Ση είλαη ε ΠΑΤ;
Η Πλεπκνληθή Αξηεξηαθή Τπέξηαζε (ΠΑΤ) είλαη κηα λόζνο πνπ εμειίζζεηαη πξννδεπηηθά θαη πξνθαιείηαη από ηε ζηέλσζε (ζπζηνιή) ησλ
πλεπκνληθώλ αξηεξηώλ πνπ ζπλδένπλ ηε δεμηά πιεπξά ηεο θαξδηάο κε
ηνπο πλεύκνλεο.1,2
Καζώο εμειίζζεηαη ε ΠΑΥ, πεξηνξίδεηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο πνπ πεξλά από ηηο πλεπκνληθέο αξηεξίεο θαη ε δεμηά πιεπξά ηεο θαξδηάο δηνγθώλεηαη ιόγσ ηεο απμεκέλεο αληίζηαζεο ζηελ πξνώζεζε ηνπ αίκαηνο κέζσ ησλ πλεπκόλσλ. Τν θνξηίν απηό πνπ αζθείηαη
ζηελ θαξδηά θαη ε κείσζε ηεο παξνρήο ηνπ αίκαηνο πξνο ζηελ αξηζηεξή θαξδηά θαη ηε
ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία κέζσ ησλ πλεπκόλσλ είλαη νη αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηα θνηλά
ζπκπηώκαηα ηεο ΠΑΤ, όπσο ε δύζπλνηα, ε θόπσζε, ε αδπλακία, ε ζηεζάγρε, ε ζπγθνπή
θαη θνηιηαθή δηάηαζε.2
Η ζεξαπεία ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηεο αλνρήο ζηελ άζθεζε, ζηε
καθξνρξόληα βειηίσζε ησλ επηπινθώλ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ.

Πόζν ζπρλή είλαη ε ΠΑΤ;
Παξά ην γεγνλόο όηη ΠΑΤ είλαη κηα ζπάληα αζζέλεηα, κε εθηηκώκελε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 15-50 πεξηπηώζεηο αλά εθαηνκκύξην3, ε ζπρλόηεηα ηεο ΠΑΤ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξε ζε νξηζκέλεο νκάδεο αζζελώλ πςεινύ θηλδύλνπ, όπσο νη αζζελείο κε HIV θαη
νη αζζελείο κε θιεξόδεξκα.4-5

Απηέο νη πιεξνθνξίεο πξννξίδνληαη γηα γεληθή πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ζε
θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε ζπκβνπιή ηαηξνύ ή άιινπ αξκνδίνπ
επαγγεικαηία πγείαο.
Τπεύζπλε Δλεκέξσζεο
Αιεμάλδξα Ζεξβνπδάθε
Καξδηνιόγνο, Medical Manager Actelion

...όηαλ έρεηο

Πεξίπνπ 100.000 άηνκα ζε Δπξώπε θαη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο παξνπζηάδνπλ Πξσηνπαζή ή Γεπηεξνπαζή ΠΑΤ πνπ ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο παζήζεηο , όπσο ην θιεξόδεξκα,
ν Λύθνο, ην HIV/AIDS ή ε πγγελήο Καξδηνπάζεηα.

Ση πξνθαιεί ηελ ΠΑΤ;
Μία από ηηο πην θνηλέο κνξθέο ηεο ΠΑΥ είλαη ε ηδηνπαζήο ΠΑΤ, πνπ εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά θαη ζηελ νπνία
δελ ππάξρεη νύηε νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ΠΑΤ νύηε πξνζδηνξηζκέλνο παξάγνληαο θηλδύλνπ.6
Η θιεξνλνκηθή ΠΑΤ αληηπξνζσπεύεη ηνπιάρηζηνλ ην 6% ησλ πεξηπηώζεσλ ΠΑΤ7 θαη έρνπλ εληνπηζηεί νη
γελεηηθνί παξάγνληεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ.8

Με ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο

Η ΠΑΥ απνηειεί επίζεο κηα ζπάληα παξελέξγεηα νξηζκέλσλ αλνξεμηνγόλσλ παξαγόλησλ, όπσο
ε θελθινπξακίλε.2,6 Ωζηόζν, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ΠΑΤ πξνθαινύκελεο από θάξκαθν
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θελθινπξακίλε κεηώλεηαη, θαζώο απηόο ν παξάγνληαο δελ είλαη
πιένλ δηαζέζηκνο.
Η ΠΑΤ κπνξεί επίζεο λα ζρεηίδεηαη θαη κε άιιεο παζήζεηο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ όπσο νη λόζνη ηνπ πλδεηηθνύ
Ιζηνύ, ε ινίκσμε από HIV, ε Ππιαία Τπέξηαζε, ε πγγελήο Καξδηνπάζεηα, θαη ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία.6
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πλαηζζεκαηηθέο επηπηώζεηο ηεο ΠΑΤ12

