθενής υπεβλήθη σε κατάλυση του κολ-
ποκοιλιακού κόμβου και εμφύτευση διπλοεστιακού απινιδωτικού συστήματος. 
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Από την υπερηχογραφική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε επείγουσα βάση,
διαπιστώθηκε διάχυτα σοβαρά επηρεασμένη συσπαστικότητα (LVEF=10-15%) και
σοβαρή διαστολική δυσλειτουργία (GradeIII) αριστερής κοιλίας με περιοριστικού
τύπου διαμιτροειδική ροή (Ε>Α), επί ταχυκαρδίας.
Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με στάγδην έγχυση φουροσεμίδης και ινότροπη υπο-
στήριξη λόγω χαμηλής ΑΠ. Στα πλαίσια της αιμοδυναμικής αστάθειας και λόγω της
συνυπάρχουσας ταχυαρρυθμίας, πραγματοποιήθηκε συγχρονισμένη ηλεκτρική
ανάταξη με 400J, υπό βαθιά καταστολή. Δεδομένης της άγνωστης αιτιολογίας ρα-
γδαίας επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας της ασθενούς, εστάλη πλήρης ερ-
γαστηριακή διερεύνηση, η οποία περιελάμβανε τόσο ενδελεχή ανοσολογικό,
ιολογικό, και ενδοκρινολογικό έλεγχο, όσο και εις βάθος ανασκόπηση της πρό-
σφατα ληφθείσας φαρμακευτικγωγής της ασθενούς για αποκλεισμό πιθανών αλ-
ληλεπιδράσεων ή ανεπιθύμητων ενεργειών τους.

Περιλήψεις Απεικονιστικής Καρδιολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ανοσολογικοί
Παράγοντες

Λοιμώδεις 
παράγοντες Παράγοντες

Διάφορες λοιπές 
Μετρήσεις-

Καρκινικοί Δείκτες

APA(-), ANCA(-), ASMA(-),
ANA(-), Anti DS-DNA(-),
Anti-LA(-), Anti-RO (-), 
Anti-SM(-), Anti-RNP (-), 
Anti-SCL70(-), 
Anti-Cenp-B (-), RF (-),
Anti-Histones(-), 
Lupus anticoagulant (-), 
anti-cardiolipin (-),
b2 glycoprotein-1 
autoAbs (-)
C3(-), C4 (-), IgA (-), 
IgE(-), IgG(-), IgM(-)

Μεταβολές PTH: 04/08/2015 =>38 pg/ml, 08/09/2016=> 162 pg/ml, 25/01/2017=> 538.3 pg/ml

Μεταβολές25-OH Vit D: 04/08/2015 => 44 ng/ml, 08/09/2016 =>15 ng/ml,  
25/01/2017 =>><3.00 ng/ml

HBV(-), 
HCV(-), 
EBV(-), 

CMV(-), TOXO IgM(-)

25-OH Vit D <3.00
ng/ml, PTH:538.3 pg/ml, 
serum cortisol: 
34.17 μg/dl, ACTH(-), 
FSH: 35.6mIU/ml, 
PRL: 56,8 ng/ml, 
TSH(-), FT4(-) 

hemoglobin 
electrophoresis (-),
direct and indirect
Coombs (-),
Serum protein 
electrophoresis (-)

CEA (-), CA 19-9(-), CA-
125(-), CA 15-3(-), AFP(-)

Από τα πρώτα ήδη αποτελέσματα των εξετάσεων διαπιστώνονται σοβαρές εμ μένου-
σες ηλεκτρολυτικές διαταραχές με προεξάρχουσα την σοβαρή υπασβε στιαιμία (διορ-
θωμένες τιμές έως και 5,4mmol/l). Από την ανασκόπηση του πρόσφατου ιατρικού
ιστορικού της ασθενούς, προέκυψε, ότι λόγω οστεοπόρωσης, η ασθενής προ εξαμή-
νου ετέθη σε αγωγή με δενοσουμάμπη (denosumab), η οποίαείναι ένα ανθρώπινο
μονοκλωνικό αντίσωμα (IgG2) που στοχεύει και συνδέεται με υψηλή συγγένεια
και ειδικότητα με το RANKL, προλαμβάνοντας την ενεργοποίηση του υποδοχέα του,



