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21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

21-23 Σεπτεμβρίου 2017
Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ –  
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ5ο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Ι.Μ.Ε.Θ.Α.)

Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7211845 • Fax: +30 210 7215082



5 o  Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο  Σ ΧΟ Λ Ε Ι Ο

2 7 - 2 9  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 7  -  Π ο ρ τ α ρ ι ά

Θρόμβωση – Αντιθρομβωτική Αγωγή: 
Κατανοώντας τα Δεδομένα των Κλινικών Μελετών  

και την Επίδρασή τους στην Κλινική Πράξη

Ξενοδοχείο Xenia Portaria
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5ο

21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

Χα
ιρετισ

μός
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Εκ μέρους των μελών του ΔΣ του ΙΜΕΘΑ (Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαί-

δευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή), έχω την τιμή και τη 

χαρά να σας καλωσορίσω στο 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης - Αντιθρομβωτικής Αγωγής

που πραγματοποιείται στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου στις 21 - 23 Σε-

πτεμβρίου, 2017.

Έχοντας ως κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων μας τη συμβολή στην εκ-

παίδευση των επαγγελματιών υγείας γύρω από τα θέματα που αφορούν στη 

θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή, επιθυμούμε όπως σε όλες μας τις 

επιστημονικές εκδηλώσεις να δημιουργήσουμε ένα γόνιμο πεδίο σύγκλισης 

διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων (Παθολόγοι, Αγγειοχειρουργοί, Καρδιο-

λόγοι, Αναισθησιολόγοι, Γενικοί Χειρουργοί, Ορθοπεδικοί, Αιματολόγοι, Αγ-

γειολόγοι, Γυναικολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, Βασικοί επιστήμονες, κ.α.). Ακό-

μα επιθυμούμε να ανταλλάξουμε απόψεις με τους νοσηλευτές που παίζουν 

κρίσιμο ρόλο στις στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας της θρόμβωσης 

αλλά και των φοιτητών ιατρικής, που στο κοντινό μέλλον θα διαμορφώσουν 

την έρευνα και θεραπεία των νοσημάτων που μας απασχολούν.

Για το σκοπό αυτό θα βρείτε στο φετινό μας πρόγραμμα, όχι μόνο τα στρογγυ-

λά τραπέζια και τις διαλέξεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της θρόμβωσης, 

διαλέξεις ειδικών διεθνούς κύρους, παρουσίαση ενδιαφερόντων κλινικών πε-

ριστατικών, δορυφορικά συμπόσια, τις νέες μελέτες που ανακοινώθηκαν στα 

πρόσφατα σημαντικά διεθνή συνέδρια αλλά και δύο ενδιαφέρουσες συνα-

ντήσεις με ειδικούς που θα συζητήσουν ελεύθερα με το κοινό τα σημαντικό-

τερα από τα επιστημονικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αφορούν 

στη θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή σήμερα.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο επιστημονικό έργο των νέων επιστημό-

νων το οποίο και παρουσιάζουμε στο πλαίσιο του συνεδρίου μας και για το 

λόγο αυτό θα βραβεύσουμε τις καλύτερες εξ αυτών.
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Στο φετινό συνέδριο θα καλωσορίσουμε και τους εκπροσώπους του Ινστι-

τούτου για τη Θρόμβωση που πρόσφατα δημιουργήθηκε στην Κύπρο προ-

κειμένου να εγκαινιάσουμε μια μόνιμη και παραγωγική συνεργασία.

Τέλος, στο πλαίσιο της αναγνώρισης και τιμής που οφείλουμε σε αυτούς 

που άνοιξαν δρόμους στην ιατρική στη χώρα μας θα τιμήσουμε την πρώτη 

ημέρα του συνεδρίου τον Ακαδημαϊκό, Ομότιμο και Επίτιμο Καθηγητή Ιατρι-

κών Σχολών Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων κ. Χ. Μουτσόπουλο.

Αναμένουμε την παρουσία και ενεργό συμμετοχή σας στο συνέδριό μας 

και αυτή τη χρονιά, ευελπιστώντας να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση όλων 

μας σε ένα πεδίο της ιατρικής που αναπτύσσεται ταχύτατα και στοχεύει στην 

πρόληψη και θεραπεία της κυριότερης αιτίας νοσηρότητας και θνησιμότητας 

στον ανεπτυγμένο κόσμο. Στην εκπαίδευση γύρω από τις πολλές πτυχές της 

θρόμβωσης. 

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Ανδρικόπουλος
Πρόεδρος του ΙΜΕΘΑ

 στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5ο

21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

Δ
ιοικητικό Συμβούλιο 

Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης

 στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή

 Πρόεδρος: Γ. Ανδρικόπουλος
 Αντιπρόεδρος: Δ. Ρίχτερ

 Γεν. Γραμματέας: Α. Τσελέπης

 Ταμίας: Ε. Βαβουρανάκης

 Ειδ. Γραμματέας: Ε. Αρναούτογλου

 Μέλη: Κ. Βέμμος
  Γ. Γεροτζιάφας
  Μ. Ματσάγκας
  Σ. Σουρμελής
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οργάνωση 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Ι.Μ.Ε.Θ.Α.)

Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7211845, Fax: +30 210 7215082
e-mail: info@imetha.gr 
Website: www.imetha.gr

τόπος και Χρόνος Συνεδρίου
Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής 

θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στον Πολυχώρο ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, από 
21 ως 23 Σεπτεμβρίου 2017.

Γραμματεία Συνεδρίου
Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Συ-

νεδρίου και είναι το γραφείο:

CONGRESS WORLD ΕVENT TRAVEL E.E.
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210-72 100 52, Fax: 210-72 100 69 
e-mail: info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr
website: www.congressworld.gr

εγγραφές

Δικαίωμα συμμετοχής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – 
Αντιθρομβωτικής Αγωγής έχουν οι εγγραφέντες σε αυτό. Η εγγραφή στο 
Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
•	 Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
•	 Τσάντα με το συνεδριακό υλικό
•	 Προσφορά καφέ στα διαλείμματα
•	 Μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης
•	 Επίσκεψη στον Εκθεσιακό χώρο
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Γενικές Π
ληροφ

ορίες
Γενικές Πληροφορίες

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική.

Κονκάρδες συνέδρων (budges)

Οι κονκάρδες των συνέδρων θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του 
Συνεδρίου σε όλους τους σύνεδρους με το αντίστοιχο barcode, κατά την 
εγγραφή τους και την παραλαβή του συνεδριακού υλικού.

Κρίνεται απαραίτητη η επίδειξή της για την είσοδο στους συνεδριακούς 
χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και για την παραλαβή του πι-
στοποιητικού.

βεβαιώσεις παρακολούθησης

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από τη Γραμματεία το Σάβ-
βατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 με το πέρας του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης 
της κονκάρδας και παράδοσης του συμπληρωμένου Ερωτηματολογίου 
Αξιολόγησης.

Έκθεση
Η έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και βιβλίων, θα λειτουργεί παράλληλα 

με το επιστημονικό πρόγραμμα του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ι.Μ.Ε.Θ.Α.

τεχνική Γραμματεία – προβολές
Τεχνική γραμματεία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. 

Θερμή παράκληση όλες οι παρουσιάσεις και ομιλίες να παραδίδονται στους 
υπεύθυνους τεχνικούς τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ώρα παρουσίασής 
τους σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα.
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προφορικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση των προφορικών ανακοινώσεων θα γίνει σύμφωνα με το 

Τελικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων (posters) δεν θα πρέπει 

να ξεπερνούν τα 1,20m (ύψος) × 0,80m (μήκος).
Η ανάρτηση των ανακοινώσεων (posters) έχει προγραμματιστεί για την 

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 και θα παραμείνουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα προμηθευτούν τα απαραίτητα 
υλικά (ταινία διπλής όψης) για την ανάρτηση αυτών από τη Γραμματεία του 
Συνεδρίου.

Η απομάκρυνση των αναρτημένων ανακοινώσεων θα γίνει το Σάββατο 
23 Σεπτεμβρίου 2017 με τη λήξη του Συνεδρίου.

Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση των αναρ-
τημένων ανακοινώσεων τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, ο οργανωτής δε 
φέρει ευθύνη για την απώλεια ή την καταστροφή αυτών.

βραβεία
Ειδική ομάδα της Επιστημονικής Επιτροπής θα επιλέξει τις 3 καλύτερες 

εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο. Οι εργασίες αυτές θα βρα-
βευτούν στο τέλος του Συνεδρίου.



Επιστημονικό Πρόγραμμα
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5o πΑΝεΛΛΗΝίο ΣυΝεΔρίο ΘρομβΩΣΗΣ – ΑΝτίΘρομβΩτίΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 16:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  «ΟΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»
Σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
Προεδρείο: Κ. Βέμμος, Α. Δαλιγγάρου, Ε. Καμπισιούλη,  
Μ. Κελέση-Σταυροπούλου
Αίτια, παράγοντες κινδύνου και πρόληψη Ισχαιμικών 
Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΙΑΕΕ). Ε. Μαλλισόβα 

Διαγνωστική Προσέγγιση στα Ισχαιμικά Εγκεφαλικά 
Επεισόδια. Α. Σωτηροπούλου 

Πρόληψη και θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης σε 
ασθενείς με οξύ ΑΕΕ. Α. Καλογιάννη

 18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  «ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»
Προεδρείο: Μ. Ματσάγκας, Α. Γιαννούκας
Ποια η βέλτιστη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σήμερα σε ασθενή 
που πάσχει από περιφερική αρτηριακή νόσο; Α. Λάζαρης
Υπάρχει θέση για τη χρήση της Τικαγκρελόρης  
στην περιφερική αρτηριακή νόσο; Κ. Μουλακάκης
Η χρήση της σιλοσταζόλης στην περιφερική αρτηριακή νόσο. 
Νεότερα δεδομένα. Χ. Καραθάνος
Έχουν θέση τα αντιπηκτικά φάρμακα στην αντιμετώπιση  
της ΠΑΝ; Μ. Ματσάγκας
Συζήτηση - Eρωτήσεις
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Άνδρας με ΚΜ υπό ασενοκουμαρόλη υποβάλλεται  
σε διαδερμική αγγειοπλαστική και stent λαγονίου.  
Ποια η βέλτιστη αντιθρομβωτική αγωγή; Χ. Καραθάνος
Συζήτηση – Eρωτήσεις

 19:30-20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Γ. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος του ΙΜΕΘΑ

πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5ο
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21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 
Πρόεδρος: Α. Τσελέπης
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναβάθμιση του ΕΣΥ.  
Χ. Μουτσόπουλος

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  
κ. Χ. Μουτσόπουλο 
Ακαδημαϊκό, ομότιμο και επίτιμο Καθηγητή ίατρικών 
Σχολών πανεπιστημίων Αθηνών και ίωαννίνων
Αναγόρευσή του σε Επίτιμο Μέλος του Ι.Μ.Ε.Θ.Α.
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παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

 09:00-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
  «ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ»
Προεδρείο: Γ. Γεροτζιάφας, Ε. Λευκού
Σχέση μεταξύ φλεγμονής, πηκτικότητας και γονιμότητας. 
Μελλοντικοί θεραπευτικοί στόχοι. Γ. Γεροτζιάφας
Ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους και αντιαιμοπεταλιακή 
αγωγή σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική 
γονιμοποίηση. TBΑ
Πραβαστατίνη και ασπιρίνη στην αντιμετώπιση της προεκλαμψίας 
– Πραγματικά δεδομένα κι ελπίδες. Ε Λευκού

 10:30-12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
Προεδρείο: Φ. Τρυποσκιάδης, Α. Τσελέπης 
Αιμορραγία κατά τη διάρκεια της θεραπείας με DOACs:  
Aπό τις κλινικές μελέτες στην καθημερινή κλινική πράξη.  
Σ. Πατσιλινάκος
Αιμορραγία κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ανταγωνιστές 
της βιταμίνης Κ ή/και αντιαιμοπεταλικά. Δ. Ρίχτερ
Ο ρόλος του γαστρεντερολόγου στην αντιμετώπιση  
των αιμορραγιών του πεπτικού κατά τη διάρκεια  
της αντιπηκτικής αγωγής. Σ. Μιχόπουλος
Κατευθυντήριες Οδηγίες - Αλγόριθμοι για την αντιμετώπιση 
της αιμορραγίας σε ασθενείς που λαμβάνουν DOACs.  
Γ. Γκουμάς
Εξειδικευμένα αντίδοτα για τα DOACs: Τι νεότερο; Α. Τσελέπης
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Μ. Παπαμιχάλης, Π. Στουγιάννος

 12:00-13:30 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
  «Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Ή 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ;»
Συντονιστές: Γ. Ανδρικόπουλος, Α. Τσελέπης
Εισηγητές:  J. Douketis, A. Spyropoulos, Ι. Γουδέβενος,  

Ε. Θηραίος, A. Κώτσανης, Α. Νεγκής,  
Σ. Σουρμελής, Κ. Τσιούφης
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 13:30-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  «ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

Προεδρείο: Χ. Μουτσόπουλος, Α. Τσελέπης 
Εισαγωγή: 
Η θρόμβωση στο σταυροδρόμι του μεταβολισμού  
και της φλεγμονής. Χ. Μουτσόπουλος 
Ανοσολογικά επαγόμενοι μηχανισμοί θρόμβωσης: Ο ρόλος 
του ενδοθηλιακού κυττάρου και του αιμοπεταλίου.  
Π. Βλαχογιαννόπουλος 
Ο ρόλος του ουδετεροφίλου κυττάρου στη θρόμβωση.  
Κ. Καμπάς
Το σύνδρομο αντιφωσφολιπιδίων: Ένα πρότυπο νόσημα 
αυτοάνοσης θρομβοφιλίας με ένα ευρύ φάσμα κλινικών 
εκδηλώσεων. Μ. Τεκτονίδου 
Σύνοψη και συμπεράσματα. Χ. Μουτσόπουλος

 14:30-15:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
  «ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
Προεδρείο: Γ. Ανδρικόπουλος
Μύθοι και αλήθειες για τον «ευάλωτο» ασθενή με κολπική 
μαρμαρυγή. Γ. Ντάιος
Η αναστροφή της αντιπηκτικής δράσης σε επείγουσες 
καταστάσεις: dos and don’t’s από τη διεθνή κι ελληνική 
εμπειρία. Α. Τσελέπης
Με την ευγενική χορηγία της Boehringer Ingelheim

 15:30-16:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Χ. Μηλιώνης, Α. Τζάκος