Πνηεο είλαη νη ζπρλόηεξεο εθδειώζεηο ηεο ΠΑΤ;
Οη αιιαγέο ζηα πλεπκνληθά αγγεία νδεγνύλ ζηα ηππηθά ζπκπηώκαηα ηεο ΠΑΥ, ηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ: δύζπλνηα ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζσκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, θόπσζε, δάιε, ζπγθνπή (επίζεο θαηά ηε ζσκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα), πξήμηκν ησλ αζηξαγάισλ, πόλν ζην ζηήζνο (ηδηαίηεξα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο). Απηά ηα ζπκπηώκαηα
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζνβαξά ηελ
ηθαλόηεηα ηνπ αζζελνύο λα αζθεζεί ή λα
εθηειέζεη ηηο ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο.9,10
Καζώο ε λόζνο εμειίζζεηαη, νξηζκέλνη αζζελείο ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ
ζπλερή δύζπλνηα θαη αίζζεκα θόπσζεο, κε απνηέιεζκα αθόκα θαη απιέο
δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ην ληύζηκν θαη
ην πεξπάηεκα κηθξώλ απνζηάζεσλ λα
γίλεηαη δύζθνιν.

Η θιηληθή βαξύηεηα ηεο ΠΑΥ έρεη ηαμηλνκεζεί
ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζύζηεκα δηαβάζκηζεο ηεο
ζνβαξόηεηαο ηεο ΠΑΥ, ζύκθσλα κε ηε Λεηηνπξγηθή Καηάζηαζε ή αιιηώο Λεηηνπξγηθό Σηάδην ηνπ
αζζελή, πνπ ζπλδέεη ηα ζπκπηώκαηα κε ηνπο
πεξηνξηζκνύο ηεο δξαζηεξηόηεηαο.
Η ΠΑΤ αμηνινγείηαη ζπλήζσο κε βάζε ηνλ
έιεγρν ηεο θιηληθήο ζπκπησκαηνινγίαο, πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηηο
δνθηκαζίεο θόπσζεο, ηνπο βηνρεκηθνύο δείθηεο θαη ηηο ερνθαξδηνγξαθηθέο θαη αηκνδπλακηθέο εθηηκήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε ηθαλόηεηα
άζθεζεο κεηξηέηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμάιεπηε δνθηκαζία βάδηζεο (ηελ απόζηαζε πνπ έλαο
αζζελήο κπνξεί λα πεξπαηήζεη ζε έμη ιεπηά).
Ωζηόζν, νη ζπλέπεηεο ηεο ΠΑΤ ζε άιινπο
ηνκείο ηεο δσήο ησλ αζζελώλ θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ ηνπο θξνληίδνπλ, όπσο ν ζπλαηζζεκαηηθόο θαη ν θνηλσληθόο ηνκέα ή ε ηθαλόηεηα
γηα εξγαζία δελ έρνπλ επαξθώο κειεηεζεί.

Πνηεο είλαη νη επξύηεξεο επηδξάζεηο ηεο ΠΑΤ ζε αζζελείο θαη θξνληηζηέο;14
Μηα πξόζθαηε δηεζλήο
έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε
αζζελείο κε ΠΑΤ θαη
θξνληηζηέο δηεξεύλεζε ηηο
επξύηεξεο επηπηώζεηο ηεο
ΠΑΥ, πέξα από ηνλ ζπλήζε
πξνζδηνξηζκό ησλ θιηληθώλ
ζπκπησκάησλ.

Οη ηεξάζηηεο ζσκαηηθέο, πξαθηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο ιόγσ ηεο ΠΑΤ, νδεγνύλ ζε έλα επξύ
θάζκα αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, όπσο ν θόβνο, ε ελνρή, ε απώιεηα, ε αλεζπρία θαη ηα αηζζήκαηα αρξεζηίαο
θαη απνγνήηεπζεο. Σα αηζζήκαηα απηά εληζρύνληαλ από ην γεγνλόο όηη ε ΠΑΤ δελ είλαη «νξαηή».

Πνιινί αζζελείο θαη θξνληηζηέο αλαθέξνπλ όηη αηζζάλνληαλ
απνκνλσκέλνη, αίζζεκα πνπ πξνθύπηεη θπξίσο επεηδή

ζπάληα ε ΠΑΤ είλαη αληηιεπηή από ην πεξηβάιινλ.
Έλαο εθπιεθηηθά κεγάινο
αξηζκόο ησλ αζζελώλ πηζηεύνπλ
όηη ζηελ απνκόλσζή ηνπο ζπλέβαιε ε έιιεηςε θαηαλόεζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο
θίινπο.

1

ζηνπο 4 θξνληηζηέο αηζζαλόηαλ πηεζκέλνο από ηε
θξνληίδα θάπνηνπ ζπγγελή κε ΠΑΤ θαη ηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο θαη άιισλ επζπλώλ.

Σα απνηειέζκαηα από απηή ηελ πξώηε κεγάιε δηεζλή έξεπλα γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επξύηεξεο επίδξαζεο ηεο ΠΑΤ έδεημαλ όηη ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη έλα πην νινθιεξσκέλν πξόηππν θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο κε
ΠΑΤ, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο ηνπο, θαζώο θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα ηνπο,
αλαγλσξίδνληαο όηη νη αλάγθεο απμάλνληαη κε ηελ έθπησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζηαδίνπ ηνπ αζζελή.