στην επιφάνεια των πρόδρομων οστεοκλαστών και των οστεοκλαστών. Το γεγονός
αυτό παρεμποδίζει την αλληλεπίδραση RANKL/RANK αναστέλλοντας τον σχηματισμό,
τη λειτουργία και την επιβίωση των οστεοκλαστών, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο
την οστική απορρόφηση ασβεστίου τόσο στα συμπαγή όσο και στα σπογγώδη οστά.
Επίσης, σημαντικό επιπρόσθετο δεδομένο αποτέλεσε  η αναφερόμενη, από το περι-
βάλλον της ασθενούς, χρόνια, αναγκαστική απουσία δραστηριότητας, με συνέπεια την
καθήλωσή της εντός της οικείας της και την ελάχιστη έκθεση στον ήλιο.
Πέραν των παθολογικών τιμών Ca (min διορθωμένες τιμές έως και 5,4), Mg, Φω-
σφόρου, 25–OHVitD (min τιμή <3 μη ανιχνεύσιμη) και PTH (peak τιμή 534) που
εστάλησαν στα εργαστήριά μας, εκ των υστέρων αναζητήθηκαν και προσ -
κομίσθηκαν σειρά επανελέγχων αυτών των δεικτών, που είχαν ήδη πραγματοποι-
ηθεί πρόσφατα από την ασθενή και οι οποίες εμφάνιζαν ήδη αρχόμενα
επηρεασμένες τιμές. Οι επανέλεγχοι αυτοί γίνονται ως έλεγχος ρουτίνας τόσο προ
της έναρξης όσο και κατά τη διάρκεια της χορήγησης του ενέσιμου μονοκλωνικού
παράγοντα που αναφέρθηκε, έτσι ώστε σε περίπτωση επηρεασμένων τιμών να συ-
νιστάται άμεσα έναρξη αγωγής υποκατάστασης. Στην περίπτωση της ασθενούς
μας όμως, παρά την έγκαιρη έναρξη συμπληρωματικής από του στόματος θερα-
πείας από τον θεράποντα ιδιώτη ενδοκρινολόγο, δεν επετεύχθησαν ποτέ οι στόχοι
αναπλήρωσης τόσο της 25–OHVitD, όσο και τουCa.
Η ασθενής κατά τη νοσηλεία της και ενώ ετέθη σε επιθετική ενδοφλέβια και από
του στόματος  αγωγή αναπλήρωσης, σε εντατική διούρηση, σε ενδοφλέβια χορή -
γηση ινοτρόπων, σε οξυγονοθεραπεία και ενώ χρειάστηκαν εν τέλει δυο συγχρονι-
σμέ νες εξωτερικές ηλεκτρικές ανατάξεις, υπό ταυτόχρονη χορήγηση αμιο  δαρώνης,
τελικά  εμφάνισε σημαντική κλινική βελτίωση. Στον υπερ ηχο γραφικό επανέλεγχο,
8 ημέρες μετά την έναρξη της φαρμακευτικής αντιμετώπισης, η ασθενής παρου-
σίασε σημαντική βελτίωση συγκριτικά με την πρώτη μελέτη, με συνολικό
LVEF=35% και μέτρια διαστολική δυσλειτουργία (GradeII – χαμηλότερες πιέσεις
πλήρωσης).
Παθοφυσιολογικά η υπασβεστιαιμία μπορεί να δικαιολογήσει τόσο μειωμένη μυο-
καρδιακή απόδοση όσο και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (με ή χωρίς υπό-
ταση). Η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία είναι αναστρέψιμη μετά την αναπλήρωση του
ασβεστίου και αποκατάσταση των επιπέδων του εντός φυσιολογικών τιμών. Πα-
ρότι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός δεν είναι πλήρως εξακριβωμένος, το ασβέ-
στιο παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη σύζευξη διέγερσης–συστολής και είναι
απα ραίτητο για την επαγόμενη από την επινεφρίνη γλυκογονόλυση εντός του μυο-
καρδιακού κυττάρου. Επιπλέον η υπασβεστιαιμία προκαλεί χαρακτηριστικά επιμή-
κυνση του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Επιπλέον παρατείνει τη
φάση 2 του δυναμικού ενεργείας, αφού η συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό,
επηρεάζει το ρυθμό ανταλλαγής του ιόντος εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμβράνης
των μυοκυττάρων, μέσω της διαμόρφωσης της λειτουργίας των διαύλων ασβεστίου.
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Η παράταση του διαστήματος QT συνδέεται με φαινόμενα πρώιμης επανα πό -
λωσης και πρόκληση αρρυθμιών, κυρίως. κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου
(πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία που σχετίζονται με παρατεταμένο διάστημα
QT– Torsadedes Pointes).
Η ασθενής, μετά 15 ημέρες νοσηλείας, έλαβε εξιτήριο σημαντικά βελτιωμένη,
ασυμπτωματική, κινητοποιημένη, άνευ δύσπνοιας, υπό βέλτιστη φαρμακευτική
αγωγή και σύσταση για τακτικό επανέλεγχο του LVEF μέσω υπερηχογραφικών
μελετών, τακτική  μέτρηση επιπέδων Ca και 25–OHVitD και CMR σε τακτική βάση
(εκκρεμεί το πόρισμα).
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 1

Αντιμετώπιση συνυπάρχουσας στεφανιαίας και νόσου των καρωτίδων

Τριάντης Γεώργιος, Ρούτουλας Θεόδωρος, Σιώνης Δημήτριος

Η συνύπαρξη σοβαρής στεφανιαίας (ΣΝ) και καρωτιδικής νόσου (ΚΝ) στον ίδιο
ασθενή, δεν αποτελεί έκπληξη αφού είναι γνωστή και βιβλιογραφικά τεκμη -
ριωμένη η συστηματική φύση της αθηροσκλήρυνσης. Όσο μάλιστα πλέον εκτε-
ταμένη είναι η στεφανιαία νόσος τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα κριτικής νόσου
καρωτίδων. Έτσι ασθενείς με νόσο τριών αγγείων η και νόσο του κυρίου στελέ-
χους έχουν πιθανότητα καρωτιδικής νόσου 25% και 40% αντίστοιχα. Πρέπει να
τονισθεί ότι η ΚΝ θεωρείται σημαντική όταν υπερβαίνει αγγειογραφικά το 80%
σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και το 50% σε συμπτωματικούς.
Ο ασθενής που παρουσιάζουμε, έχει καταρχήν συμπτωματική εκτεταμένη ΣΝ,
νόσο στελέχους και δύο αγγείων και παραπέμπεται για αορτοστεφανιαία παρά-
καμψη. Ο αγγειογραφικός έλεγχος  απεκάλυψε στενώσεις μεγαλύτερες του
90% στις εκφύσεις αμφοτέρων των έσω καρωτίδων. Είναι γνωστό ότι σε ασθε-
νείς που παραπέμπονται για χειρουργική θεραπεία η ΚΝ είναι υπεύθυνη για το
30% των ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων που συμβαίνουν ενω-
ρίς μετά το χειρουργείο. Σε ασθενείς χωρίς ΚΝ η πιθανότητα αυτή δεν ξεπερνά
το 2% ενώ εκτινάσσεται στο 25% επί αμφοτερόπλευρης εντόπισης. Στην κατη-
γορία αυτή ανήκει προφανώς ο ασθενής μας. Έγιναν διάφορες σκέψεις για τον
καλύτερο χειρισμό του ασθενούς αυτού. Προέκυψαν τρεις εναλλακτικές λύσεις.
Και στις τρεις η διαδερμική αντιμετώπιση με τοποθέτηση stent (CAS) ήταν πα-
ρούσα.
Η CAS αποτελεί εναλλακτική μέθοδο της ενδαρτηρεκτομής (CEA) που αποτελεί
την μέθοδο αναφοράς. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον K. Mathias στην Γερ-
μανία και J. Theron στην Γαλλία το 1980 και περιλάμβανε απλές διαστολές με
μπαλόνι. Από το 1994 που άρχισαν να εμφυτεύονται stents, τα αποτελέσματα
βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι ενδείξεις της CAS είναι ίδιες με της CEA και στις
αρχές επιφυλάσ σονταν σε περιπτώσεις που η CEA δεν ήταν εφικτή η είχε μεγάλο
κίνδυνο. Πολλές από τις συγκριτικές μελέτες που ακολούθησαν μεταξύ των δύο
μεθόδων, έδειξαν μη κατωτερότητα της CAS έναντι της CEA. Σε αυτό συνετέλεσε
η καλύτερη επιλογή των ασθενών, η αύξηση της εμπειρίας των επεμβατικών και
η βελτίωση των υλικών. Η εμπλοκή των καρδιολόγων στις επεμβάσεις αυτές
ήταν για πολλούς λόγους αναμενόμενη. Στην Ευρώπη διεκπεραιώνουν το με-
γαλύτερο ποσοστό, ακολουθούμενοι από ακτινολόγους και αγγειο χειρουρ -
γούς.