 1. ΑΞίοΛοΓΗΣΗ τΩΝ ΑίμοπετΑΛίΑΚΩΝ ΔείΚτΩΝ επί ΑΝεπΑρ-
ΚείΑΣ ΑίμΑτίΝίΚΩΝ πΑρΑΓοΝτΩΝ
β. Κυριαζή, ε. πολυχρόνη, Δ. μαυρουδέας
Αιματολογικό Εργαστήριο, ΑΟΝΑ « Ο Άγιος Σάββας» Αθήνα 
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 2. υβρίΔίΚΑ πΑρΑΓΩΓΑ ΝΑρίΝΓεΝίΝΗΣ με εΝίΣΧυμεΝΗ τρίπΛΗ 
ΑΝτίΑίμοπετΑΛίΑΚΗ ΔρΑΣΗ
ε. Στύλος1,2, μ.β. Χατζηαθανασιάδου1, Α. τσιαϊλάνης1, τ. Κελ-
λίση1, μ. τσουμάνη3, Α.Δ. Κωσταγιάννη1, μ. Δεληγιάννη3, Α.Δ. 
τσελέπης3, Α.Γ. τζάκος1

1Εργαστήριο Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολο-
γικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 
3Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα 
Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

 3. Η ΚΛίΝίΚΗ ΑποτεΛεΣμΑτίΚοτΗτΑ ΚΑί ΑΣΦΑΛείΑ ΓεΝοΣΗ-
μΗΣ ΚΛοπίΔοΓρεΛΗΣ ΣτΗΝ ΚΑΘΗμερίΝΗ ΚΛίΝίΚΗ πρΑΞΗ: 
Η μεΛετΗ ΑίΓΑίοΝ
Ν. πατσουράκος1, Α. Κοτίδης1, Σ. Χαντανής1, Κ. Καλαντζή2,  
μ. τσουμάνη2, Α. Καρτάλης3, Ν. Σμυρνιούδης3, Δ. παναγιωτάκος4, 
Σ. Φούσας1, Α. τσελέπης2

1Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», 2Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμ-
βωσης, Πανεπιστημίου Iωαννίνων, 3Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», 
4Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 4. ο ροΛοΣ του υποΔοΧεΑ PAR-1 ΣτΗΝ εΝερΓοποίΗΣΗ προ-
ΔρομΩΝ εΝΔοΘΗΛίΑΚΩΝ ΚυττΑρΩΝ Απο τοΝ πΑρΑΓοΝτΑ 
πΗΞΗΣ Xa
Σ. παπαδάκη1, Σ. Σιδηροπούλου1, β. Χαντζηχρήστος1, μ. πα-
σχόπουλος2, Α. τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα 
Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 5. Η επίπτΩΣΗ τΗΣ ΧρΗΣΗΣ ΑΝτίΑίμοπετΑΛίΑΚΩΝ Στο Χεί-
ρουρΓίΚο πΛΗΘυΣμο του π.Γ.Ν. ΛΑρίΣΑΣ. προΚΑτΑρΚτίΚΑ 
ΑποτεΛεΣμΑτΑ
Κ. Σταμούλης3, ε.μ. παπαδόντα5, Α. Κοράκης5, Δ. παπασπύ-
ρου5, Κ. Κολώνια5, Δ. βαριάδης5, Λ. Λαού4, Α. Κυριακάκη2,  
Α. Φλωσσός2, ε. Αρναούτογλου1

1Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, 2Αναισθησιολόγος, Διευθ. ΕΣΥ, 3Αναι-
σθησιολόγος, Επιμ. Α΄, 4Αναισθησιολόγος, Επικ. Ιατρός, 5Ειδικευόμενος/η 
Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας



19

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5ο

Επισ
τημονικό Π

ρόγρα
μμα

21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

 6. ίΑτροΝοΣΗΛευτίΚΗ ΑΝτίμετΩπίΣΗ τΗΣ εΝ τΩΝ βΑΘεί ΦΛε-
βοΘρομβΩΣΗΣ
Δ. Δεσσέ1, Κ.Α.Α. Σιμπέλ2, Χ.τσαγκάρης1

1Προπτυχιακοί φοιτητές, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Τμήμα Ιατρικής, 2Προπτυχιακή φοιτήτρια, ΑΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Νοση-
λευτικής

 16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 12 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Μ.Ε.Θ.Α – 
ΕΛ.Ο.Ε.»
Προεδρείο: Κ. Βέμμος, Χ. Μηλιώνης, Κ. Σπέγγος 

Ομιλητές:  Γ. Ντάιος, Χ. Μηλιώνης, Ε. Κορομπόκη,  
Κ. Βέμμος 

Με χρήση voting system 

 18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 18:30-20:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  «ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ»
Προεδρείο: Μ. Ματσάγκας, Σ. Σουρμελής
Ποια είναι σήμερα η θεραπεία εκλογής για τη φλεβική 
θρομβοεμβολική νόσο. Ι. Κακίσης
Διάρκεια και είδος θεραπείας μετά από απρόκλητο επεισόδιο 
φλεβικής θρομβοεμβολής. Γ. Γεροτζιάφας
Ιστορικό προηγούμενης φλεβικής θρομβοεμβολής. Πόσο 
επηρεάζει τη διάρκεια και το είδος της θεραπείας μετά ένα νέο 
επεισόδιο; Α. Γιαννούκας
Ελαστική συμπίεση μετά από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση 
των κάτω μελών. Σ. Βασδέκης
Συζήτηση - Ερωτήσεις
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  ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
Γυναίκα με ιστορικό προκλητής ΠΕ προ 4ετίας, παρουσιάζει 
νέο επεισόδιο απρόκλητης ΕΒΦΘ. Ποια η στρατηγική 
αντιμετώπισης. Ν. Ρούσας
Συζήτηση παραδείγματος

  ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ασθενής με θρομβοφιλία παρουσιάζει ΕΒΦΘ μετά 
χολοκυστεκτομή. Ποια η διάρκεια και το είδος της θεραπείας. 
Α. Λάζαρης 
Συζήτηση παραδείγματος

παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
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 09:00-10:00 «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΑ»
Προεδρείο: S.Pappas, Β. Βασιλικός
EINSTEIN CHOICE. Κ. Καλαντζή
REDUAL-PCI. Β. Τζίφος
ALESSA Score Study. Γ. Ντάιος
RE-CIRCUIT. Σ. Τζέης
Νέες μελέτες από το συνέδριο της ISTH. Γ. Γεροτζιάφας
Νέες μελέτες από το συνέδριο της ESC. Α. Πιπιλής

 10:00-11:00  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
  «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ»

Κύρια σημεία - Σημεία υπό αναθεώρηση - Σημεία αμφισβήτησης 
και διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων οδηγιών
Συντονιστές: Γ. Ανδρικόπουλος, Ι. Γουδέβενος
Εισηγητές: J. Douketis, S.Pappas, A. Spyropoulos,  
Ε. Αρναούτογλου, Ε. Βαβουρανάκης, Κ. Βέμμος,  
Μ. Ματσάγκας, Δ. Ρίχτερ 

 11:00-11:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 11:15-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  «ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ»

Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος, Κ. Τσιούφης
Ποιος ο ρόλος των εργαστηριακών μεθόδων  
στην αξιολόγηση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σήμερα  
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο; Μ. Σιάσος 
Νεότερα δεδομένα στην αντιθρομβωτική αγωγή της χρόνιας 
στεφανιαίας νόσου. Ε. Βαβουρανάκης
Ενδοφλέβιοι αντιθρομβωτικοί παράγοντες  
στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Γ. Παπαϊωάννου
Διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής σε άτομα που 
υποβάλλονται σε διακαθετηριακές επεμβάσεις για δομικές 
παθήσεις την καρδιάς. Κ. Καλογεράς
Η θέση της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη. Η. Τσούγκος
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 12:30-13:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
  «ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ ΤΟ 2017. Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ»
Προεδρείο: J. Douketis, Γ. Ανδρικόπουλος
Διαχείριση του θρομβωτικού κινδύνου σε ασθενείς με μη 
βαλβιδική Κολπική Μαρμαρυγή και υψηλό Καρδιαγγειακό 
Κίνδυνο. Δ. Ρίχτερ
Η σημασία των «πραγματικών δεδομένων» στην καθημερική 
κλινική πράξη. Ε. Κανουπάκης
Με την ευγενική χορηγία της Bayer-Elpen

 13:30-14:45 «ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ» 
Προεδρείο:  P. Agathaggelou, Γ. Ανδρικόπουλος,  

Κ. Βέμμος
Μελέτη καταγραφής ασθενών που υποβάλλονται σε 
αγγειοπλαστική και έχουν ένδειξη μακροχρόνιας από του 
στόματος αντιπηκτικής αγωγής. Ι. Ξανθοπούλου
Αντιπηκτική αγωγή σε αρρυθμίες που μοιάζουν με  
την κολπική μαρμαρυγή και δυσκολίες στη διάγνωσης  
της κολπικής μαρμαρυγής. Σ. Παστρωμάς
Ισχαιμικό ΑΕΕ υπό αντιπηκτική αγωγή με DOACs. Quo Vadis? 
Κ. Λέτσας
Ασθενής με CHADs-VASc=0 πριν τα 65 έτη αλλά χωρίς 
ανιχνεύσιμη κολπική μαρμαρυγή μετά τα 65 έτη. Α. Συκιώτης
Σχολιαστές:  Α. Πιπιλής, Α. Κουτσούρη, Π. Ιωαννίδης

 14:45-15:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονιστής: Γ. Ανδρικόπουλος

Αναστολή της PCSK9 μετά τις μελέτες έκβασης.  
Ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν;  
Δ. Ρίχτερ 

Με την ευγενική χορηγία της Amgen

 15:15-16:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



23

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – 
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21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

 16:00-16:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: P. Agathaggelou, Δ. Ρίχτερ

 7. Η τίΚΑΓρεΛορΗ μείΩΝεί ΣΗμΑΝτίΚΑ τΗ ΦΛεΓμοΝΩΔΗ Απο-
ΚρίΣΗ που επΑΓετΑί Απο τΑ ΑίμοπετΑΛίΑ
Α.Ν. τσούκα, Α.Δ. τσελέπης 
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα 
Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 8. ΚοΛπίΚΗ μΑρμΑρυΓΗ ΚΑί ίΣΧΑίμίΚο ΑΓΓείΑΚο εΓΚεΦΑΛίΚο: 
ΧΑρΑΚτΗρίΣτίΚΑ ΑΣΘεΝΩΝ ΚΑί οί τΑΣείΣ τΩΝ ΚΑτΑΛΗΚτί-
ΚΩΝ ΣΗμείΩΝ Σε βΑΘοΣ ΧροΝου 20 ετΩΝ, “ATHENS STROKE 
REGISTRY”
Γ. Ντάιος1, Δ. Σαγρής1, Φ. Γκιουλέκας2, π. Γαλάνης3, Χ. παρδάλη4,  
Α. βέμμου4, ε. Κορομπόκη5, β. παπαβασιλείου6, Σ. βασιλοπούλου5, 
ε. μανιός4, Κ. μακαρίτσης1, Κ. Σπέγγος5, Δ.-Δ. μητσικώστας5,  
Χ. μηλιώνης7, Κ. βέμμος4

1Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Ιατρική 
Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 3Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης 
Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Θερα-
πευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, 5Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6Comprehensive Stroke Centre, Salford Royal NHS 
Foundation Trust, Manchester Academic Health Sciences Centre, Salford 
Royal Foundation Trust, Manchester M6 8HD, UK, 7Παθολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

 9. μετΑβοΛεΣ τΗΣ πρΩτοΓεΝουΣ ΚΑί ΔευτεροΓεΝουΣ ΑίμοΣ-
τΑΣΗΣ ΣτοΝ υποΚΛίΝίΚο υποΘυρεοείΔίΣμο
β. Κυριαζή, Γ. μπίρμπας, Σ. ρέρρα, ε. πολυχρόνη, Δ. μαυρουδέας
Αιματολογικό Εργαστήριο, ΑΟΝΑ « Ο Άγιος Σάββας» Αθήνα 

 10. το VORAPAXAR ΑΝΑΣτεΛΛεί τΗΝ εΝερΓοποίΗΣΗ τΩΝ προ-
ΔρομΩΝ εΝΔοΘΗΛίΑΚΩΝ ΚυττΑρΩΝ Απο τΗ ΘρομβίΝΗ
Σ. παπαδάκη1, Σ. Σιδηροπούλου1, β. Χαντζηχρήστος1, μ. πα-
σχόπουλος2, Α. τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα 
Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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5o πΑΝεΛΛΗΝίο ΣυΝεΔρίο ΘρομβΩΣΗΣ – ΑΝτίΘρομβΩτίΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

 16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
  «ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ»
Προεδρείο: J. Douketis, Ε. Αρναούτογλου
Τρέχουσα περιεπεμβατική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακών 
φαρμάκων. Ε. Αρναούτογλου
Διαχείριση αντιπηκτικών φαρμάκων, υπάρχει σήμερα ανάγκη 
για γεφύρωση και πότε; Σ. Σουρμελής
Υπάρχουσες και αναμενόμενες μελέτες στη διαχείριση της 
αντιπηκτικής αγωγής. J. Douketis
Ηλεκτρονικά εργαλεία για τη βοήθεια του κλινικού ιατρού στη 
λήψη αποφάσεων για την περιεπεμβατική διαχείριση  
της αντιθρομβωτικής αγωγής. A. Spyropoulos 
Συζήτηση - Ερωτήσεις

  ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Άνδρας υπό 3πλή αντιθρομβωτική αγωγή λόγω ΚΜ, ΟΕΜ 
και τοποθέτησης DES προ 2μήνου, προσέρχεται με κάταγμα 
μηριαίου και πρέπει να χειρουργηθεί. Φ. Ντάνου
Συζήτηση παραδείγματος

 18:00-18:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Ανδρικόπουλος

Σύγχρονα δεδομένα για την αντιμετώπιση της θρόμβωσης 
- Ανάλυση περιστατικών. Κ. Βέμμος
Με την ευγενική χορηγία της Pfizer



25

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5ο

Επισ
τημονικό Π

ρόγρα
μμα

21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

 18:45-20:00  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗ»

Προεδρείο: Γ. Γεροτζιάφας, Α. Μπάμιας
Vascular mimicry and the Vascular Tumor Microenvironment: 
a new paradigm of tumor extension and targeted anticancer 
therapy. A. Larsen
Γεγονότα και κενά στην αντιμετώπιση της θρομβοεμβολικής 
Φλεβικής Νόσου σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα.  
Η. Ευμορφιάδης
Νέο μοντέλο εκτίμησης κινδύνου φλεβικής θρόμβωσης  
στους περιπατητικούς ασθενείς με καρκίνο COMPASS-CAT.  
Γ. Γεροτζιάφας

 20.00-20:30 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Μ. Ματσάγκας
Πνευμονική Εμβολή. Σ. Κωνσταντινίδης

 20:30-21:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  «ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ  

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ»
Πρόεδρος και Συντονιστής: Ε. Βαβουρανάκης
ΤΒΑ

