Αργύριος Δούμας
Επίκοσρος καθηγητής ΑΠΘ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΗ ΑΠΟΠΣΩΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΤ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ππήξμε ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ
αθνξνύζε ηελ απνθάιπςε ησλ κεραληζκώλ πνπ πξνθαινύλ ηνλ κπνθαξδηαθό
ζάλαην, θπξίσο κεηά από ηζραηκηθό επεηζόδην.
Απώηεξνο ζθνπόο όισλ ησλ εξεπλώλ, ήηαλ λα εθαξκνζηνύλ κέζνδνη θαη
θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο πνπ ζα επέθεξαλ αλαζηξνθή ή ζεκαληηθή κείσζε ησλ
κεραληζκώλ ηνπ θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ, κε απνηέιεζκα ηε δηάζσζε όζν ην δπλαηόλ
κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο κπνθαξδηαθνύ ηζηνύ. Παξά ηε ζεκαληηθή πξόνδν πνπ
ζεκεηώζεθε, ε πξόιεςε ηεο κπνθαξδηαθήο βιάβεο, ζπλερίδεη λα απνηειεί ηνλ θύξην
ζηόρν ζηε δηαρείξηζε ηεο θαξδηνινγηθήο λόζνπ. Ήδε είλαη εθηθηή, ε πξώηκε
επηβεβαίσζε ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, κε ηελ αλίρλεπζε ζηελ θπθινθνξία
κνξίσλ, πνπ θπζηνινγηθά επξίζθνληαη κόλν ελδνθπηηάξηα, όπσο π.ρ. ε ηξνπνλίλε. Η
αλεύξεζε ησλ νπζηώλ απηώλ, απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ έλαξμε ζξνκβνιπηηθήο
αγσγήο ή εθαξκνγή πξσηνγελνύο αγγεηνπιαζηηθήο. Παξ’ όια απηά, από ηα πξώηα
ήδε ρξόληα ηεο έξεπλαο, έγηλε αληηιεπηό, όηη ν θπηηαξηθόο ζάλαηνο, κπνξεί λα είλαη
απνηέιεζκα όρη κόλν λέθξσζεο, αιιά ελδερνκέλσο λα μεθηλά θαη κε δηαθνξεηηθό
κεραληζκό «πξνγξακκαηηζκέλνπ» ζαλάηνπ, πνπ νλνκάζηεθε «απόπησζε». Με ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ απηνύ, κεηά από άιινηε άιιν ρξνληθό δηάζηεκα, ην
θύηηαξν νδεγείηαη ζπλήζσο ζε ζάλαην. Αθόκε, έρεη παξαηεξεζεί όηη επηζπκβαίλεη
έλα δεύηεξν «θύκα» κπνθαξδηαθήο θαηαζηξνθήο, πνπ αθνινπζεί ηελ αξρηθή
ηζραηκηθή βιάβε θαη κεξηθέο θνξέο είλαη πιένλ έληνλν κεηά από πξσηνγελή
αγγεηνπιαζηηθή. Τν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη «ηξαπκαηηζκόο κεηά ηελ
επαλαηκάησζε» (reperfusion injury) θαη νθείιεηαη θπξίσο ζην θαηλόκελν ηεο
απόπησζεο.
Επεηδή ν θπηηαξηθόο ζάλαηνο εμαηηίαο ηεο απόπησζεο-αληίζεηα κε απηόλ ηεο
λέθξσζεο-αθνινπζεί έλα απζηεξώο θαζνξηζκέλν πξσηόθνιιν «ελδνθπηηαξίσλ
γεγνλόησλ», ζεσξεηηθά ζα κπνξνύζε λα αλαζηξαθεί κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ
ζεξαπεπηηθώλ ρεηξηζκώλ. Ιθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε βέβαηα, ηεο εθαξκνγήο ησλ
ρεηξηζκώλ απηώλ, είλαη ε έγθπξε δηάγλσζε θαη ε όζν ην δπλαηόλ αθξηβέζηεξε
πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηνπ κπνθαξδίνπ, πνπ επξίζθεηαη ζε θάζε
απόπησζεο. Καζ’ όζνλ ε θπηηαξηθή κεκβξάλε θαηά ηελ απόπησζε παξακέλεη
αθέξαηα, δελ απειεπζεξώλνληαη ελδνθπηηάξηεο νπζίεο πνπ ζα κπνξνύζε λα
αληρλεπζνύλ θαη εθηηκεζνύλ πνζνηηθά. Έηζη ε Ππξεληθή Ιαηξηθή, θαιείηαη λα
αληηκεησπίδεη ηελ πξόθιεζε απηή, δειαδή ηελ όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξε,
αθξηβέζηεξε θαη πιένλ έγθπξε αλίρλεπζε ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ επξίζθεηαη ζε θάζε
απόπησζεο.
Σθνπόο ηεο νκηιίαο, είλαη λα αλαθεξζνύλ νη κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο απεηθόληζεο
θαη πνζνζηηθνπνίεζεο ηεο απόπησζεο ηνπ κπνθαξδίνπ, κε ηε ρξήζε ηζνηνπηθώλ
ηερληθώλ. Πξέπεη βέβαηα λα ηνληζηεί, όηη παξά ηελ επηηπρεκέλε απεηθόληζε ησλ
κπνθαξδηαθώλ θπηηάξσλ πνπ επξίζθνληαη ζε απόπησζε, κε ηε ρξήζε ηεο
επηζεκαζκέλεο αλεμίλεο, ε έιιεηςε-αθόκε-απνηειεζκαηηθήο αληί-απνπησηηθήο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ηελ πεξηνξηζκέλε
εθαξκνγή ησλ απεηθνληζηηθώλ κεζόδσλ.