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 2

V-Stenting στο διχασμό του στελέχους για έμφραγμα 
με ανάσπαση του ST στις απαγωγές του προσθίου τοιχώματος

Παρουσιαστής περιστατικού: Συρσελούδης Δημήτριος 1

Συμμετέχοντες: Κουτάγιαρ Ιωσήφ 2,  Κασιακόγιας Αλέξανδρος1

Διευθυντής: Καλλικάζαρος Ιωάννης 1
1 Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

2 Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

Ασθενής 78 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη τύπου
ΙΙ, καπνίσματος και πολλαπλών συνοσηροτήτων, προσήλθε με ενεργοποίηση του
Ε.Κ.Α.Β. λόγω θωρακικού άλγους. Διαπιστώθηκε έμφραγμα με ανάσπαση του ST
τμήματος στις απαγωγές του προσθίου τοιχώματος και οδηγήθηκε για πρωτογενή
αγγειοπλαστική στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Ο αγγειογραφικός έλεγχος ανέ-
δειξε στεφανιαία νόσο τριών αγγείων με ένοχο βλάβη για το έμφραγμα του ασθε-
νούς μία επιμήκη στένωση στο εγγύς– μέσο τμήμα του προσθίου κατιόντα. 
Παράλληλα διαπιστώθηκε η παρουσία ενδιάμεσης βαρύτητας στενώσεων στα στό-
μια του προσθίου κατιόντα και της περισπωμένης ενώ η δεξιά στεφανιαία αρτηρία
παρουσίαζε υφολική απόφραξη στη μεσότητα της με ορθόδρομη και αντίδρομη
σκιαγράφηση της περιφέρειας του αγγείου από παράπλευρο από το αριστερό σύ-
στημα. Ο προσανατολισμός ήταν προς την αντιμετώπιση αποκλειστικά της ένοχης
βλάβης αλλά κατά την εμφύτευση του stent στο εγγύς του προσθίου κατιόντα πα-
ρατηρήθηκε επιδείνωση της στομιακής στένωσης του αγγείου η οποία αντιμετω-
πίστηκε με V–stenting στο διχασμό του στελέχους.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 3

Spontaneous right coronary artery dissection in a patient 
with Vaquez Disease: False lumen stenting salvation

Gavrielatos Gerasimos, Tolios Panagiotis, Trikas Athanasios 
Interventional Cardiology Unit, Department of Cardiology, 

ELPIS General Hospital

Spontaneous right coronary artery dissection (SCAD) is a rare, life-threatening
condition that usually manifests as an AMI, with a prevalence of 0.1–1.0% & pre-
dominantly affects women with ≤2 cardiovascular risk factors. PCI in SCAD
cases is favored when major epicardial coronary vessels are involved with rep-
resentative changes on a surface electrocardiogram and severe symptoms as in
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the present case. A 50-year old female with prior history of Vaquez Disease,
smoking and hypertension was transferred for primary PCI due to 1h chest pain
with HscTr I elevation and inferior STEMI at ECG. The RAO CAU projection of Left
Coronary Artery showed apparent normal coronary arteries.The first projection in
RCA revealed a spontaneous dissection. In RAO & AP Cranial Oblique dissection
extended with clear visualization of thin radiolucent line with flow in two sepa-
rate lumens & persistence of contrast in the false lumen. First attempt to advance
a Runthrough Guidewire led to distally placement in PDA. The placement of three
DES in distal, mid and proximal RCA followed, but the result was poor with TIMI
I flow. It was obvious that the stent proximal implanted was in the false lumen.
Starting efforts for true lumen re-entry we tried first with a Pilot 50 guidewire,
leaving the first guidewire in the false lumen but with no success (Double wire
technique). Repeated attempts with a Pilot 150 guidewire were also unsuccess-
ful.  The use of a high torquability guidewire (Zinger Medium) provided steerabil-
ity and optimal control to cross trough the stent struts (proximal) and create a
fenestration of the intimal flap, and after it to penetrate into the distal true lumen.
Furthermore low-profile balloon catheters were gradually dilated, (initially a
1,5x15mm which was switched to a 2X15mm) and coronary flow was accord-
ingly restored. Finally two DES were deployed crushing the false lumen stents
with a TIMI III flow. The final angiographic result was excellent. One month later
the patient was subjected in IVUS examination which confirmed the optimal an-
giographic outcome. As far as we know this is the first case reported of a patient
with SCAD in the setting of Vaquez Disease (Primary Polycythemia) with a suc-
cessful treatment of false lumen stenting. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 4

Αγγειοπλαστική στελέχους με την καθοδήγηση του ενδοστεφανιαίου
υπερήχου (IVUS)

Παπακωνσταντίνου N.,  Δημόπουλος Α.,  Πατσουράκος Ν.,  Κοτίδης Α., 
χαντανης Σ.,  Πισιμισής Ε.,  Φούσας Σ.