 21:00-21:30 ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Περιλήψεις
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5o πΑΝεΛΛΗΝίο ΣυΝεΔρίο ΘρομβΩΣΗΣ – ΑΝτίΘρομβΩτίΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

προφορικές Ανακοινώσεις παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

 1. ΑΞίοΛοΓΗΣΗ τΩΝ ΑίμοπετΑΛίΑΚΩΝ ΔείΚτΩΝ επί ΑΝεπΑρΚείΑΣ ΑίμΑ-
τίΝίΚΩΝ πΑρΑΓοΝτΩΝ 
Β. Κυριαζή, Ε. Πολυχρόνη, Δ. Μαυρουδέας
Αιματολογικό Εργαστήριο, ΑΟΝΑ « Ο Άγιος Σάββας» Αθήνα 

Εισαγωγή: Οι σχετιζόμενες με ανεπάρκεια αιματινικών παραγόντων αναιμίες συχνά 
επιπλέκονται από θρομβοεμβολικά επεισόδια. Οι σύγχρονοι αιματολογικοί αναλυτές 
παρέχουν τη δυνατότητα ποσοτικής εκτίμησης του μέσου όγκου (MPV) και του εύ-
ρους κατανομής των αιμοπεταλίων (PDW), οι οποίοι μεταβάλλονται κατά την ενερ-
γοποίηση του αιμοστατικού μηχανισμού. 
Σκοπός: Συγκριτική αξιολόγηση των MPV, PDW και αιμοπεταλιοκρίτη (PCT) επί 
ανεπάρκειας σιδήρου, φυλλικού και βιταμίνης Β12 καθώς και μεικτής ένδειας αι-
ματινικών.
ΥΛΙΚΟ: Αναλύθηκαν 96 δείγματα αίματος (Beckman Coulter LH780 analyzer) ασθε-
νών με ανεπάρκεια αιματινικών. Δεν συμπεριλήφθησαν ασθενείς με παθολογικούς 
δείκτες φλεγμονής, σακχαρώδη διαβήτη, αιμοσφαιρινοπάθεια, οξεία θρόμβωση 
και πρόσφατο χειρουργείο.
Υλικά: Διακρίθηκαν πέντε ομάδες: ομάδα Α με χαμηλή φερριτίνη (n=37), ομάδα Β 
με ανεπάρκεια φυλλικού (n=19), ομάδα Γ με ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 (n=11), ομά-
δα Δ με μεικτή ένδεια (n=8) και ομάδα Ε με φυσιολογικές τιμές αιματινικών (n=21). 
Η συγκριτική αξιολόγηση των αιμοπεταλιακών δεικτών έγινε με δοκιμασία Mann-
Whitney U.
Αποτελέσματα: Μικρότερη διάμεση ηλικία παρατηρήθηκε στο γυναικείο πληθυσμό 
με χαμηλή φερριτίνη (41,5, εύρος 20-87 έτη) και υψηλότερη στην αντίστοιχη ομάδα 
των ανδρών (57, εύρος 18-74 έτη) και στην ομάδα Γ (60, εύρος 33-82 έτη). Η ομάδα Γ 
είχε σημαντικώς μικρότερες μέσες τιμές αιμοπεταλίων (222,7±67,6×103/μL) και PCT 
(0,205±0,045) έναντι των ομάδων Α (279,6±53,9×103/μL, p=0,006 και 0,251±0.047, 
p=0,006 αντιστοίχως) και Β (296,2±75,9×103/μL, p=0,011 και 0,262±0,061, p=0,013 
αντιστοίχως). Το PDW ήταν σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα Δ (17,087±0,551) 
έναντι των ομάδων A (16,443±0,459, p=0,001), B (16,384±0,279, p=0,000) και Ε 
(16,371±0,598, p=0,007). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
ως προς το MPV μεταξύ των ομάδων. 
Συμπεράσματα: Η σημαντικά υψηλότερη τιμή του PDW στην ομάδα με μεικτή έν-
δεια αιματινικών παραγόντων δεικνύει τον υψηλότερο θρομβοεμβολικό κίνδυνο. 
Ωστόσο, η μεμονωμένη χρήση των αιμοπεταλιακών παραμέτρων στην εκτίμηση 
του κινδύνου περιορίζεται από το γεγονός ότι η παθογένεια της θρομβοφιλικής δι-
άθεσης είναι πολυπαραγοντική, ενώ παρατηρείται ευρεία διακύμανση αυτών ακό-
μη και σε υγιή άτομα. 
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προφορικές Ανακοινώσεις παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

 2. υβρίΔίΚΑ πΑρΑΓΩΓΑ ΝΑρίΝΓεΝίΝΗΣ με εΝίΣΧυμεΝΗ τρίπΛΗ ΑΝτίΑί-
μοπετΑΛίΑΚΗ ΔρΑΣΗ
Ε. Στύλος1,2, Μ.Β. Χατζηαθανασιάδου1, Α. Τσιαϊλάνης1, Τ. Κελλίση1, Μ. Τσουμά-
νη3, Α.Δ. Κωσταγιάννη1, Μ. Δεληγιάννη3, Α.Δ. Τσελέπης3, Α.Γ. Τζάκος1

1Εργαστήριο Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων, Ιωάννινα, 2Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 3Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμ-
βωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Οι φυτικής προέλευσης πολυφαινόλες, αποτελούν μια ατελείωτη πηγή 
βιοδραστικών ουσιών που παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών δράσεων. 
Η ναρινγενίνη είναι μια φλαβανόνη, για την οποία ενώ υπάρχει επιστημονική ένδει-
ξη για την αντιαιμοπεταλιακή της δράση, ωστόσο είναι σχετικά περιορισμένη. Με-
ρική τροποποίηση του μορίου της ναριγενίνης μέσω τοποεκλεκτικής ακετυλίωσης 
και σύνθεση υβριδικών παραγώγων αυτής, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενί-
σχυση της αντιαιμοπεταλιακής της δράσης.
Σκοπός. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων αντιαιμοπεταλιακών παραγώγων που μπο-
ρούν να στοχεύσουν ταυτόχρονα τους τρεις υποδοχείς που εμπλέκονται στις οδούς 
ενεργοποίησης αιμοπεταλίων PAR-1, P2Y12 και COX-1.
Υλικά: Candida antarctica λιπάση B από την Novo Nordisk A/S. Ναρινγενίνη και ρο-
σμαρινικό οξύ από τη Sigma. Eικοσιεξαενοϊκό οξύ (DHA) από την Carbosynth Ltd. 
Μεθανόλη και απιονισμένο νερό (LC-MS καθαρότητας), καθώς και όλοι οι διαλύτες 
και τα αντιδραστήρια DCC και DMAP για την πεπτιδική σύνθεση από την Fisher. Διμε-
θυλοσουλφοξείδιο (LC-MS) από τη Thermo Scientific και διμεθυλοσουλφοξείδιο -d6 
(99.8%) από την Euriso-top. Ανθρώπινο πλάσμα αίματος από υγιείς δότες, μια ευγενι-
κή χορηγία του κέντρου αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Μέθοδοι: Υπολογιστικές μέθοδοι, φαρμακοκινητικές μελέτες UHPLC-MS/MS και 
in vitro πειράματα συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την 
αξιολόγηση της αντιαιμοπεταλιακή δράσης της ναρινγενίνης και των υβριδίων της.
Αποτελέσματα: Παρόλο που οι ιn silico μελέτες έδειξαν ότι το φλαβονοειδές ναριν-
γενίνη επιδεικνύει ισχυρή τριπλή αντιαιμοπεταλιακή δράση, ωστόσο στα ανθρώ-
πινα αιμοπετάλια εμφάνισε μειωμένη ανασταλτική δράση πιθανώς λόγω των υπο-
βέλτιστων φυσικοχημικών της ιδιοτήτων. Έτσι, σχεδιάστηκαν με ορθολογικό τρόπο, 
μέσω ιn silico μελετών, και συντέθηκαν διαφορετικά τοποεκλεκτικά υβριδικά παρά-
γωγα της ναρινγενίνης με στόχο την ενίσχυση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης της 
μητρικής ένωσης. Διεξήχθησαν φαρμακοκινητικές μελέτες με τη χρήση UHPLC-MS/
MS για να αξιολογηθεί η σταθερότητα των υβριδικών αυτών παραγώγων στο αν-
θρώπινο πλάσμα, με το υβρίδιο DHA - ναρινγενίνης να εμφανίζει ένα ρυθμό βρα-
δείας αποικοδόμησης. Το αντιαιμοπεταλιακό προφίλ των νέων αναλόγων αξιολο-
γήθηκε και in vitro με αρκετούς αγωνιστές αιμοπεταλίων.
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5o πΑΝεΛΛΗΝίο ΣυΝεΔρίο ΘρομβΩΣΗΣ – ΑΝτίΘρομβΩτίΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

προφορικές Ανακοινώσεις παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Συμπεράσματα: Το υβρίδιο DHA-ναρινγενίνης παρουσίασε ισχυρή τριπλή αντιαι-
μοπεταλιακή δράση στοχεύοντας ταυτόχρονα τους PAR-1, P2Y12 και COX-1.
Ευχαριστίες: Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης 
στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή. 
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 3. Η ΚΛίΝίΚΗ ΑποτεΛεΣμΑτίΚοτΗτΑ ΚΑί ΑΣΦΑΛείΑ ΓεΝοΣΗμΗΣ ΚΛοπί-
ΔοΓρεΛΗΣ ΣτΗΝ ΚΑΘΗμερίΝΗ ΚΛίΝίΚΗ πρΑΞΗ: Η μεΛετΗ ΑίΓΑίοΝ
Ν. Πατσουράκος1, Α. Κοτίδης1, Σ. Χαντανής1, Κ. Καλαντζή2, Μ. Τσουμάνη2,  
Α. Καρτάλης3, Ν. Σμυρνιούδης3, Δ. Παναγιωτάκος4, Σ. Φούσας1, Α. Τσελέπης2

 1Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», 2Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης, Πανε-
πιστημίου Iωαννίνων, 3Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», 4Σχολή Επιστημών Υγείας 
& Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Σκοπός/Εισαγωγή: Η καταγραφή της επίπτωσης της καρδιαγγειακής νόσου στην 
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, Χίου και των γύρω νησιωτικών περιοχών, καθώς και 
η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της βεσυλικής κλοπιδογρέλης (γενόσημη) σε 
σχέση με την όξινη θεϊκή (πρωτότυπη).
Υλικό/Μέθοδος: Κατά το έτος 2017 εντάχθηκαν στην μελέτη 448 διαδοχικοί ασθε-
νείς (333 άνδρες 64±12 ετών και 115 γυναίκες 69±11 ετών) με καρδιαγγειακή νόσο 
που νοσηλεύτηκαν στο Καρδιολογικό τμήμα του Τζανείου Νοσοκομείου (ν=315) 
και στο Καρδιολογικό τμήμα του ΓΝ Χίου (ν=133) (79% με έμφραγμα μυοκαρδίου 
(STEMI ή NSTEMI), 21% στηθάγχη ή ισοδύναμο). Το σύνολο των ασθενών έλαβε κλο-
πιδογρέλη και συγκεκριμένα 4,9% όξινη θεϊκή ενώ το 95,1% βεσυλική. Καταγράφη-
καν δημογραφικά στοιχεία και αναλυτικό ιατρικό ιστορικό των ασθενών. Το πρωτο-
γενές καταληκτικό σημείο για το πρώτο εξάμηνο παρακολούθησης ήταν σύνθετο, 
αποτελούμενο από το θάνατο, το νέο έμφραγμα του μυοκαρδίου, θρόμβωση του 
stent, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και τις μείζονες αιμορραγίες. 
Αποτελέσματα: Από τους 448 ασθενείς το 60,7% ήταν καπνιστές, το 75,7% έπα-
σχε από δυσλιπιδαιμία, το 70,5% από αρτηριακή υπέρταση, το 36,2% είχε οικογε-
νειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου ή αιφνιδίου θανάτου και το 33,9% έπασχε από 
σακχαρώδη διαβήτη. Ο μέσος δείκτης μάζας σώματος ήταν 28,8±4,7 kg/m2. Ιστο-
ρικό χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας είχε το 8,9%, θυρεοειδοπάθειας το 
8,9%, εγκεφαλικού επεισοδίου το 5,8%, νεφρικής ανεπάρκειας το 4,7%, περιφερι-
κής αγγειοπάθειας το 4,7%, νόσου καρωτίδων το 4,2%, νεοπλασματικής νόσου το 
1,6% και ηπατοπάθειας το 0,4%. Από καρδιακή ανεπάρκεια έπασχε το 21,7%, ενώ 
κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο το 79,2% ήταν σε στάδιο NYHA 0, το 3,1% NYHA 
I, το 14,1% NYHA II, και το 3,6% NYHA IIΙ. Από στεφανιαία νόσο έπασχε το 98,2% 
(Ι-αγγείου 53,6%, ΙΙ-αγγείων 28,9%, στελέχους ή/και ΙΙΙ-αγγείων 15,5%), το 75% υπε-
βλήθει σε αγγειοπλαστική και το 6,9% υπεβλήθη σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη. 
Το 10,7% είχε ιστορικό ή υπέστη κολπική μαρμαρυγή κατά τη διάρκεια την νοση-
λείας, ενώ βαλβιδοπάθεια ανιχνεύτηκε στο 5,8%. Η 6μηνη επίπτωση του σύνθετου 
πρωτογενούς καταληκτικού σημείου ήταν 4,2%, χωρίς διαφορές μεταξύ των τύπων 
της κλοπιδογρέλλης (p=0,31). Συγκεκριμένα, η θνητότητα ήταν 0,7%, ενώ τα συμ-
βάντα από αιμορραγία ήταν 1,8%, η ανάγκη για επαναγγείωση ήταν 1,6%, εγκεφα-
λικό επεισόδιο εμφάνισε το 0,4% των ασθενών, ενώ δεν υπήρχε κανένα περιστατι-
κό θρόμβωσης του stent.
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Συμπεράσματα: Τα παραπάνω ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επίπτωσης του σύνθε-
του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου και συμβάντων αιμορραγίας, τονίζουν την 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της γενόσημης βεσυλικής κλοπιδογρέλης στην 
καθημερινή κλινική πράξη.
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 4. ο ροΛοΣ του υποΔοΧεΑ PAR-1 ΣτΗΝ εΝερΓοποίΗΣΗ προΔρομΩΝ 
εΝΔοΘΗΛίΑΚΩΝ ΚυττΑρΩΝ Απο τοΝ πΑρΑΓοΝτΑ πΗΞΗΣ Xa
Σ. Παπαδάκη1, Σ. Σιδηροπούλου1, Β. Χαντζηχρήστος1, Μ. Πασχόπουλος2,  
Α. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο παράγοντας Xa (Factor Xa, FXa) αποτελεί σερινοπρωτεάση 
κλειδί του καταρράκτη της πήξης, ενώ συμμετέχει σε πληθώρα μη αιμοστατικών 
κυτταρικών δράσεων κυρίως διαμέσου των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από 
πρωτεάσες-1 και -2 (Protease-Activated Receptor-1 και -2, PAR-1 και -2). Τα προχω-
ρημένης ωρίμανσης πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα (late-Outgrowth Endothelial 
Cells, OECs) συμβάλλουν στην επιδιόρθωση του αγγειακού τοιχώματος και την ανα-
γέννηση του ενδοθηλίου. Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την επίδραση του FXa 
στην ενεργοποίηση OECs που προήλθαν από CD34+ κύτταρα, χρησιμοποιώντας ως 
δείκτη ενεργοποίησης τη μεμβρανική έκφραση του ICAM-1. Για να διαπιστώσουμε 
εάν η ενεργοποίηση των OECs επάγεται διαμέσου του PAR-1, μελετήσαμε τη δρά-
ση του εκλεκτικού ανταγωνιστή του PAR-1, vorapaxar, στην έκφραση του ICAM-1.
Υλικά και Μέθοδοι: CD34+ κύτταρα απομονώθηκαν από μονοπύρηνα κύτταρα 
από ομφάλιο λώρο ανθρώπου χρησιμοποιώντας το CD34 Microbead Kit και καλλι-
εργήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες προς σχηματισμό OECs. OECs 4ης γενιάς που 
είχαν καλύψει το πλακίδιο επίστρωσης κατά 70-90% επωάστηκαν με 50nM FXa για 
24h. Η μεμβρανική έκφραση του ICAM-1 (CD54) μελετήθηκε με κυτταρομετρία ροής 
χρησιμοποιώντας το αντίσωμα anti-CD54-PE, ενώ ως δείκτης ενδοθηλιακού φαινο-
τύπου χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα anti-CD31-FITC. Η έκφραση του ICAM-1 αξι-
ολογήθηκε ως μέση ένταση φθορισμού (Mean Fluorescence Intensity, MFI) Τέλος, 
μελετήθηκε η δοσο-εξαρτώμενη δράση του vorapaxar, μετά από 1h επώαση, στην 
επαγόμενη από τον FXa έκφραση του ICAM-1.
Αποτελέσματα: Ο FXa αύξησε τη μεμβρανική έκφραση του ICAM-1 στα OECs κατά 
73,1±7,0%. Το vorapaxar ανέστειλε δοσο-εξαρτώμενα την επαγόμενη από τον FXa 
έκφραση του ICAM-1 με τιμή IC50 ίση με 0,3nM.
Συμπεράσματα: Ο FXa πέραν του ρόλου που διαδραματίζει στον καταρράκτη της 
πήξης προκαλεί ενεργοποίηση των πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων, φαινόμε-
νο το οποίο αναστέλλεται από το vorapaxar, αποτελώντας ένδειξη ότι η παραπάνω 
ενεργοποίηση διαμεσολαβείται από τον υποδοχέα PAR-1. Η παθοφυσιολογική ση-
μασία του παραπάνω φαινομένου σε σχέση με το ρόλο των OECs στην αναγέννη-
ση του ενδοθηλίου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
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 5. Η επίπτΩΣΗ τΗΣ ΧρΗΣΗΣ ΑΝτίΑίμοπετΑΛίΑΚΩΝ Στο ΧείρουρΓίΚο 
πΛΗΘυΣμο του π.Γ.Ν. ΛΑρίΣΑΣ. προΚΑτΑρΚτίΚΑ ΑποτεΛεΣμΑτΑ
Κ. Σταμούλης3, Ε.Μ. Παπαδόντα5, Α. Κοράκης5, Δ. Παπασπύρου5, Κ. Κολώνια5, 
Δ. Βαριάδης5, Λ. Λαού4, Α. Κυριακάκη2, Α. Φλωσσός2, Ε. Αρναούτογλου1

1Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, 2Αναισθησιολόγος, Διευθ. ΕΣΥ, 3Αναισθησιολόγος, 
Επιμ. Α΄, 4Αναισθησιολόγος, Επικ. Ιατρός, 5Ειδικευόμενος/η Αναισθησιολόγος Αναι-
σθησιολογική Κλινική Π. Γ. Ν. Λάρισας

Εισαγωγή: Η περιεγχειρητική διαχείριση ασθενών που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλι-
ακά συνήθως είναι περίπλοκη και απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Πα-
ρόλη όμως την πολυπλοκότητα της διαχείρισης μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια 
καταγραφή του μεγέθους του προβλήματος1.
Σκοπός: Να καταγραφεί η συχνότητα λήψης αντιαιμοπεταλιακών στο χειρουργικό 
πληθυσμό του Π.Γ.Ν. Λάρισας.
Υλικό: Όσοι υποβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση στο Π.Γ.Ν. Λάρισας από 1/2/ 
2017 έως 10/6/ 2017.
Μέθοδος: Στα πλαίσια της προαναισθητικής προετοιμασίας καταγράφηκε το φύλο 
των ασθενών, το είδους της επέμβασης, η αιτία λήψης, η διάρκειας χορήγησης αντι-
αιμοπεταλιακών , η ειδικότητα του συνταγογραφούντος ιατρού, του υπεύθυνου για 
την περιεγχειρητική διαχείριση των αντιαιμοπεταλιακών αλλά και οι λεπτομέρειες 
της περιεγχειρητικής τους διαχείρισης.
Αποτελέσματα: To 8,45% των ασθενών ελάμβανε κάποιον αντιαιμοπεταλιακό πα-
ράγοντα ή συνδυασμό. Από αυτούς το 15,33% ελάμβανε διπλή αντιαιμοπεταλιακή 
αγωγή (DAPT) και το 10% DAPT για περισσότερο από 18 μήνες. Επιπλέον 23,78% 
των ασθενών υπό αντιαιμοπεταλιακά ελάμβανε μονοθεραπεία με αναστολέα της 
προσκόλλησης του ADP (κλοπιδογρέλη) για περισσότερο από 18 μήνες. (Διαγρ. 1)
Συμπεράσματα: Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές για την επίπτω-
ση της λήψης αντιαιμοπεταλιακών σε χειρουργικό πληθυσμό2. Από την προκαταρ-
κτική ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται πως η συχνότητα των χειρουργικών 
ασθενών που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά στο Π.Γ.Ν. Λάρισας είναι 8,45% και 
πως η μη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες3 δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.

Διαγρ. 1. Εκατοστιαία αναλογία των ασθενών που λαμβάνανε αντιαιμοπεταλιακά.
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Βιβλιογραφία:
1.  Hamilton, K., Davis, C., Falk, J. et al. Int J Clin Pharm (2017) 38: 1094. doi:10.1007/

s11096-016-0335-0.
2.  2017 ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy 

in Patients With Coronary Artery Disease: A Report of the American College of Cardi-
ology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines: An Up-
date of the 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention, 
2011 ACCF/AHA Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery, 2012 ACC/AHA/
ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the Diagnosis and Management of Patients 
With Stable Ischemic Heart Disease, 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management 
of ST-Elevation Myocardial Infarction, 2014 AHA/ACC Guideline for the Management 
of Patients With Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes, and 2014 ACC/AHA 
Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients 
Undergoing Noncardiac Surgery Glenn N. Levine, Eric R. Bates, John A. Bittl, Ralph 
G. Brindis, Stephan D. Fihn, Lee A. Fleisher, Christopher B. Granger, Richard A. Lange, 
Michael J. Mack, Laura Mauri, Roxana Mehran, Debabrata Mukherjee, L. Kristin New-
by, Patrick T. O’Gara, Marc S. Sabatine, Peter K. Smith and Sidney C. Smith Circulation. 
2017;134:e123-e155.

3.  A Meta-analysis of the Impact of Aspirin, Clopidogrel, and Dual Antiplatelet Therapy 
on Bleeding Complications in Noncardiac Surgery (2017) Jesse A. Columbo; Andrew 
J. Lambour; Rebecca A. Sundling; Nirali B. Chauhan; Sarah Y. Bessen; David L. Linshaw; 
Ravinder Kang; Natalie B. V. Riblet; Philip P. Goodney; David H. Stone. Annals of Sur-
gery. Publish Ahead of Print:, MAY 2017 DOI: 10.1097/SLA.0000000000002279.
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 6. ίΑτροΝοΣΗΛευτίΚΗ ΑΝτίμετΩπίΣΗ τΗΣ εΝ τΩΝ βΑΘεί ΦΛεβοΘρομ-
βΩΣΗΣ
Δ. Δεσσέ1, Κ.Α.Α. Σιμπέλ2, Χ. Τσαγκάρης1 

1Προπτυχιακοί φοιτητές, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Ιατρικής, 2Προπτυχιακή φοιτήτρια, ΑΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής

Εισαγωγή: Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό νόση-
μα που συχνά υποδιαγιγνώσκεται. Η επίπτωση της (130/100.000) στον ευρωπαϊ-
κό χώρο υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών έγκαιρης διάγνωσης και 
πρόληψης από τους επαγγελματίες υγείας.
Σκοπός: Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε ένα πρότυπο ιατρονοσηλευτικής 
αντιμετώπισης των ασθενών με ΕΦΒ με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώ-
πιση της.
Υλικά και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφί-
ας από ιατρικά εγχειρίδια και βάσεις δεδομένων (Pubmed, Scopus κ.α.). Κατά την 
αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν λέξεις – κλειδιά (DVT, nursing treatment, medical 
treatment) με ποικίλη σύζευξη. Προτιμήθηκε νεότερη βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα: Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση χρήζει αντιμετώπισης σε επίπε-
δο τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας υγείας. Το ιατρικό προσωπικό της 
ΠΦΥ μπορεί να συνεισφέρει στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόλη-
ψη, τη συμβουλευτική και την αντιμετώπιση του ασθενούς με τις αρχές του βιοψυ-
χοκοινωνικού υποδείγματος. Στο πλαίσιο της ΠΦΥ ο νοσηλευτής δρα συμβουλευ-
τικά σε συνεργασία με τον θεράποντα. 
Σε δευτεροβάθμια νοσηλευτικά ιδρύματα οι αρμόδιοι ιατροί αντιμετωπίζουν σύμ-
φωνα με τα τρέχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα τους νοσηλευόμενους ενώ βρίσκο-
νται σε επαγρύπνηση για ασθενείς που παρουσιάζουν παράγοντες κινδύνου. Κύρια 
σημεία της νοσηλευτικής προσέγγισης είναι η επισκόπηση των ασθενών στο πλαί-
σιο νοσηλευτικών πράξεων (τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων), η μέριμνα για την ορθή 
στάση των πασχόντων μελών τους καθώς και η εκπαίδευση εκείνων και του περι-
βάλλοντος τους με σκοπό τη διατήρηση ενός υγιούς τρόπους ζωής μετά την έξο-
δο τους από τη δομή.
Συζήτηση: Η συνεργασία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με βάση τις αρχές 
της τεκμηριωμένης ιατρικής και νοσηλευτικής πρακτικής (evidence based medicine 
and nursing) ενδέχεται να αυξήσει τα ποσοστά έγκαιρης διάγνωσης και να βελτι-
στοποιήσει την παρεχόμενη φροντίδα.
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 7. Η τίΚΑΓρεΛορΗ μείΩΝεί ΣΗμΑΝτίΚΑ τΗ ΦΛεΓμοΝΩΔΗ ΑποΚρίΣΗ που 
επΑΓετΑί Απο τΑ ΑίμοπετΑΛίΑ
Α.Ν. Τσούκα, Α.Δ. Τσελέπης 
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή – Σκοπός: Τα αιμοπετάλια συμμετέχουν ενεργά στην φλεγμονή είτε δι-
αμέσου έκκρισης φλεγμονωδών παραγόντων είτε διαμέσου των αλληλεπιδράσεων 
τους με λευκοκύτταρα στα οποία σημαντικό ρόλο παίζουν ο CD40L και η P-σελεκτίνη. 
Η τικαγρελόρη είναι ισχυρός ανταγωνιστής του αιμοπεταλιακού P2Y12 υποδοχέα, 
αναστέλλοντας την συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Μελετήθηκε η δράση της τι-
καγρελόρης σε διάφορους αιμοπεταλιακούς δείκτες φλεγμονής καθώς και στις αλ-
ληλεπιδράσεις αιμοπεταλίων με λευκοκύτταρα.
Υλικά - Μέθοδοι: Ολικό αίμα από υγιείς εθελοντές επωάστηκε με τικαγρελόρη σε 
διάφορες συγκεντρώσεις (0,1μM μέχρι 4μΜ) για 5 λεπτά στους 37°C και μετά ενερ-
γοποιήθηκε είτε με ADP (50μΜ) είτε με TRAP-6 (50μΜ). Η ενεργοποίηση των αιμο-
πεταλίων μελετήθηκε με κυτταρομετρία ροής και μελετώντας τη μεμβρανική έκ-
φραση της P-σελεκτίνης και του CD40L χρησιμοποιώντας τα μονοκλωνικά αντι-
σώματα anti-CD62P-PE anti-CD154-FITC και anti-CD61-PerCP (αιμοπεταλιακός δεί-
κτης). Ο CD40L εκφράστηκε ως το % ποσοστό των CD154+/CD61+ κυττάρων ενώ η 
P-σελεκτίνη ως μέση ένταση φθορισμού. Ο σχηματισμός συζευγμάτων αιμοπετα-
λίων με μονοκύτταρα και με ουδετερόφιλα προσδιορίστηκε με διπλό φθορισμό με 
anti-CD61-PerCP και anti-CD14-FITC (δείκτης μονοκύτταρων) ή anti-CD45-PE (δεί-
κτης ουδετερόφιλων), αντίστοιχα. Τα συζεύγματα αιμοπεταλίων με μονοκύτταρα 
και με ουδετερόφιλα, εκφράστηκαν ως το ποσοστό των CD61+/CD14+ και CD61+/
CD45+ συζευγμάτων, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Η τικαγρελόρη αναστέλλει, κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο την μεμ-
βρανική έκφραση της P-σελεκτίνης και του CD40L που επάγεται μετά από ενεργο-
ποίηση των αιμοπεταλίων με ADP (τιμές IC50: 0,64μΜ και 1,12μΜ, αντίστοιχα). Επι-
πλέον, η τικαγρελόρη αναστέλλει τον σχηματισμό συζευγμάτων αιμοπεταλίων- μο-
νοκύτταρων κατά 42% και αιμοπεταλίων-ουδετερόφιλων κατά 82% που επάγονται 
από το ADP. Η τικαγρελόρη αναστέλλει τη μεμβρανική έκφραση P-σελεκτίνης και 
CD40L κατά 35% και 45% αντίστοιχα, ενώ αναστέλλει και το σχηματισμό συζευγ-
μάτων αιμοπεταλίων-ουδετερόφιλων κατά 72%, που επάγονται μετά από ενεργο-
ποίηση με TRAP-6. 
Συμπεράσματα: Η τικαγρελόρη αναστέλλει τη μεμβρανική έκφραση φλεγμονω-
δών παραγόντων στα αιμοπετάλια τόσο μετά από ενεργοποίηση με ADP όσο και 
με TRAP-6. Η ανασταλτική της δράση ως προς το TRAP-6 πιθανώς οφείλεται στην 
αναστολή της δράσης του ADP που εκκρίνεται από τα πυκνά κοκκία μετά από την 
ενεργοποίηση με TRAP-6 διαμέσου του υποδοχέα PAR-1.
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 8. ΚοΛπίΚΗ μΑρμΑρυΓΗ ΚΑί ίΣΧΑίμίΚο ΑΓΓείΑΚο εΓΚεΦΑΛίΚο: ΧΑρΑ-
ΚτΗρίΣτίΚΑ ΑΣΘεΝΩΝ ΚΑί οί τΑΣείΣ τΩΝ ΚΑτΑΛΗΚτίΚΩΝ ΣΗμείΩΝ Σε 
βΑΘοΣ ΧροΝου 20 ετΩΝ, “ATHENS STROKE REGISTRY”
Γ. Ντάιος1, Δ. Σαγρής1, Φ. Γκιουλέκας2, Π. Γαλάνης3, Χ. Παρδάλη4, Α. Βέμμου4, 
Ε. Κορομπόκη5, Β. Παπαβασιλείου6, Σ. Βασιλοπούλου5, Ε. Μανιός4, Κ. Μακαρί-
τσης1, Κ. Σπέγγος5, Δ.-Δ. Μητσικώστας5, Χ. Μηλιώνης7, Κ. Βέμμος4

1Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Ιατρική Σχολή, Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, 2Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
3Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6Comprehensive Stroke Centre, Salford Royal NHS Foundation 
Trust, Manchester Academic Health Sciences Centre, Salford Royal Foundation Trust, 
Manchester M6 8HD, UK, 7Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή σταθερή αρρυθμία με αυξανό-
μενη με την ηλικία επίπτωση, έως και >10% σε ασθενείς άνω των 75 ετών. Παράλ-
ληλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες αγγειακού εγκεφαλικού, αυξάνο-
ντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά πέντε φορές. Η επίπτωση της κολπικής μαρμα-
ρυγής εμφανίζει μία ραγδαία αύξηση (>12%) τις τελευταίες δεκαετίες και αναμένε-
ται περισσότερα από 15 εκατομμύρια άτομα, να εμφανίσουν κολπική μαρμαρυγή 
έως το 2050 στις Η.Π.Α. 
Σκοπός: Στόχος της μελέτης ήταν να καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά και τις τά-
σεις των καταληκτικών σημείων, ασθενών με κολπική μαρμαρυγή και ισχαιμικό αγ-
γειακό εγκεφαλικό, που εισήχθησαν στη Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών του Νο-
σοκομείου Αλεξάνδρα, από το 1993 έως και το 2012.
Μέθοδοι: Οι πληροφορίες των ασθενών που μελετήθηκα ν, συλλέχθηκαν από τη 
βάση δεδομένων του Athens Stroke Registry και συγκρίθηκαν τα στοιχεία της πε-
νταετίας 1993-1998 με αυτά της πενταετίας 2007-2012. 
Αποτελέσματα: Στο σύνολο 3314 ασθενών με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό, κολ-
πική μαρμαρυγή εντοπίστηκε σε ποσοστό 31.5%. Σε βάθος χρόνου 20 ετών, το πο-
σοστό των ασθενών με γνωστή κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι ελάμβαναν αντιπη-
κτική αγωγή αυξήθηκε από 9.6% σε 32.3%, ενώ το ποσοστό αυτών που δεν ελάμ-
βαναν καμία αντιθρομβωτική αγωγή, μειώθηκε από 52.9% σε 19.8%. Το ποσοστό 
των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό και πρωτοδιαγνωσθείσα κολπική μαρμαρυ-
γή κατά την εισαγωγή και τον περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο, αυξήθηκε από 17.4% 
σε 38.9%, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε μείωση των υποτροπών του αγγειακού 
εγκεφαλικού (από 8.1 σε 3.1/100 patient-years), των μειζόνων καρδιαγγειακών συμ-
βαμάτων (από 12.3 σε 8/100 patient-years) και του θανάτου (από 21.3 σε 12.3/100 
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patient-years). Οι τάσεις χαρακτηριστικών και καταληκτικών σημείων παρουσιάζο-
νται στον πίνακα 1.

Συμπεράσματα: Κατά το χρονικό διάστημα από το 1993 έως και το 2012, η αύξηση 
του ποσοστού χορήγησης κατάλληλης αντιθρομβωτικής αγωγής και η συχνότερη 
διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής, σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλι-
κό, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των υποτροπών των εγκεφαλικών, των μειζό-
νων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και του θανάτου.
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 9. μετΑβοΛεΣ τΗΣ πρΩτοΓεΝουΣ ΚΑί ΔευτεροΓεΝουΣ ΑίμοΣτΑΣΗΣ 
ΣτοΝ υποΚΛίΝίΚο υποΘυρεοείΔίΣμο
Β. Κυριαζή, Γ. Μπίρμπας, Σ. Ρέρρα, Ε. Πολυχρόνη, Δ. Μαυρουδέας
Αιματολογικό Εργαστήριο, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» Αθήνα 

Εισαγωγή: Η παθολογική θυρεοειδική λειτουργία επάγει ποικίλες αιμοστατικές δι-
αταραχές. Ο σοβαρός και μέτριος υποθυρεοειδισμός αυξάνει την αιμορραγική δι-
άθεση, ενώ ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο.
Σκοπός: Εκτίμηση των αιμοπεταλίων, του μέσου όγκου αιμοπεταλίων (MPV), του 
εύρους κατανομής αιμοπεταλίων (PDW), του αιμοπεταλιοκρίτη (PCT), του χρό-
νου προθρομβίνης (PT), του χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης 
(APTT), του ινωδογόνου και των δ-διμερών σε ασθενείς με υψηλή θυρεοειδοτρό-
πο ορμόνη (TSH).
Υλικό: Εξετάστηκαν οι αιμοστατικές παράμετροι σε 45 άτομα με θυρεοειδικό έλεγ-
χο εντός του ιδίου 24ώρου, χωρίς ιστορικό κλινικής αιμοστατικής διαταραχής ή λή-
ψης αντιπηκτικών. Οι δείκτες φλεγμονής ήταν φυσιολογικοί.
Μέθοδος: Διακρίθηκαν δύο ομάδες αναλόγως των επιπέδων TSH: Ομάδα Α (n:24 
άτομα, 11 άνδρες/13 γυναίκες) με φυσιολογική TSH, διάμεσης ηλικίας 48.5 (εύρος 
15-81) και η ομάδα B (n=21, 2 άνδρες/19 γυναίκες) με υψηλή TSH, διάμεσης ηλικί-
ας 55 (εύρος 24-77) έτη. Η σύγκριση των μέσων τιμών έγινε με τη δοκιμασία Mann-
Whitney U.
Αποτελέσματα: Με την εξαίρεση ενός ασθενούς στην ομάδα Β, οι τιμές των θυρε-
οειδικών ορμονών βρέθηκαν φυσιολογικές. Οι γυναίκες αποτέλεσαν την πλειονό-
τητα στην ομάδα Β, ενώ η μέση ηλικία δεν ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα 
Β (p=0,081). Στην ομάδα Β η τιμή του MPV ήταν σημαντικά υψηλότερη (p=0,034). 
Οι τιμές των αιμοπεταλίων, του PDW και PCT ήταν μη σημαντικά υψηλότερες στην 
ομάδα B. Με εξαίρεση τη στατιστική διαφορά στο INR μεταξύ των Α και B (1,08 vs 
1,01, p=0,046), δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στις τιμές PT, APTT, ινωδο-
γόνου και δ-διμερών.
Συμπεράσματα: Οι γυναίκες και εξεταζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είχαν συχνό-
τερα παθολογικές τιμές TSH. Στους ασθενείς με υψηλή TSH ο αιμοστατικός έλεγχος 
ρουτίνας ανέδειξε υψηλότερες τιμές δεικτών αιμοπεταλιακής ενεργοποίησης, με 
στατιστική σημαντικότητα, ωστόσο, μόνο για το MPV. 
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 10 . το VORAPAXAR ΑΝΑΣτεΛΛεί τΗΝ εΝερΓοποίΗΣΗ τΩΝ προΔρομΩΝ 
εΝΔοΘΗΛίΑΚΩΝ ΚυττΑρΩΝ Απο τΗ ΘρομβίΝΗ. 
Σ. Παπαδάκη1, Σ. Σιδηροπούλου1, Β. Χαντζηχρήστος1, Μ. Πασχόπουλος2,  
Α. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή-Σκοπός: Η θρομβίνη αποτελεί τη σερινοπρωτεάση κλειδί του καταρρά-
κτη της πήξης, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε πληθώρα μη αιμοστατικών κυτταρι-
κών δράσεων, οι οποίες διαμεσολαβούνται κυρίως από τον υποδοχέα που ενεργο-
ποιείται από πρωτεάσες-1 (Protease-Activated Receptor-1, PAR-1). Τα προχωρημέ-
νης ωρίμανσης πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα (late-Outgrowth Endothelial Cells, 
OECs) συμβάλλουν στην επιδιόρθωση του αγγειακού τοιχώματος και την αναγέν-
νηση του ενδοθηλίου. Το vorapaxar αποτελεί έναν ισχυρό και εκλεκτικό ανταγωνι-
στή του PAR-1. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της 
θρομβίνης στην ενεργοποίηση OECs που προήλθαν από CD34+ κύτταρα, χρησιμο-
ποιώντας ως δείκτη ενεργοποίησης τη μεμβρανική έκφραση του ICAM-1. Για να δι-
απιστώσουμε εάν η ενεργοποίηση των OECs επάγεται διαμέσου του PAR-1, μελε-
τήσαμε τη δράση του vorapaxar, στην έκφραση του ICAM-1.
Υλικά και Μέθοδοι: CD34+ κύτταρα απομονώθηκαν από μονοπύρηνα κύτταρα από 
ομφάλιο λώρο ανθρώπου χρησιμοποιώντας το CD34 Microbead Kit και καλλιεργή-
θηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες προς σχηματισμό OECs. OECs 4ης γενιάς που είχαν 
καλύψει το πλακίδιο επίστρωσης κατά 70-90% επωάστηκαν με 8U/mL θρομβίνης 
για 24h. Η μεμβρανική έκφραση του ICAM-1 (CD54) μελετήθηκε με κυτταρομετρία 
ροής χρησιμοποιώντας το αντίσωμα anti-CD54-PE, ενώ ως δείκτης ενδοθηλιακού 
φαινοτύπου χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα anti-CD31-FITC. Η έκφραση του ICAM-
1 αξιολογήθηκε ως μέση ένταση φθορισμού (Mean Fluorescence Intensity, MFI). Τέ-
λος, μελετήθηκε η δοσο-εξαρτώμενη δράση του vorapaxar, μετά από 1h επώαση, 
στην επαγόμενη από τη θρομβίνη έκφραση του ICAM-1.
Αποτελέσματα: Η θρομβίνη αύξησε τη μεμβρανική έκφραση του ICAM-1 στα OECs 
κατά 2,69±0,45 φορές. Το vorapaxar ανέστειλε την επαγόμενη από τη θρομβίνη έκ-
φραση του ICAM-1 με τιμή IC50 ίση με 2,9nM. 
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι η θρομβίνη επάγει 
την ενεργοποίηση των πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων, φαινόμενο το οποίο 
αναστέλλεται από το vorapaxar, αποτελώντας ένδειξη ότι η παραπάνω ενεργοποί-
ηση διαμεσολαβείται από τον υποδοχέα PAR-1. Η παθοφυσιολογική σημασία του 
παραπάνω φαινομένου σε σχέση με το ρόλο των OECs στην αναγέννηση του ενδο-
θηλίου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 1. ΛεμΦοίΔΗμΑ ΣτουΣ ΑΣΘεΝείΣ τΗΣ μεΘ
Ζ. Μπιτσώρη1, Δ. Μπαλάσκα3, Γ. Δημογέροντας4

1RN (Γραφείο Εκπαίδευσης - Γ.Ν. «Η ΕΛΠΙΣ») Αθήνα, 2Επισκέπτρια Υγείας (Διοικητικός 
- 1η ΥΠΕ) Αθήνα, 3Νευροχειρουργός (Metropolitan Hospital) Αθήνα

Εισαγωγή H παραμονή στη ΜΕΘ έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο 
και στην ψυχική υγεία του βαρέως πάσχοντος, καθιστώντας έκδηλη την ανάγκη για 
διεπιστημονική προσέγγιση. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα επι-
πλοκών λόγω της παρατεταμένης παραμονής στην ΜΕΘ. Μία από την πιο συχνή επι-
πλοκή στους ασθενείς της ΜΕΘ είναι το λεμφοίδημα, δηλαδή η διόγκωση (οίδημα), 
κάποιας περιοχής του σώματος, λόγω της απουσίας ή της δυσλειτουργίας των λεμ-
φαδένων ή των λεμφαγγείων. 
Σκοπός: Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης να αναδειχτεί η αντιμετώπιση του 
λεμφοιδήματος στους ασθενείς της ΜΕΘ. 
Υλικό - Μέθοδος: Το υλικό της παρούσας ανασκόπησης στηρίζεται στην έντυπη 
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
Αποτελέσματα: Το λεμφοίδημα στους ασθενείς της ΜΕΘ είναι αποτέλεσμα οξείας 
λοίμωξης το οποίο εκδηλώνεται απότομα και συνοδεύεται από υψηλό πυρετό και 
ρίγη. Το μέλος είναι πρησμένο, ερυθρό και θερμό, ενώ μπορεί να εμφανιστούν ερυ-
θρές γραμμές στο δέρμα. Χωρίς θεραπεία το δέρμα παχαίνει και μπορεί να εμφανί-
σει μικρές φυσαλίδες. Ακόμη και ένας μικροτραυματισμός, όπως σχάση, μυκητιάση 
των δακτύλων του ποδιού, μπορεί να προκαλέσουν λοίμωξη του λίπους κάτω από 
το δέρμα όπου ονομάζεται κυτταρίτιδα. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι 
πολυδιάστατος. Σκοπός της θεραπείας είναι η μείωση του όγκου του μέλους, για την 
επίτευξη του ελέγχου του οιδήματος, η αποκατάσταση της κινητικότητας και του 
εύρους κίνησης των αρθρώσεων, η αποτροπή μολύνσεων, καθώς και η βελτίωση 
της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς. Επίσης η διατροφή, η λήψη αρκετής 
ποσότητας υγρών και ο μεταβολισμός είναι σημαντικοί παράγοντες στην επιτυχία 
της θεραπείας του λεμφοιδήματος.
Συμπεράσματα: Το λεμφοίδημα είναι μια σοβαρή νόσος, η οποία από την στιγμή 
της εμφάνιση του δημιουργεί όχι μόνο έντονα ψυχολογικά προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την αισθητική του άκρου, αλλά επηρεάζει σημαντικότατα την ποιό-
τητα ζωής του ασθενούς. Δεν υπάρχουν συντηρητικά ή χειρουργικά μέτρα που θα 
αποκαταστήσουν πλήρως το προσβεβλημένο μέλος. Όμως πρέπει να διατηρείται 
υπό έλεγχο ώστε να μη συμβούν επιπλοκές αργότερα.
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 2. ΔίΑΦοροποίΗμεΝΗ ΔρΑΣΗ τΗΣ υΔροΞυΧΛΩροΚίΝΗΣ ΣτΗΝ ΑΘΗρΩ-
μΑτίΚΗ πΛΑΚΑ ApoE KNOCKOUT ποΝτίΚίΩΝ
Ε. Πουλακίδα1,2,3, Κ. Μακαρίτσης3, Ε. Πολυχρονοπούλου3, Δ. Σαγρής3,  
Μ. Ιωάννου4, Ε. Κουβαράς4, Γ. Ντάιος3, Γ. Κουκούλης4, Γ. Νταλέκος.3

1Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Βόλου, 2Διδακτορικός Υπότροφος ΙΜΕΘΑ, 3Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
4Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Εισαγωγή: Έχει προταθεί, σε προηγούμενες κλινικές μελέτες, ότι η χορήγηση υδρο-
ξυχλωροκίνης (HCQ) σε ασθενείς με ΣΕΛ, μπορεί να έχει θετική επίδραση στο λιπι-
δαιμικό προφίλ και την αθηρωμάτωση. Σε προηγούμενο πείραμα, αποδείξαμε ότι η 
χορήγηση HCQ σε δόση 100mg/kg, παραδόξως, προκαλεί επιδείνωση της αθηρω-
ματικής πλάκας σε ApoE knockout ποντίκια, μέσω υπερέκφρασης της eNOS. Στην 
παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε υποδεκαπλάσια δόση HCQ (10mg/kg).
Υλικά: HCQ (10mg/kg) χορηγήθηκε σε ApoE knockout ποντίκια στο πόσιμο νερό. 
Χρησιμοποιήθηκαν 47 ποντίκια, χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες: 16 ζώα (10M/6F) 
έλαβαν HCQ, ενώ 31 ζώα (17M/14F) χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.
Μέθοδοι: Η θεραπεία με HCQ ξεκίνησε σε ηλικία 16 εβδομάδων, και διήρκησε επί 
16 εβδομάδες. Σε ηλικία 32 εβδομάδων ελήφθη δείγμα αίματος για τον προσδιο-
ρισμό των λιπιδίων του πλάσματος. Στη συνέχεια αφαιρέθηκε η ανιούσα αορτή με 
στόχο το μορφομετρικό προσδιορισμό της έκτασης της αθηροσκληρυντικής πλά-
κας και τον ανοσοϊστοχημικό προσδιορισμό της έκφρασης της eNOS και του HIF-
1α. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ANOVA για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμά-
των και τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέση τιμή ±SEM.
Αποτελέσματα: Η αθηροσκληρυντική πλάκα μειώθηκε σημαντικά τόσο στα αρ-
σενικά, όσο και στα θηλυκά ποντίκια που έλαβαν αγωγή με HCQ σε σύγκριση με 
τους μάρτυρες (M: 0.045±0.014 έναντι 0.192±0.028, p <0.001, F: 0.0278±0.005 ένα-
ντι 0.177±0.025, p=0.003). Η έκφραση της eNOS αυξήθηκε σε αρσενικά και θηλυκά 
ποντίκια που έλαβαν HCQ έναντι των μαρτύρων (2.0±0.0 έναντι 1.318±0.282), ενώ η 
έκφραση του HIF-1α ήταν σημαντικά μειωμένη στα ποντίκια που έλαβαν HCQ ένα-
ντι των μαρτύρων (35.00±17.67 έναντι 132.95±7.51,p=0.001).
Συμπεράσματα: Η χορήγηση HCQ σε δόση 10mg/kg μειώνει το μέγεθος της αθη-
ρωματικής πλάκας σε ApoE knockout ποντίκια. Η έκφραση της eNOS αυξήθηκε, ενώ 
η έκφραση του HIF-1α μειώθηκε στις αθηρωματικές πλάκες των ποντικιών που έλα-
βαν HCQ έναντι των μαρτύρων.
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 3. ΑΝτίΑίμοπετΑΛίΑΚεΣ ΚΑί ΑΝτίΦΛεΓμοΝΩΔείΣ ΔρΑΣείΣ του VORAPAXAR
Α.Ν. Τσούκα1, Η.Χ. Μοσχονάς1, Σ. Παπαδάκη1, Α.Δ. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή- Σκοπός: Τα αιμοπετάλια εκτός από την συμμετοχή τους στην θρόμβω-
ση και την αιμόσταση παίζουν σημαντικό ρόλο και σε φλεγμονώδεις αποκρίσεις 
είτε διαμέσου έκκρισης φλεγμονωδών παραγόντων είτε διαμέσου των αλληλεπι-
δράσεων τους με λευκοκύτταρα στα οποία σημαντικό ρόλο παίζουν ο CD40L και η 
P-σελεκτίνη. Το vorapaxar είναι εκλεκτικός ανταγωνιστής του υποδοχέα PAR-1 των 
αιμοπεταλίων και αναστέλλει ισχυρά τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Μελετή-
θηκε η δράση του vorapaxar σε διάφορους αιμοπεταλιακούς δείκτες φλεγμονής κα-
θώς και στις αλληλεπιδράσεις αιμοπεταλίων με λευκοκύτταρα. 
Υλικά – Μέθοδοι: Ολικό αίμα από υγιείς εθελοντές επωάστηκε με vorapaxar σε δι-
άφορες συγκεντρώσεις (0,1μM μέχρι 2μΜ) για 60 min στους 37°C και μετά ενερ-
γοποιήθηκε είτε με ADP (50μΜ) είτε με TRAP-6 (50μΜ). Η ενεργοποίηση των αιμο-
πεταλίων μελετήθηκε με κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιώντας τα μονοκλωνικά 
αντισώματα anti-CD62P-PE, anti-CD154-FITC και anti-CD61-PerCP (αιμοπεταλια-
κός δείκτης) για την μεμβρανική έκφραση της P-σελεκτίνης και του CD40L, αντί-
στοιχα. Το CD40L εκφράστηκε ως το % ποσοστό των CD154+/CD61+ κυττάρων ενώ 
η P-σελεκτίνη ως μέση ένταση φθορισμού. Ο σχηματισμός συζευγμάτων αιμοπετα-
λίων με μονοκύτταρα και με ουδετερόφιλα προσδιορίστηκε με διπλό φθορισμό με 
anti-CD61-PerCP και anti-CD14-FITC (δείκτης μονοκύτταρων) ή anti-CD45-PE (δεί-
κτης ουδετερόφιλων), αντίστοιχα. Τα συζεύγματα αιμοπεταλίων με μονοκύτταρα 
και με ουδετερόφιλα, εκφράστηκαν ως το ποσοστό των CD61+/CD14+ και CD61+/
CD45+ συζευγμάτων, αντίστοιχα. 
Αποτελέσματα: Το vorapaxar αναστέλλει κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο την μεμ-
βρανική έκφραση της P-σελεκτίνης και του CD40L που επάγεται μετά από ενεργο-
ποίηση των αιμοπεταλίων με TRAP-6 (τιμές IC50: 0,80μΜ and 0,64μΜ, αντίστοιχα). 
Επιπλέον, το vorapaxar μείωσε κατά 100% και κατά 86% το σχηματισμό συζευγμά-
των αιμοπεταλίων-ουδετεροφίλων και μονοκυττάρων, αντίστοιχα. Τέλος, δεν πα-
ρατηρήθηκε οποιαδήποτε ανασταλτική δράση στις παραπάνω παραμέτρους μετά 
από ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων με ADP. 
Συμπεράσματα: Το vorapaxar, εκτός από την ισχυρή ανασταλτική δράση στη συσ-
σώρευση αιμοπεταλίων εκφράζει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση διαμέσου του αι-
μοπεταλιακού PAR-1 υποδοχέα.  
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 4. πΑΘοΦυΣίοΛοΓίΚοί μΗΧΑΝίΣμοί Η επίΔΗμίοΛοΓίΚΗ ερευΝΑ; 
ο ΣΑΚΧΑρΩΔΗΣ ΔίΑβΗτΗΣ ΩΣ πΑρΑΓοΝτΑΣ ΚίΝΔυΝου τΗΣ εΝ τΩΝ 
βΑΘεί ΘρομβΩΣΗΣ
Θ. Αγγελόπουλος1, Κ.Α. Α. Σιμπέλ2, Ν. Σεβδαλής3, Χ. Τσαγκάρης1 

1Προπτυχιακοί φοιτητές, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ια-
τρικής, 2Προπτυχιακή φοιτήτρια, ΑΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, 3Προπτυχιακός 
φοιτητής, ΕΚΠΑ, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν ως παράγο-
ντας κινδύνου εμφάνισης εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Σύγχρονες κλινικές μελέ-
τες αμφισβητούν ωστόσο τη συσχέτιση των δύο νοσημάτων.
Σκοπός: Διερευνούμε γενετικούς και παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που συ-
σχετίζουν τον σακχαρώδη διαβήτη και τις επιπλοκές του με την εν τω βάθει φλεβο-
θρόμβωση. Εν συνεχεία συγκρίνουμε το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο με τα αποτε-
λέσματα σύγχρονων επιδημιολογικών μελετών.
Υλικά και μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της τρέχουσας και της παλαιότερης βι-
βλιογραφίας. Αξιοποιήθηκαν δεδομένα από έντυπα εγχειρίδια και βάσεις δεδομέ-
νων (Pubmed, Scopus). Έγινε αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά (diabetes, VTE, clotting, 
insulin resistance). Δεν αποκλείσαμε μελέτες σε πειραματόζωα ή παλαιότερες έρευ-
νες, παρόλα αυτά δόθηκε βάρος στα αποτελέσματα συστηματικών ανασκοπήσε-
ων και μετααναλύσεων.
Αποτελέσματα: Γενετικά τα νοσήματα φαίνονται συνδεδεμένα με διαφορετικούς 
γονιδιακούς τόπους. Μεταλλαγές των παραγόντων V leiden ή συγγενής απουσία 
αντιπηκτικών παραγόντων οδηγεί σε εμφάνιση φαινοτύπου θρόμβωσης κατά την 
εφηβεία ή τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 
συνδέεται με μεταλλαγές του HLA, γενετικές παραλλαγές στο γονίδιο της ινσουλί-
νης και στο CTLA4. Ορισμένες μεταλλαγές του TLR4 φαίνεται να μειώνουν την πιθα-
νότητα εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. 
Παθοφυσιολογικά ο σακχαρώδης διαβήτης και η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση 
φαίνεται να συσχετίζονται μέσω της τριάδας του Βίρχοφ. Η αντίσταση στην ινσου-
λίνη οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και επάγει λιποτοξικότητα 
προκαλώντας βλάβη στο αγγειακό ενδοθήλιο. Παράλληλα η αποσύζευξη αγγειο-
διασταλτικής δράσης του ΝΟ και αποθήκευσης γλυκόζης επιδρά επί της διαμέτρου 
των αγγείων και της αιματικής ροής.
Συζήτηση: Τεκμηριωμένες επιδημιολογικές μελέτες διαψεύδουν το υπαρκτό παθο-
φυσιολογικό υπόβαθρο της συσχέτισης ΣΔ και ΕΦΒ. Νεότερη παθοφυσιολογική ερ-
μηνεία του παραδόξου ενισχύει την άποψη ότι οι συνιστώσες της τριάδας του Βίρ-
χοφ δεν συμβάλλουν ομότιμα στη θρόμβωση. Η αξιοπιστία της διερεύνησης μορι-
ακών μηχανισμών μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω εφόσον υφίστανται επαρκή κλινι-
κά και επιδημιολογικά τεκμήρια. 
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 5. ο ροΛοΣ τΩΝ επίπεΔΩΝ του μεΣου οΓΚου ΑίμοπετΑΛίΩΝ (μPV) ΣτΗ 
μΗ ΑΛΚοοΛίΚΗ ΛίπΩΔΗ ΝοΣο του ΗπΑτοΣ (MAΛΝΗ-NAFLD)
Δ. Κουμουτσέα1,5, Ι. Γιαννούσης1, Α. Νάκος1,5, Π. Μπαρμπαγιάννης1,5, Δ. Κρεντή-
ρης2, Ε. Αντωνιάδου3, Π. Θαλασσινού4, Γ. Ματσαγγούρας5, Δ. Ταμπακόπουλος1,5

1Παθολογικός Τομέας και Ηπατογαστρεντερολογικό Τμήμα 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα, 2Κέντρο 
Υγείας Σαλαμίνας, 3Κέντρο Υγείας Σπάτων, 4ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών, 5Παθολογικός 
Τομέας Euromedica Group και Ιασώ General, Aθήνα