Γυναίκα, 78 ετών, προσήλθε προ τετραμήνου στα ΤΕΠ αιτιώμενη επεισόδια οπισ -
θοστερνικού άλγους διάρκειας 20΄ με αντανάκλαση στο αριστερό άνω άκρο από
7ημέρου, κυρίως κατά τη βάδιση αλλά και στην ηρεμία. Από το ατομικό αναμνηστικό
αναφέρεται αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, ΧΑΠ, ενώ η ασθενής
παρουσίαζε αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (BMI: 37). Η ασθενής ανέφερε παρ όμοια
επεισόδια μικρότερης έντασης και διάρκειας το τελευταίο τρίμηνο στην προσπάθεια.

Περιλήψεις Επεμβατικής Καρδιολογίας



Η ασθενής στα ΤΕΠ ήταν ασυμπτωματική, αιμοδυναμικά σταθερή, ενώ από την κλι-
νική εξέταση της καρδιάς, των πνευμόνων και των λοιπών συστημάτων δεν προ-
έκυψαν παθολογικά ευρήματα. Το ΗΚΓ ηρεμίας, το οποίο διενεργήθηκε, δεν
παρουσίαζε αξιόλογες αλλοιώσεις. Η ηχωκαρδιογραφική μελέτη ανέδειξε μια αρι-
στερή κοιλία φυσιολογικών εσωτερικών διαστάσεων με ικανοποιητική συνολική
συσπαστικότητα, χωρίς τμηματικές διαταραχές. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε
μικρή αύξηση της τιμής της hsTNI (hsTNI εισόδου: 69.7 ng/ml, hsTNImax: 118
ng/ml) και παθολογικό λιπιδαιμικό προφίλ (Tchol: 219 mg/dl, LDL: 142.8 mg/dl,
HDL: 30 mg/dl). 

H ασθενής εισήχθη στην κλινική με τη διάγνωση NSTE-ACS. Το υπολογιζόμενο
GRACE score ήταν 143. Έγινε φόρτιση με 300 mg κλοπιδογρέλης, 250 mg ασπι-
ρίνης, ενώ ετέθη σε αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, β-αποκλειστή,
στατίνη, α-ΜΕΑ, ινσουλίνη και εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά.
Εντός 24 ωρών διενεργήθηκε στεφανιογραφικός έλεγχος. που ανέδειξε αθηρω-
ματικά αγγεία και μια σοβαρή στένωση στη μεσότητα του στέλεχους >50%.

Επειδή η ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματική και αιμοδυναμικά σταθερή, η στρα-
τηγική επαναγγείωσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESC για τα NSTE-
ACS 2015, προϋποθέτει τον υπολογισμό του SYNTAX score στην περίπτωση
νόσου στελέχους, κατ’αντιστοιχία με τη σταθερή στεφανιαία νόσο. Για τη συγκε-
κριμένη ασθενή, τόσο η αορτοστεφανιαία παράκαμψη όσο και η αγγειοπλαστική
του στελέχους είχαν την ίδια ένδειξη Ιb, βάσει του υπολογισθέντος SYNTAX I
score, το οποίο ήταν 14 (<22). Επίσης, εκτιμήθηκε ο χειρουργικός κίνδυνος με τη
χρήση του EUROSCORE II, ο οποίος ήταν ενδιάμεσος (6.35% θνητότητα). Από τον
υπολογισμό του SYNTAX II score δε, η αγγειοπλαστική του στελέχους παρουσίαζε
μικρότερη θνητότητα στην τετραετία έναντι της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
για τη συγκεκριμένη ασθενή (14.2% έναντι 26.6%).

Κατόπιν συμβουλίου από το Heart Team της κλινικής με τη συμμετοχή καρδιο -
χειρουργού και μετά από ενημέρωση της ασθενούς και του οικογενειακού της πε-
ριβάλλοντος, αποφασίστηκε η διενέργεια αγγειοπλαστικής του στελέχους
κατευ θυνόμενης από ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS). Καταρχήν, εκτι-
μήθηκε καθ’όλο το μήκος του το στέλεχος με ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα,
όπου επιβεβαιώθηκε η σημαντική στένωση  στη μεσότητα, με υπολογισθείσα MLA:
3.47 mm2 (<5 mm2) και μετρήθηκε το μήκος αυτής. Ακολούθησε σάρωση με το
IVUS στο εγγύς τμήμα του προσθίου κατιόντα, όπου επιβεβαιώθηκε η μη αιμοδυ-
ναμικά σημαντική στένωση στο στόμιό του, με υπολογισθείσα MLA: 5.8 mm2 (>4
mm2). Στη συνέχεια μετά τον καθετηριασμό του στομίου του στελέχους με καθε-
τήρα EBU 3.5 6F, έγινε προσπέλαση της στένωσης με σύρμα αγγειοπλαστικής
Terumo Runthrough.
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Λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο της στένωσης (από τα ευρήματα του IVUS),
ακολούθησε απ’ευθείας εμφύτευση 1 stent (DES) Resolute Integrity 3.5/14 mm. Για βέλ-
τιστο αγγειογραφικό αποτέλεσμα, έγινε μεταδιαστολή με μπαλόνι non compliant Sprinter
4.0/9 mm, το οποίο εκπτύχθηκε σε υψηλές ατμόσφαιρες. Ακολούθησε εκ νέου σάρωση
του στελέχους με IVUS, όπου υπολογίσθηκε η MLA εντός του stent, η οποία ήταν 11.09
mm2 (>9mm2 που θεωρείται το cutoff σημείο για τη βέλτιστη έκπτυξη του stent).

Συζήτηση
To ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS) βρίσκει σήμερα εφαρμογή τόσο στο σχε-
διασμό της αγγειοπλαστικής (ακριβής εκτίμηση της διαμέτρου και του μήκους της στέ-
νωσης, εκτίμηση της σύστασης της αθηρωματικής πλάκας, επιλογή του εξοπλισμού
και των χρησιμοποιούμενων υλικών, εκτίμηση επαναστένωσης stent), όσο και μετά
την αγγειοπλαστική (εκτίμηση της εναπόθεσης και έκπτυξης του stent, εκτίμηση των
επιπλοκών της αγγειοπλαστικής).

Οι κυριότερες παράμετροι που εκτιμώνται στην καθ’ημέρα πράξη είναι: η ελάχιστη επι-
φάνεια του αυλού (MLA), η επιφάνεια διατομής της πλάκας, η % επιφάνεια της στέ-
νωσης και ο δείκτης εκκεντρότητας.
Με βάση τη σύστασή τους οι αθηρωματικές πλάκες διακρίνονται: στις μαλακές χαμη-
λής ηχογένειας ινώδεις και ινολιπώδεις πλάκες, τις αυξημένης ηχογένειας ασβεστο-
ποιημένες πλάκες και τις μεικτές πλάκες με ενδιάμεση ηχογένεια.
Διάφορες μελέτες έδειξαν καλή συσχέτιση της μετρούμενης με IVUS MLA<4mm2 με
το παθολογικό CFR<2 (Abizaid et al), αλλά και με το FFR<0.75 (Takagi et al και Briguori
et al).  Aπό διάφορες μελέτες καθιερώθηκαν τα cutoff όρια της MLA για τη βαρύτητα
της στένωσης. Για το στέλεχος θεωρείται ως σημαντική στένωση αυτή με MLA<6mm2,
ενώ για τα υπόλοιπα αγγεία ως όριο χρησιμοποιείται η MLA<4mm2.
Επιπλέον, τόσο oι Kang et al αλλά και οι Moussa et al κατέδειξαν ως ελάχιστη επιφά-
νεια αυλού εντός του stent >9mm2 ως όριο για επιτυχή έκπτυξη του stent και μικρό-
τερη πιθανότητα επαναστένωσης.
Σχετικά με την αγγειοπλαστική του στελέχους, 7 μελέτες – μεταξύ των οποίων
1 τυχαιοποιημένη – κατέδειξαν το μεγάλο όφελος της χρήσης του IVUS όσον αφορά
τη μείωση των MACE.
Οι κυριότερες μελέτες που δημοσιεύτηκαν την τελευταία δεκαετία, οι οποίες συνέκρι-
ναν την αγγειοπλαστική στελέχους με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη δεν ανέδει-
ξαν ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δυο στρατηγικών επαναγγείωσης σε περίπτωση
νόσου στελέχους. Άλλωστε η μεγαλύτερη ως τώρα μελέτη SYNTAX έδειξε ίδιο ποσο-
στό MACE περίπου και στις δυο τεχνικές με μια μικρή υπεροχή του CABG στις πιο σύμ-
πλοκες στενώσεις. 
Οι νεότερες μελέτες EXCEL και NOBLE, που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο TCT έδει-
ξαν παρόμοια ποσοστά θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου και ΑΕΕ και στα 2 σκέλη.

Περιλήψεις Επεμβατικής Καρδιολογίας



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 5

Επιτυχής αγγειοπλαστική σε στενώσεις με σημαντική ασβέστωση
μέσω κερκιδικής προσπέλασης: χρήση περιστροφικής αθηρεκτομής,
μικροκαθετήρα και καθετήρα guideliner 

Κωνσταντίνος Κιντής, Σωτήριος Πατσιλινάκος, Εμμανουήλ Παπαδάκης
Καρδιολογική Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γενικό Νοσοκομείο 

Ασθενής ετών 70 με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, καπνίσματος και δυσλι -
πιδαιμίας εισήχθη στην Καρδιολογική κλινική για προγραμματισμένη στεφανιογρα-
φία λόγω σπινθηρογραφήματος θετικού για ισχαιμία. Ο αγγειογραφικός έλεγχος
ανέδειξε βλάβη με σημαντική ασβέστωση σε τμήμα του προσθίου κατιόντα. Ο αρχι-
κός προσανατολισμός ήταν η αντιμετώπιση της βλάβης με προδιαστολή και τοπο-
θέτηση stent. Ωστόσο, η ασβέτωση ήταν τόσο σημαντική που δεν κατέστη εφικτή η
προώθηση μπαλονιού οποιονδήποτε διαστάσεων. Έτσι, η βλάβη αντιμετωπίστηκε με
τη χρήση περιστροφικής αθηρεκτομής. Παράλληλα, η επιπρόσθετη χρήση μικροκα-
θετήρα και καθετήρα guideliner, σε συγκεκριμένες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της
επέμβασης οδήγησαν σε μια επιτυχή αγγειοπλαστική και σε ένα άριστο αγγειογρα-
φικό αποτέλεσμα. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 6

Αντιμετώπιση βλάβης διχασμού. Νέα μέθοδος: Reverse TAP 
Technique, τροποποίηση της τεχνικής ΤΑP

Τσιαφούτης Ιωάννης, Αντωνακόπουλος Αθανάσιος, Κατσίβας Απόστολος 

Παρουσιάζουμε την τεχνική αντιμετώπισης βλάβης αληθούς διχασμού σε ασθενή
65 ετών με ασταθή στηθάγχη και σημαντική στένωση διχασμού προσθίου κατιόντα -
διαγωνίου. Πρόκειται για μία πρωτότυπη μέθοδο, μια τροποποίηση της μεθόδου
TAP την οποία ονομάσαμε ‘ReverseTAP’ και συνίσταται:

α) σε τοποθέτηση του stent στον κλάδο με ελάχιστη προβολή στο κυρίως αγγείο 
και ταυτόχρονη έκπτυξη μπαλονιού στο κυρίως αγγείο.