Εισαγωγή - Σκοπός: Η ΜΑΛΝΗ ή αλλιώς NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) 
είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως η πιο συχνή χρόνια νόσος του ήπατος. 
Έχει ήδη καλώς τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία ότι η ΜΑΛΝΗ (NAFLD) παρουσιάζει 
σημαντικά ισχυρή συσχέτιση με το Μεταβολικό Σύνδρομο και τις συνιστώσες του, 
ενώ η ίδια αποτελεί επιπροσθέτως μία από τις γνωστές συνιστώσες του, τη λεγόμε-
νη ηπατική συνιστώσα του Μεταβολικού Συνδρόμου. Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ-
CVD) έχει επίσης καλώς τεκμηριωθεί ότι παρουσιάζει σημαντικά ισχυρή συσχέτιση 
με την ΜΑΛΝΗ (NAFLD). Ο όγκος των αιμοπεταλίων αποτελεί έναν γνωστό δείκτη 
της ενεργότητας (ενεργοποίησης) και λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων, ενώ ο Μέ-
σος Όγκος Αιμοπεταλίων MPV (Mean Platelet Volume) έχει πολλάκις αναφερθεί ως 
παράγων κινδύνου για τη διεργασία της αθηροσκλήρωσης και αθηροθρόμβωσης. 
Σκοπός της εργασίας μας ήταν να διερευνήσουμε την οποιαδήποτε δυνητικά πιθα-
νή συσχέτιση μεταξύ του MPV και της ιστολογικά ταυτοποιημένης ΜΑΛΝΗ (NAFLD).
Υλικό - Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 44 ασθενείς (36 άνδρες και 8 
γυναίκες), μέσης ηλικίας 56,24±13,68 έτη με ιστολογικά διά βιοψίας τεκμηριω-
μένη ΜΑΛΝΗ (NAFLD) και 35 ασθενείς (27 άνδρες και 8 γυναίκες) μέσης ηλικίας 
53,63±11,82 έτη, που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου των υγιών μαρτύρων. Από τη 
μελέτη εξαιρέθηκαν οι καπνιστές και οι ήδη διαγνωσμένοι με ΣΔ τύπου ΙΙ ασθενείς. 
Σε δείγμα αίματος από όλους τους συμμετέχοντες στη μελέτη μετρήθηκαν ο MPV 
(MPV: αιμοπεταλιακός δείκτης της Γενικής Αίματος), o αριθμός των αιμοπεταλίων και 
τα επίπεδα στον ορό των τρανσαμινασών AST(SGOT), ALT(SGPT) και γ-GT. O βαθ-
μός της στεάτωσης (steatosis degree), η λοβιακή φλεγμονή (lobular inflammation), 
η ηπατοκυτταρική εξοίδηση - το ηπατοκυτταρικό οίδημα-ballooning (hepatocellular 
ballooning) και η ίνωση (fibrosis) καθορίστηκαν ιστοπαθολογικά κατόπιν διενέρ-
γειας βιοψίας ήπατος στους ασθενείς. Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των 
δεδομένων έγινε με τη χρήση του πακέτου software SPSS version 16 (SPSS v16).
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα του ΜPV ανευρέθησαν σημαντικά υψηλότερα στην 
ομάδα των ασθενών με ΜΑΛΝΗ (NAFLD) [8,4235±1,17 vs 7,6716±0,83, (p <0,01)]. 
Επιπροσθέτως ο MPV συσχετίσθηκε σημαντικά και θετικά με τη στεάτωση (θετική 
συσχέτιση r: 0,312, p=0,043, p <0,05). Όμως ο MPV δεν συσχετίσθηκε σημαντικά 
με τον αριθμό των αιμοπεταλίων, τα επίπεδα στον ορό των τρανσαμινασών (AST, 
ALT, γ-GT), τη λοβιακή φλεγμονή, το βαθμό της στεάτωσης, το ηπατοκυτταρικό 
ballooning και την ίνωση στους ασθενείς με ΜΑΛΝΗ (NAFLD).



53

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α
ναρτημένες Α

να
κοινώ

σ
εις

5ο

21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

Συμπεράσματα: Παρά τα αντικρουόμενα και αντιφατικά πολλές φορές ευρήμα-
τα διαφόρων μελετών που προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
στην πολύ μικρή αυτή μελέτη καταδεικνύεται ότι οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ (NAFLD) 
παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα του MPV, ο οποίος καθιερωμένα απο-
τελεί γνωστό δείκτη της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων. Σύμφωνα με τα ανω-
τέρω ευρήματα τα επίπεδα του MPV θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδραματί-
ζουν έναν σημαντικό προγνωστικό-διαγνωστικό ρόλο στους ασθενείς με ΜΑΛΝΗ 
(NAFLD), αναδεικνύοντας την πιθανότητα αυξημένου κινδύνου για καρδιαγγειακή 
νόσο (ΚΑΝ-CVD) στους ασθενείς αυτούς. Οπωσδήποτε απαιτούνται περισσότερες 
μελέτες και πολύ μεγαλύτερο πληθυσμιακό δείγμα για την εξαγωγή ασφαλέστερων 
και παγιωμένων συμπερασμάτων. 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΙΒΑΡΟΞΑΒΑΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙ-
ΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
Γ. Μουζόπουλος, Α. Τσεμπελή, Χ. Βλάχος, Μ. Αμπαδιωτάκη, Κ. Γεωργαράκου, 
Λ. Καράντζαλης, Κ. Βλάχος
Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Σκοπός: Έλεγχος του αριθμού μεταγγίσεων σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ολι-
κή αρθροπλαστική ισχίου και έλαβαν ριβαροξαβάνη ως αντιπηκτική αγωγή στη με-
τεγχειρητική περίοδο.
Μέθοδος - Υλικό: Στην προοπτική μελέτη μας περιλαμβάνονται 36 (ηλικίας 78±4.1 
ετών) ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα ισχίου που αντιμετωπίστηκαν με ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου και έλαβαν ριβαροξαβάνη ως αντιπηκτική αγωγή (Ομάδα 1) καθώς 
και 44 ασθενείς (ηλικίας 76±3.8 ετών) που υπεβλήθησαν στην ίδια επέμβαση αλλά 
έλαβαν βεμηπαρίνη ως αντιπηκτική αγωγή (Ομάδα 2) μετεγχειρητικά. Στους ασθε-
νείς αυτούς έγινε καθημερινά μέτρηση του αιματοκρίτη, των απωλειών αίματος στις 
παροχετεύσεις καθώς και του αριθμού των μεταγγίσεων κατά τη διάρκεια της νοση-
λείας τους. Κριτήριο μετάγγισης ήταν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης <9mg/dl. Η στατι-
στική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα STATA 8.0.
Αποτελέσματα: Δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς τις απώλει-
ες αίματος στις παροχετεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων (464±128ml vs 479±161ml, 
p<0.05). Επιπλέον δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς τον 
αριθμό μεταγγίσεων μεταξύ των δύο ομάδων (2.3±0.4 μεταγγίσεις vs 2.2±0.9 με-
ταγγίσεις, p<0.05).
Συμπέρασμα: Η χορήγηση ριβαροξαβάνης δεν προκαλεί αύξηση των απωλειών 
αίματος μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου, σε σχέση με τις ηπαρίνες χαμηλού 
μοριακού βάρους. 
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 7. επίΔρΑΣΗ τΗΣ ίμΑτίΝίβΗΣ ΚΑί ΣυΝΘετίΚΩΝ ΑΝΑΛοΓΩΝ τΗΣ ΣτΗ ΣυΣ-
ΣΩρευΣΗ τΩΝ ΑίμοπετΑΛίΩΝ
Δ. Πανταζή1, Ν. Ντέμου2, Κ. Σκομπρίδης2, Α.Δ. Τσελέπης1*

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/ Εργαστήριο Βιοχημείας, 2Εργαστήριο Οργανι-
κής Χημείας, Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Οι πρωτεϊνικές κινάσες είναι ένζυμα που καταλύουν τη μεταφορά της 
φωσφορικής ομάδας του ATP σε πρωτεΐνες-στόχους φωσφορυλιώνοντας αυτές σε 
κατάλοιπα σερίνης, θρεονίνης, τυροσίνης ή ιστιδίνης. Οι πρωτεϊνικές κινάσες συμ-
μετέχουν σε πολλές κυτταρικές διεργασίες και οι αναστολείς τους μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Η Ιματινίβη (ΙΜ) αποτελεί ένα 
ειδικό αναστολέα τυροσινικών κινασών που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της 
χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα αποδεικνύ-
ουν ότι η ΙΜ πιθανώς εμφανίζει αντιαθηρογόνες δράσεις, ενώ δεν έχει μέχρι σήμε-
ρα διερευνηθεί η δράση της στα αιμοπετάλια. Απαιτείται επομένως να διερευνηθεί 
η πιθανή αντιαιμοπεταλιακή δράση της ΙΜ.
Σκοπός: Διερευνήθηκε η δράση της ΙΜ και συνθετικών αναλόγων της στη συσσώ-
ρευση ανθρώπινων αιμοπεταλίων, in vitro.
Υλικά και Μέθοδοι: Έγινε η σύνθεση της ΙΜ (Imatinib mesylate) και 6 δομικών ανα-
λόγων της τα οποία συμβολίζονται ως SK19, SK20, SK21, SK23, Ε24 και Ε28. Στη συνέ-
χεια ακολούθησε έλεγχος της πιθανής βιολογικής δράσης των προηγούμενων ενώ-
σεων σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP). Η συσσώρευση των αιμοπεταλίων 
έγινε με τους αγωνιστές ADP (5 μΜ) και TRAP-6 (10 μΜ) με την τεχνική της συσσω-
ρευομετρίας οπτικής διαπερατότητας (LTA).
Αποτελέσματα: Από τις ενώσεις που εξετάστηκαν, οι SK21, SK23 και Ε24 αναστέλ-
λουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων που επάγεται και από τους 2 αγωνιστές 
κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο, εμφανίζοντας τη μέγιστη αναστολή (30%) σε συ-
γκέντρωση 100 μΜ (για τις SK21 και Ε24) και σε συγκέντρωση 250 μΜ για την SK23. 
Αντίθετα, τόσο η ΙΜ όσο και οι υπόλοιπες ενώσεις που εξετάστηκαν δεν εμφάνισαν 
ανασταλτική δράση. 
Συμπέρασμα: Τα συνθετικά ανάλογα της ΙΜ, SK21, SK23 και Ε24 εμφανίζουν ανα-
σταλτική δράση στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων την οποία δεν διαθέτει η μη-
τρική ένωση ΙΜ. Συνεπώς τα νέα αυτά μόρια μπορεί να αποτελέσουν τη βάση ανά-
πτυξης μιας νέας γενιάς ισχυρών αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων. 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις
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 8. Η ΤΙΚΑΓΡΕΛΟΡΗ ΕΠΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ 
ΣΤΑ CD34+ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ IN VITRO
Σ. Σιδηροπούλου, Α.Δ. Τσελέπης
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η τικαγρελόρη είναι ένας ισχυρός ανταγωνιστής του υποδο-
χέα P2Y12. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, εκτός της αναστολής της αιμοπεταλια-
κής ενεργοποίησης, η τικαγρελόρη ασκεί πλειοτροπικές δράσεις. Τα αιμοπετάλια, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στη φλεγμονή, καθώς αλληλεπιδρούν τόσο με 
τα ενδοθηλιακά κύτταρα όσο και με τα λευκοκύτταρα. Διαταραχή της ακεραιότητας 
του ενδοθηλίου διεγείρει τα αιμοπετάλια, τα οποία προσκολλώνται και συσσωρεύ-
ονται στην περιοχή της βλάβης, όπου μεταξύ άλλων αλληλεπιδρούν με τα CD34+ 

κύτταρα. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της τικαγρελόρης 
τόσο στην εμφάνιση του ενδοθηλιακού φαινοτύπου (μεμβρανική έκφραση του υπο-
δοχέα KDR) των CD34+ κυττάρων, όσο και στην αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων 
με τα CD34+ και CD34+/KDR+ κύτταρα.
Υλικά και Μέθοδοι: Ολικό αίμα από φυσιολογικά άτομα προ-επωάστηκε με 1μΜ τι-
καγρελόρης για 5min. Ακολούθησε ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων με 50μΜ ADP 
για 10min. Η επίδραση της τικαγρελόρης αξιολογήθηκε ως % gated διπλοθετικών 
κυττάρων με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής. Ως δείκτης πρόδρομων κυττά-
ρων χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα CD34-FITC, ενώ ως δείκτης ενδοθηλιακού φαι-
νοτύπου το VEGF-R2/KDR-PE. Τέλος, ως αιμοπεταλιακός δείκτης χρησιμοποιήθηκε 
το CD61-PerCP.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της επώασης του ολικού αίματος παρατηρήθηκε 
αύξηση της έκφρασης του KDR από τα CD34+ κύτταρα (CD34+/KDR+) μετά από ενερ-
γοποίηση των αιμοπεταλίων με ADP (από 0,13±0,03% σε 0,27±0,08%, p<0,001). Προ-
επώαση των δειγμάτων με τικαγρελόρη, πριν την ενεργοποίηση με ADP, προκάλεσε 
ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του KDR (από 0,27±0,08% σε 0,40±0,10%, p<0,001). Πα-
ράλληλα, το ADP προκάλεσε αύξηση των CD34+/CD61+ και KDR+/CD61+ συμπλεγμά-
των (από 0,19±0,04% σε 0,54±0,05%, και, από 4,89±1,04% σε 6,43±0,51%, αντίστοι-
χα, p<0,001). Ωστόσο, παρουσία της τικαγρελόρης προκάλεσε μείωση των CD34+/
CD61+ συμπλεγμάτων (από 0,54±0,05% σε 0,27±0,03%, p<0,001), ενώ αύξηση των 
KDR+/CD61+ συμπλεγμάτων (από 6,43±0,51% σε 8,43±0,38%, p<0,03).
Συμπεράσματα: To ADP επάγει την έκφραση του ενδοθηλιακού φαινοτύπου στα 
CD34+ κύτταρα, η οποία αυξάνεται παρουσία της τικαγρελόρης. Επίσης, το ADP 
επάγει την αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με τα CD34+ και CD34+/KDR+ κύττα-
ρα. Ωστόσο, η τικαγρελόρη οδηγεί στη μείωση της αλληλεπίδραση των αιμοπετα-
λίων με τα CD34+ κύτταρα, ενώ αυξάνει την αλληλεπίδραση με CD34+/KDR+ κύττα-
ρα. Η αύξηση του ενδοθηλιακού φαινοτύπου στα CD34+ κύτταρα από την τικαγρε-

Αναρτημένες Ανακοινώσεις
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λόρη θα μπορούσε να συμβάλει στην αναγέννηση του ενδοθηλίου του αγγειακού 
τοιχώματος, καθώς αποτελεί μια νέα πλειοτροπική δράση της τικαγρελόρης, η ση-
μασία της οποίας απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
Ευχαριστίες: Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Μελέτης και 
Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (Ι.Μ.Ε.Θ.Α.) στα πλαίσια 
ερευνητικού πρωτοκόλλου με τίτλο: «Effect of Ticagrelor on Platelet Interaction with 
Progenitor Endothelial Cells”. 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις
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 9. ο ροΛοΣ τΩΝ ΑίμοπετΑΛίΩΝ Στο ΣΧΗμΑτίΣμο ουΔετεροΦίΛίΚΩΝ 
ΔίΚτυΩΝ ΧρΩμΑτίΝΗΣ (NETS) ΚΑί Η ΑΝΑΣτΑΛτίΚΗ ΔρΑΣΗ τΗΣ τίΚΑ-
ΓρεΛορΗΣ
Η. Χ. Μοσχονάς1, Δ. Στάκος2, Α. Δ. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα, 2Τμήμα Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