β) kissing balloon με απόσυρση του μπαλονιού του κλάδου κατά το ήμισυ στο 
κυρίως αγγείο (ώστε να καλυφθεί η καρίνα)

γ) έκπτυξη του stent στο κυρίως αγγείο (αφού αφαιρεθεί το σύρμα από τον κλάδο)

δ) τελικό kissing balloon ( αφού επανατοποθετηθει μέσω struts σύρμα στον κλάδο)
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τήρα 6 french (παρόλο που χρησιμοποιεί δύο stent), δεν υπάρχει εγκλωβισμός σύρ-
ματος (jailed), δεν υπάρχει ανάγκη προώθησης stent μέσα από struts, δεν υπάρχει
προβολή struts του stent του κλάδου μέσα στο κυρίως αγγείο (καθώς ακολουθεί
η τοποθέτηση του stent του κυρίως αγγείου)
Έχουν αντιμετωπισθεί με αυτήν την μέθοδο τέσσερα περιστατικά με follow up 6
μήνες χωρίς κλινικά συμβάματα και αγγειογραφικό επανέλεγχο στο τρίμηνο και με
ενδοστεφανιαίο υπέρηχο  
Πρόκειται για μία τεχνική απλή που μπορεί να αποτελέσει μια ρεαλιστική και πολύ
αποτελεσματική επιλογή στην αντιμετώπιση αληθών διχασμών.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 7

Ρουτούλας Θεόδωρος, Tριάντης Γιώργος, Σάσσαλος Κώστας, Σμιγάδης Νίκος, 
Πατσιάνης Στέλιος, Σιώνης Δημήτρης

Αιμοδυναμικό Τμήμα, «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο

Ασθενής 54 ετών με ατομικό ιστορικό υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας υπό αγωγή ει-
σάγεται στο νοσοκομείο μας για ασταθή στηθαγχη αρχομένης προ τριημέρου. ΗΚΓ
με φλεβοκομβικό ρυθμό χωρίς μεταβολές ST –T. Τροπονίνη (-). Υπερηχοκαρδιο-
γράφημα ηρεμίας χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο στεφανιογραφικός έλεγχος
έδειξε έκτοπη έκφυση κύριου στελέχους από το δεξιό valsava κόλπο με σημαντική
στένωση. Η πορεία του στελέχους οπισθοαορτική όπως διεγνώσθη με μαγνητική
αγγειογραφία καρδιάς. Ο πρόσθιος κατιόντας κλάδος, η περισπωμένη αρτηρία, η
δεξιά στεφανιαία αρτηρία με έκφυση από το δεξιό valsava κόλπο χωρίς βλάβες.
Συνεστήθη στον ασθενή χειρουργική επαναιμάτωση κατά προτίμηση και εναλλα-
κτικά σε δεύτερη επιλογή αγγειοπλαστική την οποία τελικά και απεδέχθη. Έτσι
έγινε αγγειοπλαστική στελέχους με kissing balloon με τη περισπωμένη αρτηρία
με άριστο αγγειογραφικό αποτέλεσμα. Ασυμπτωματικός εδώ και επτά χρόνια με
αρνητικές δοκιμασίες κοπώσεως και πρόσφατο στεφανιογραφικό έλεγχο χωρίς
επαναστένωση ή άλλες βλάβες. Στοιχειά για την αντι μετώπιση της νόσου στελέ-
χους παρατίθενται και συζητούνται στη συνεχεία.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 8

Τσαγάλου Ε, χατζηιωάννου Α, Τουρίκης Π., Κανακάκης Ι.
Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών

Ασθενής ηλικίας 42 ετών, καπνιστής, με κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου,
προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου αιτιώμενος οπισθοστερνικό
άλγος με από 3 ώρου έναρξη. Διαπιστώνεται οξύ κατώτερο έμφραγμα μυοκαρδίου
και ο ασθενής υποβάλλεται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική με διάνοιξη της περι-
σπωμένης στεφανιαίας αρτηρίας και τοποθέτηση στεντ. Τη δεύτερη ημέρα νοσηλείας
παρουσιάζει εμπύρετο μέχρι 38 και περιομφαλικό κοιλιακό άλγος με αυτόματη
υποχώρηση και αρνητικό απεικονιστικό έλεγχο. Το άλγος επανεμφανίζεται μετά
24ωρου συνοδευόμενο από αιμορραγικές κενώσεις. Η ψηφιακή αορτογραφία
αναδεικνύει απόφραξη της άνω και κάτω μεσεντερίου αρτηρίας και πολύ μεγάλου
βαθμού στένωση του αλληρείου τρίποδος. Επίσης απόφραξη της δεξιάς εσω λα-
γονίου αρτηρίας από την έκφυσή της και εκσεσημασμένη στένωση στην έκφυση
της αριστεράς έσω λαγονίου αρτηρίας. Ακολουθεί πρωτογενής τοποθέτηση στεντ
στην έκφυση της αριστερής εσω λαγονίου αρτηρίας με συνέπεια σημαντική αιμά-
τωση του παράπλευρου δικτύου που δίνει μέσω της αγκύλης του Riolan επανα-
σχηματισμό της κάτω μεσεντερίου και κατόπιν της άνω μεσεντερίου αρτηρίας.
Παρατηρείται πλήρης υποχώρηση των ενοχλημάτων και ο ασθενής εξέρχεται
ασυμπτωματικός 4 ημέρες αργότερα. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 9

Καλλιρρόη Καλαντζή, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητικού Κέντρου Αθηροθρόμβωσης
Ιωάννης Γουδέβενος, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Αλέξανδρος Τσελέπης, Καθηγητής Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηροθρόμβωσης

Ασθενής 79 ετών με ιστορικό PCI σε LAD, λόγω πρόσθιου STEMI προ έτους και υπό
διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη, προσέρχεται με non-
STEMI. O ασθενής υποβάλλεται σε στεφανιογραφικό έλεγχο και νέα PCI σε LAD, RCA
και Cx. Γίνεται έλεγχος της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με τη μέθοδο της συσ-
σωρευομετρίας ροής και ο ασθενής διαγιγνώσκεται με αντίσταση στην κλοπιδογρέλη, 
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Ν οπότε γίνεται αλλαγή της κλοπιδογρέλης σε τικαγρελόρη. Τρεις μήνες μετά, ο ασθε-

νής προσέρχεται με αιμορραγία ανώτερου πεπτικού συστήματος, αιμοδυναμικά, όμως,
σταθερός. 
Τα ερωτήματα που προκύπτουν σε σχέση με το προαναφερθέν περιστατικό και θα απαν-
τηθούν στην παρουσίαση είναι: 
1. Για πόσο διάστημα πρέπει να πάρει διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ο συγκεκριμένος

ασθενής; 
2. Θα προβούμε σε ενδοσκόπηση και αν ναι, πότε; 
3. Ποια είναι η πρόγνωση του ασθενούς; 
4. Θα διακόψουμε κάποιον αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα και αν, ναι ποιον ή και 

τους δύο; 
5. Τι συστήνουν οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Γαστρεντερο-

λογικής Εταιρείας για τους ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα
και παρουσιάζουν αιμορραγία  του ανώτερου πεπτικού συστήματος και/ή πρόκειται
να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση. 

6. Θα δώσουμε για προφύλαξη αναστολείς της αντλίας των πρωτονίων (PPIs) σε 
αυτόν τον ασθενή;

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Νο 10

Παρουσίαση περιστατικού με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Ασθενής 23 χρονών προσέρχεται:
• Δύσπνοια προσπαθείας (NYHA II)
• Απύρετος χωρίς συνοδά συμπτώματα

Κλινική εξέταση
• Φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα
• Χωρίς περιφερικά οιδήματα
• Ήπαρ ψηλαφητό, ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση (–)
• S1,αύξηση του S2 (θέση ακρόασης πνευμονικής βαλβίδας)
• Ολοσυστολικό φύσημα παλινδρόμησης ΤR (3–4/6)

Ατομικό ιστορικό και αναμνηστικό
• Ατομικό ιστορικό και αναμνηστικό
• Σε ηλικία 5 ετών νοσηλεύτηκε στο Ν. Παίδων για βρογχιολίτιδα.
• Σε υπερηχογραφικό έλεγχο βρέθηκε συστολική πίεση στη πνευμονική αρτηρία:

SPPA= 55mmHg.
•  Έγινε πρόταση για δεξιό καθετηριασμό που ΔΕΝ έγινε δεκτή από τους γονείς. 
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•  Έκτοτε το παιδί παρακολουθείτο με υπέρηχο καρδιάς ενώ παρουσίαζε βαθμιαία 
επιδείνωση. 

• Σε ηλικία 12 ετών νοσηλεύτηκε στο Ν. Παίδων για διερεύνηση της πνευμονικής
υπέρτασης.

Σε ηλικία 13 ετών έγινε δεξιός καθετηριασμός σε ιδιωτικό Κέντρο το (2004). 
• Συστολική Πίεση  SPAP = 85 mmHg. 
• Διαστολική Πίεση DPAP = 45 mmHg. 
• Μέση πίεση           MΡΑΡ = 60mmHg. 

Το επόμενο διάστημα, ο ασθενής είχε:
• Ηπια δύσπνοια στη κόπωση.
• Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες υπό περιορισμό (αυστηρή παρακολούθηση

από τον πατέρα του). 
• Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, αποκάλυψε το ιατρικό του πρόβλημα

σε κάποιο διαπληκτισμό με αξιωματικό, οπότε ακολούθησε υπέρηχος καρδιάς όπου
αναδείχτηκε σοβαρό πρόβλημα SPAP = 100mmHg. 
Ο ασθενής παραπέμφθηκε στo Π.Γ.Ν. ATTIKOΝ από το 401 Στρατιωτικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών για διερεύνηση και αντιμετώπιση της Πνευμονικής Υπέρτασης.

Πρώτη νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ. (09/09/09 έως 23/09/09).

NYHAII
Πολλά 6MWT από 420μ (<6΄) έως 522μ (6΄), SaO2 98→98,  BORG 0   0,5
ΒΝΡ 104. 

Λειτουργικός έλεγχος:
FEV1 3,79 (90,6%), FVC 4,52 (91,9%) FEV1/FVC 83,8
Ειδικός συντελεστής διάχυσης 86%.
CVP= 7, PAP =140/79/103, PCWP= 12,
CO= 3,5 l/min, CI= 2,0 l/min/m2, 
PVR= 2000dynes, (26 Woods), SvO2= 61%.
Xωρίς μεταβολήτων μετρήσεων μετά την εισπνοή Ventavis.

CTPA:
• Χωρίς εικόνα ελλειμμάτων.
• Σποραδικά κεντρολοβιδιακά οζίδια θολής υάλου.
• Ήπια ανομοιογένεια των κάτω πνευμονικών λοβών.

Scanning αιμάτωσης:
• Ανομοιογενής πρόσληψη ραδιοφαρμάκου σε αμφότερα τα πνευμονικά πεδία,

χωρίς τμηματικά ελλείμματα αιμάτωσης. 
Εικόνα περισσότερο συμβατή με ιδιοπαθή ΠΟΥ
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Ν • MRI καρδιάς.

• Εικόνες συμβατές με ιδιοπαθή ΠΟΥ 

Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης.
• (VO2max 13,1ml/kg/min). 

Ανοσολογικός έλεγχος για επίκτητη θρομβοφιλία (– ). 
Κολλαγονικός έλεγχος (–)
Θεραπεία

• Έναρξη με αναστολέα της ενδοθηλίνης (BOSENTAN σε 62,5mgrx 2)
• Μετά ένα μήνα σε 125 mgrx 2
• και έναρξη Sintrom

Επιδείνωση κλινικής εικόνας και Δεύτερη εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ.
(02/03/10 έως17/03/10)
• Λόγω συγκοπτικού επεισοδίου (ο ασθενής ανέβηκε 3 ορόφους και κατόπιν έχασε 

τις αισθήσεις του (ΑΠ 50mmHg).
• Δυσκολία στην αναπνοή
• 6MWT 390 (420),  SaO2 98% => 94%, Borg 0 => 2, δυσκολία στην αναπνοή 

Δεύτερη εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. 02/03/10-17/03/10

• CTPA θώρακος / κοιλιάς: χωρίς ουσιώδη μεταβολή από το θώρακα, παρουσία υγρού 
περιηπατικά, ηπατομεγαλία.

• BNP: 500
• Λειτουργικός έλεγχος: FEV1 3,60 (86,1%) FVC 4,35 (88,5%) FEV1/FVC 82,7, 

συντελεστής διάχυσης 83,8%. 
• ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ: PCWP: 12mmHg, PAP: 142/73/102, 
• CO: 2,95lit/min, CI: 1,69l/min/m2, PVR: 2335dynes(29wood), 
• RA: 11mmHg, AP: 96/97/80.
• Test αγγειοδραστικότητας με ενδοφλέβια έγχυση Flolan 2→12g χωρίς μείωση των 

πιέσεων στην PA. 
• Στεφανιογραφία (-) με έκπτωση λειτουργικότητας LV.
• Ενημέρωση ασθενούς για την ανάγκη έναρξης i.v. χορήγησης εποπροστενόλης 

(άρνηση ασθενούς) καθώς και το ενδεχόμενο εισαγωγής σε λίστα μεταμόσχευσης 
καρδιάς.