Εισαγωγή: Τα ουδετερόφιλα συνιστούν την πρώτη αμυντική γραμμή ενάντια στους 
παθογόνους μικροοργανισμούς, τους οποίους εξουδετερώνουν εν μέρει διαμέσου 
της νέτωσης, κατά την οποία εξωκυτταρώνουν το DNA και σχηματίζουν πλέγματα 
(NETs), στα οποία παγιδεύονται τα μικρόβια και καταστρέφονται με τη δράση πρω-
τεϊνών που εδράζονται σ’ αυτά. Παράλληλα, τα NETs φέρουν ιστικό παράγοντα που 
πυροδοτεί τον καταρράκτη της πήξης, ενώ η επαφή των αιμοπεταλίων με τα NETs 
επάγει τη συσσώρευσή τους. Η τικαγρελόρη αποτελεί έναν εγκεκριμένο για κλινι-
κή χρήση αντιστρεπτό ανταγωνιστή του υποδοχέα του ADP, P2Y12 και η αντιαιμο-
πεταλιακή της δράση υπερτερεί αυτήν της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με οξέα στε-
φανιαία σύνδρομα. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της ικανότητας των 
αιμοπεταλίων να επάγουν τη νέτωση και η πιθανή ανασταλτική δράση της τικα-
γρελόρης. 
Υλικά-Μέθοδοι: Ολικό αίμα ελήφθη από υγιείς εθελοντές και παρασκευάσθηκε 
πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP), ενώ ταυτόχρονα απομονώθηκαν τα ουδετε-
ρόφιλα. Το PRP επιδράσθηκε με ή χωρίς 1,25μM τικαγρελόρης για 5min σε συσσω-
ρευόμετρο, πριν την προσθήκη 20μM ADP. Στη συνέχεια το εναιώρημα αυτό μετα-
φέρθηκε στα ουδετερόφιλα (αναλογία 150.000 αιμοπετάλια/6.000 ουδετερόφιλα) 
και επωάσθηκε για 3,5h σε 37°C, 5% CO2. Σε άλλα πειράματα, το PRP προστέθηκε 
εκ των προτέρων στα ουδετερόφιλα και το όλο επιδράσθηκε με ή χωρίς 1,25μM τι-
καγρελόρης για 5min και κατόπιν με 50μM ADP 3,5h σε 37°C, 5% CO2. Ακολούθη-
σε μονιμοποίηση και ανοσοφθορισμός με χρώση της μυελοϋπεροξειδάσης και του 
DNA με DAPI. Το ποσοστό νέτωσης εκτιμήθηκε ύστερα από παρατήρηση σε φθο-
ριστικό μικροσκόπιο. 
Αποτελέσματα: Το ADP ή η τικαγρελόρη δεν εμφάνισε απ’ ευθείας δράση στα ουδε-
τερόφιλα ως προς το σχηματισμό NETs. Το PRP που προεπωάσθηκε σε συσσωρευ-
όμετρο προκάλεσε αύξηση της νέτωσης κατά 106±32% (p=0,03), ενώ όταν ενεργο-
ποιήθηκε επί τόπου η αύξηση της νέτωσης ήταν 63±22% (p=0,011). Η τικαγρελόρη 
και στις δύο παραπάνω πειραματικές συνθήκες ανέστειλε τη νέτωση κατά 77±2% 
(p=0,028) και 60±1% (p=0,012), αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια επάγουν τη νέτωση, φαινόμενο το 
οποίο αναστέλλεται από την τικαγρελόρη. Με δεδομένο ότι η τικαγρελόρη δε δρα 
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απευθείας στη νέτωση, η δράση του φαρμάκου σχετίζεται με την ανασταλτική της 
δράση στα αιμοπετάλια. Με γνώμονα το σημαντικό ρόλο των NETs στη φλεγμονή, 
η δράση αυτή της τικαγρελόρης αποτελεί πλειοτροπική δράση του φαρμάκου. Ο 
μηχανισμός επαγωγής της νέτωσης διαμέσου των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων, 
καθώς και της ανασταλτικής δράσης της τικαγρελόρης βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμ-
βωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή
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 10. Η ΤΙΚΑΓΡΕΛΟΡΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ PMA ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
Η.Χ. Μοσχονάς, Α.Δ. Τσελέπης
1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι o διεστέρας phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) επά-
γει τη συσσώρευση και μεμβρανική έκφραση του μορίου προσκόλλησης P-σελεκτίνη 
στα αιμοπετάλια. Ο PMA δρα διεγείροντας το σηματοδοτικό μόριο πρωτεϊνική κινά-
ση C (PKC), μιμούμενος τη διακυλογλυκερόλη (DAG). Η τικαγρελόρη αποτελεί έναν 
εγκεκριμένο για κλινική χρήση αντιστρεπτό ανταγωνιστή του υποδοχέα της ADP, 
P2Y12 και η αντιαιμοπεταλιακή της δράση υπερτερεί αυτής της κλοπιδογρέλης σε 
ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της πιθανής ανασταλ-
τικής δράσης της τικαγρελόρης στην επαγόμενη από PMA ενεργοποίηση των αι-
μοπεταλίων. 
Υλικά-Μέθοδοι: Ολικό αίμα ελήφθη από υγιείς εθελοντές και παρασκευάσθηκε πλά-
σμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP). Ο αριθμός των αιμοπεταλίων προσαρμόσθηκε 
στα 250.000/μL με πλάσμα πτωχό σε αιμοπετάλια. Πραγματοποιήθηκε συσσωρευο-
μετρία οπτικής διαπερατότητας, κατά την οποία το PRP επωάσθηκε για 1min στους 
37°C υπό συνεχή ανάδευση πριν την προσθήκη 25-1000nM PMA. Σε άλλα πειράμα-
τα, το PRP επωάσθηκε για 5min στους 37°C υπό συνεχή ανάδευση  με 4 μM τικαγρε-
λόρης, πριν την προσθήκη 100nM PMA. 
Αποτελέσματα: Το PMA προκάλεσε δοσοεξαρτώμενη συσσώρευση των αιμοπετα-
λίων με EC50=81,7nM. Η τικαγρελόρη (4 μM) ανέστειλε την επαγόμενη από 100nM 
PMA συσσώρευση των αιμοπεταλίων κατά 43±5%. 
Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή αποδεικνύει για πρώτη φορά την ανασταλτική δρά-
ση της τικαγρελόρης, στην επαγόμενη συσσώρευση των αιμοπεταλίων από ένα φλεγ-
μονώδη παράγοντα. Ο μηχανισμός δράσης, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό διερεύ-
νηση, πιθανώς αφορά στην αναστολή της πρόσδεσης του ADP, που δρα ως ενισχυ-
τικός παράγοντας της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων σε πληθώρα αγωνιστών. 

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμ-
βωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις



61

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α
ναρτημένες Α

να
κοινώ

σ
εις

5ο

21-23 Σεπτεμβρίου 2017, ΑΘΗΝΑ

 11. μεΛετΗ του ΚοΣτουΣ ΔίΑτροΦΗΣ ΚΑί του ΚοΣτουΣ τΗΣ ΦΑρμΑΚευ-
τίΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σε ΑΣΘεΝείΣ με ΧροΝίΑ ΚΑρΔίΑΚΗ ΑΝεπΑρΚείΑ
Ε. Τζοροβίλη, Χ. Χρυσοχόου, Α. Φιλίππου, Σ. Ιωσηφίδης, Ε. Μπέη, Κ. Κωνστα-
ντίνου, Δ. Παναγιωτάκος, Δ. Τούσουλης
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Α΄ Καρδιο-
λογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγή. Είναι γνωστό ότι η προσκόλληση στο Μεσογειακό πρότυπο διατροφής 
συμβάλλει στην πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο υπολογισμός του κόστους-οφέλους της Με-
σογειακής διατροφής σε σύγκριση με τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή, στην πρό-
ληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων, σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. 
Υλικά. Συλλέχθηκαν στοιχεία από 263 ασθενείς της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής της 
Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (63±13 ετών, 84% άνδρες).
Μεθοδολογία. Το συνολικό κόστος από την υιοθέτηση της Μεσογειακής διατρο-
φής υπολογίστηκε σε €/μήνα, με βάση τα συστάσεις για μερίδες της πυραμίδας που 
υποδεικνύει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (1999). Ο βαθμός προσκόλλησης 
μετρήθηκε με το MedDietScore διατροφικό σκορ. Το κόστος της φαρμακευτικής 
αγωγής υπολογίστηκε σε €/μήνα και περιλαμβάνει αντιπηκτικούς και αντιυπερτα-
σικούς παράγοντες, στατίνες, β-αποκλειστές, ανταγωνιστές-ΜΕΑ, διουρητική αγω-
γή και σκευάσματα θεραπείας του διαβήτη ως συνοδό νόσημα. 
Αποτελέσματα. Το μέσο μηνιαίο κόστος της πλήρους προσκόλλησης στη μεσογει-
ακή διατροφή υπολογίστηκε 178,62€, ενώ το μέσο μηνιαίο κόστος της φαρμακευ-
τικής του αγωγής ήταν 77,10€. Η αυξημένη προσκόλληση στη Μεσογειακή διατρο-
φή συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου 1 έτος μετά τη 
νοσηλεία (0,96, 95%ΔΕ 0,92, 1,00). Για κάθε 10 ευρώ παραπάνω που δαπανήθηκαν 
για την τήρηση της Μεσογειακής διατροφής σε σχέση με τη φαρμακευτική αγωγή 
ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά επεισόδια μειωνόταν κατά 19% (p=0,09). 
Συμπεράσματα. Χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη για τήρηση της φαρμακευτι-
κής αγωγής, η παρούσα ανάλυση ανέδειξε ότι η υγιεινή διατροφή αποτελεί ένα ιδι-
αίτερα αποτελεσματικό αλλά και οικονομικό μοντέλο για την μείωση των καρδιαγ-
γειακών συμβαμάτων, σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
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12. προΛΗΨΗ τΗΣ εΝ τΩ βΑΘεί ΦΛεβίΚΗΣ ΘρομβΩΣΗΣ Σε οΓΚοΛοΓίΚουΣ 
ΑΣΘεΝείΣ μετΑ Απο ΧείρουρΓίΚΗ επεμβΑΣΗ: βίβΛίοΓρΑΦίΚΗ ΑΝΑΣ-
ΚοπΗΣΗ
Μ. Καπρίτσου1, Μ. Χρύση2 

1RN, BSN, MSc, PhD, 2RN, BSN, MSc, PhD(c), Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» Αθήνα 

Εισαγωγή: Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) αποτελεί μία απειλητική για τη 
ζωή νόσο, σε ογκολογικούς ασθενείς. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση κα-
ταστάσεων που προλαμβάνουν την DVT, ως επιπλοκή, σε ασθενείς που έχουν υπο-
βληθεί σε χειρουργική ογκολογική επέμβαση.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρο-
νικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Cochrane Library από το 2012 έως το 2016. 
Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “deep venous thrombosis”, “surgery”, 
“deep venous thrombosis prophylaxis”, “oncological patients” και συνδυασμοί αυ-
τών. Κριτήρια ένταξης άρθρων στην ανασκόπηση αποτέλεσαν η αγγλική γλώσσα 
και η εστίαση στην DVT ως επιπλοκή, σε ογκολογικούς ασθενείς, έπειτα από χει-
ρουργική ογκολογική επέμβαση.
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν 316 άρθρα, αλλά μόνο 108 τηρούσαν τα κριτήρια 
ένταξης στην ανασκόπηση. Τα νεώτερα δεδομένα δείχνουν ότι η μη κλασματωμέ-
νη ηπαρίνη, η ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, οι αναστολείς του παράγοντα 
Χα, καθώς επίσης και οι άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης, όπως βαρφαρίνη, δαξ-
τράνη και ασπιρίνη, αποτελούν παράγοντες πρόληψης της μετεγχειρητικής DVT. 
Παράλληλα, η περιεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς με πρωτόκολλα δι-
αχείρισης των ενδοφλέβιων υγρών, αλλά και η μηχανική υποστήριξη, όπως οι αντι-
θρομβωτικές κάλτσες, η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και η συσκευή διαλεί-
πουσας συμπίεσης συμβάλλουν στην πρόληψη της. Ταυτόχρονα, ποικιλία αξιολο-
γήσεων μπορούν να οδηγήσουν στην πρόληψη της DVT, όπως η κλίμακα Caprini 
ή η κλίμακα Rogers. 
Συμπεράσματα: Αν και έχουν εντοπιστεί ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για εμ-
φάνιση της DVT, η πρωτογενής πρόληψη της φαίνεται να είναι αποτελεσματική. Η 
αντιμετώπιση, αλλά και η πρόληψη της κρίνεται απαραίτητη, ώστε να παρέχεται η 
βέλτιστη περιεγχειρητική φροντίδα.
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13. ΑΝΑΣτοΛείΣ τΗΣ ΘρομβίΝΗΣ & ΑΝτίμετΩπίΣΗ τΗΣ εΝ τΩ βΑΘεί 
ΘρομβΩΣΗΣ: βίβΛίοΓρΑΦίΚΗ ΑΝΑΣΚοπΗΣΗ
Μ. Χρύση1,  Μ. Καπρίτσου2 
1RN, BSN, MSc, PhD(c), 2RN, BSN, MSc, PhD, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» Αθήνα

Εισαγωγή: Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) αποτελεί μία απειλητική για τη 
ζωή νόσο και εμφανίζεται περίπου σε 1 στους 1000 ασθενείς. Σκοπός της μελέτης 
ήταν η ανασκόπηση καταστάσεων που προλαμβάνουν, αλλά και αντιμετωπίζουν 
την DVT, έπειτα από την χορήγηση αναστολέων της θρομβίνης. 
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρο-
νικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Cochrane Library από το 2012 έως το 2016. Οι 
λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “deep venous thrombosis”, “ thrombin 
inhibitors”, “deep venous thrombosis prophylaxis” και συνδυασμοί αυτών. Κριτήρια 
ένταξης άρθρων στην ανασκόπηση αποτέλεσαν η αγγλική γλώσσα και η εστίαση 
στην χορήγηση αναστολέων της θρομβίνης ως πρόληψη της DVT. 
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν 733 άρθρα, αλλά μόνο 457 τηρούσαν τα κριτήρια 
ένταξης στην ανασκόπηση. Αρχικά, η πρόληψη και η αντιμετώπιση της DVT πραγ-
ματοποιούταν με χορήγηση από το στόμα αντιπηκτικών και ανταγωνιστών βιταμί-
νης Κ. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί δύο μορφές νέων φαρμάκων, η χορήγηση άμεσών 
αναστολέων θρομβίνης και αναστολέων του παράγοντα Xa από το στόμα.
Συμπεράσματα: Τα νέα φάρμακα έχουν χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι ευνοϊ-
κά έναντι της συμβατικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της από του στόματος 
χορήγησης τους. Η έλλειψη συχνής παρακολούθησης ή επαναδοκιμασίας, καθώς 
επίσης και μη γνωστή αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα αποτε-
λούν χαρακτηριστικά επιλογής αυτών, ως ασφαλή και αποτελεσματικά.
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