• Προσθήκη Sildenafil (Revatio) 20mg x3
• Καρδιοαναπνευστική κόπωση:
• Συμπέρασμα: Σχεδόν υπομέγιστη ως προς την καρδιακή συχνότητα, σοβαρά επη-
ρεασμένη ως προς την κατανάλωση οξυγόνου και το καρδιακό έργο. Kαρδιο -
αναπνευστική δοκιμασία κόπωσης, με σοβαρού βαθμού περιορισμό της αερόβιας
ικανότητας για άσκηση, στάδιο D κατά Weber. 
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Υπέρηχοκαρδιογράφημα:
Αρ. κοιλία μικρών διαστάσεων και καλής συσταλτικής λειτουργίας, ΚΕ = 65% 
RVD (4CV) = 60mm, RVSP = 120 mmHg, περικαρδιακό υγρό: μικρή ποσότητα 
TRVmax =  5,2m/sec, PA=36mm, IVC = 31mm, TAPSE=15, S = 8cm/sec

Επανέλεγχος
6MWT = 478m
6MWT = 522m
Eργοσπιρομετρία-Δοκιμασία Κοπώσεως με Κατανάλωση Οξυγόνου 
V02peak =12,5ml/Kgr/min

Συμπέρασμα: Υπομέγιστη ως προς την καρδιακή συχνότητα, σοβαρά επηρεασμένη
ως προς την κατανάλωση οξυγόνου και το καρδιακό έργο. Kαρδιοαναπνευστική
δοκιμασία κόπωσης, με σοβαρού βαθμού περιορισμό της αερόβιας ικανότητας για
άσκηση, στάδιο C κατά Weber. 
Echo καρδιάς: ΚΕ: 65%, RVDd (longaxis): 40mm, RVDd: 61mm,
TDI S:8cm/sec, TAPSE: 13mm, TVR: 5m/sec, IVC: 33mm, SPAP: 120mm Hg.
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Πατσιάνης Σ.
Πατσιλινάκος Σ.
Πατσιώτης Η.
Πατσουράκος Ν.
Πατσουράκος Φ.
Πεντζερίδης Π.
Περρέας Κ.
Πισιμίσης Ε.
Πιτταράς Α.
Προδρομίτη Μ.
Πυργάκης Β.

Ρ
Ραλλίδης Λ.
Ρεντούκας Η.
Ρουμπή Αικ.
Ρούσος Δ.
Ρούτουλας Θ.

Σ
Σανιδάς Η.
Σάσσαλος Κ.
Σιάχος Σ.
Σιδερής Σ.
Σιώνης Δ.
Σκαλής Γ.
Σκιαδάς Ι.
Σκουμπουρδής Ε.
Σμιγάδης Ν.
Σοφιανός Δ.
Σπυρόπουλος Κ.
Σταυρόπουλος Γ.
Στεφανίδης Α.
Στυλιάδης Ι.
Συρσελούδης Δ.

Τ
Ταγκούλης Ι.
Τασσόπουλος Α.

Τάτση Α.
Τελλής Ν.
Τζάνης Γ.
Τζίφος Β.
Τόλη Κ.
Τόλιος Π.
Τουμανίδης Σ.
Τούντας Χ.
Τουρίκης Π.
Τούσουλης Δ.
Τούτουζας Κ.
Τρανταλής Γ.
Τριανταφύλλου Γ.
Τριάντης Γ.
Τρίκα Χ.
Τρίκας Α.
Τσαγάλου Ε.
Τσελέπης Α.
Τσιάπρας Δ.
Τσιαφούτης Ι.
Τσιλιβαράκης Δ.
Τσιούφης Κ.
Τσίχλης Η.
Τσούκαλης Ν.
Τσούνος Ι.

Φ
Φιλιππάτος Γ.
Φλώρος Γ.
Φλώρος Σ.  
Φούσας Σ.

χ
Χαβελές Ι.
Χαμόδρακα Ε.
Χαντανής Σ.
Χασικίδης Χ.
Χατζηιωάννου Α.
Χατζημιλτιάδης Σ.
Χατζησταματίου Ε.
Χάχαλης Γ.
Χλωρογιάννης Ι.
Χριστοφοράτου Ε.
Χρονάκης Μ.
Χρυσός Δ.

Ψ
Ψαρρός Θ.
Ψυχάρη Σ.
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XΟΡηγΟΙ

Η Οργανωτική Επιτροπή του
12ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων

ευχαριστεί θερμά τις χορηγούς εταιρίες για την αρωγή τους
στην επιτυχία αυτού του Συνεδρίου

BAYER
BOEHRINGER INGELHEIM

ELPEN
GENEPHARM

MENARINI
NOVARTIS

PFIZER
SANOFI
VIANEX 

UNIPHARMA 



XΟΡηγΟΙ

Η Οργανωτική Επιτροπή του
11ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων

ευχαριστεί θερμά τις χορηγούς εταιρίες για την αρωγή τους
στην επιτυχία αυτού του Συνεδρίου

AMGEN
ASTRAZENECA
BAYER HELLAS

BOSTON SCIENTIFIC
ELPEN

GENEPHARM
LILLY - PHARMASERVE

MEDTRONIC HELLAS
MENARINI
NOVARTIS

PFIZER HELLAS
SANOFI

UNIPHARMA
VIANEX

VIMΑTRONIX

ΟΡγΑΝΩΣη - ΚΡΑΤηΣΕΙΣ
Congress World Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 7210001, 210 72 10 052   |   Fax : +30 210 72 10 051

E-mail: info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr
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Tablets
75mg • 150mg • 300mg

    

                                            
    

      

    

    

Tablets                                           F.C. Tablets
150/12.5mg • 300mg/12.5mg • 300mg/25mg
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