Δπηπηώζεηο ηεο ΠΑΤ ζηελ εξγαζία14

Δπεξεάδεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα εξγαζίαο θαη ησλ θξνληηζηώλ, κε ζρεδόλ
455 αζζελείο κε ΠΑΤ θαη θξνληηζηέο,
εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηέζζεξηο βαζηθνύο ηνκείο: ην ζσκαηηθό θαη πξαθηηθό αληίθηππν ηεο ΠΑΤ, ην ζπλαηζζεκαηηθό αληίθηππν, ηνλ θνηλσληθό
αληίθηππν θαη ηηο αλάγθεο πιεξνθόξεζεο θαη παξνρώλ.

Παξά ηνλ ζεκαληηθό θνηλσληθό,
νηθνλνκηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό
αληίθηππν ηεο ΠΑΤ, νη αζζελείο
θαη νη θξνληηζηέο δήισζαλ όηη
είραλ ειάρηζηε πιεξνθόξεζε
γηα ηα ζέκαηα απηά θαη ην πώο
ζα επεξεαζηνύλ από ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ, από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.

Η βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο ΠΑΤ απαηηεί
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε

ρεδόλ νη κηζνί δήισζαλ όηη δελ
ήηαλ ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ή
ρξεηάδνληαλ επηπιένλ βνήζεηα
γηα λα δνπιέςνπλ, πνζνζηό ην νπνίν
απμήζεθε ζε ελλέα ζηνπο δέθα αζζελείο ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε παξνπζίαζε επηδείλσζε ζηα πην ζνβαξά
ζηάδηα ηεο ΠΑΤ.

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε
ρώξεο ηεο Δπξώπεο: ηε Γαιιία, ηε
Γεξκαλία, ηελ Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία
θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ρώξεο κε
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο.

ρεδόλ ην έλα ηέηαξην ησλ
θξνληηζηώλ ληώζνπλ πηεζκέλνη
από ηε θξνληίδα γηα ην ζπγγελή ηνπο θαη ηελ πξνζπάζεηα λα
θέξνπλ εηο πέξαο θαη ηηο άιιεο
επζύλεο ηνπο, νη νπνίεο απμάλνληαλ κε ηελ έθπησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζηαδίνπ ηνπ αζζελή.

Οη νξγαλώζεηο αζζελώλ αλαδείρζεθαλ σο νη θύξηεο πεγέο πιεξνθόξεζεο θαη ππνζηήξημεο

πλνιηθά, ηέζζεξηο ζηνπο
πέληε αζζελείο δήισζαλ όηη ε
επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ηνπο
επεξεάζηεθε από ηελ ΠΑΤ.

Η έξεπλα ζηόρεπε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζσκαηηθνύ θαη πξαθηηθνύ αληίθηππνπ ηεο ΠΑΤ, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο θαη
ηηο αλάγθεο πιεξνθόξεζεο θαη παξνρώλ.

Δπηπηώζεηο ηεο ΠΑΤ ζηνπο θξνληηζηέο14

έλαλ ζηνπο ηξεηο θξνληηζηέο λα έρνπλ δηαθόςεη ηελ εξγαζία ηνπο ή λα έρνπλ αιιάμεη ηηο
ζπλζήθεο ηεο, σο απνηέιεζκα ηεο θξνληίδαο ελόο αζζελνύο κε ΠΑΤ,
θαη πάλσ από 1 ζηνπο 10 λα έρνπλ εγθαηαιείςεη ηειείσο ηελ εξγαζία ηνπο.

Η βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο ΠΑΤ απαηηεί κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηιακβάλεη γηαηξνύο, λνζειεπηέο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, ςπρνιόγνπο, νξγαλώζεηο αζζελώλ θαη θξνληηζηέο.
Οη αλάγθεο ησλ θξνληηζηώλ ππνηηκώληαη θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζνύλ θαη λα
ζπκπεξηιάβνπλ ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθό, νηθνλνκηθό
θαη ζπλαηζζεκαηηθό αληίθηππν, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λόζν θαη ηε
θξνληίδα ηεο ΠΑΤ.
Σα απνηειέζκαηα απηά πξνζδηνξίδνπλ επίζεο ηνκείο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, κε
ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΠΑΤ.

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
1.Badesch DB, Champion HC, Sanchez MA, et al. Diagnosis and assessment of pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol 2009;54:S55-66.
2.Galiè N, Hoeper M, Humbert M, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J 2009;30:2493-537.
3.Peacock AJ, Murphy NF, McMurray JJV, et al. An epidemiological study of pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J 2007;30:104–9.
4.Hachulla E, Gressin V, Guillevin L, et al. Early detection of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: a French nationwide prospective multicentre study.
Arthritis Rheum 2005;52:3792–800.
5.Mukerjee D, St George D, Coleiro B, et al. Prevalence and outcome in systemic sclerosis associated pulmonary arterial hypertension: application of a registry approach. Ann Rheum Dis 2003;62:1088–93.
6.Simonneau G, Robbins I, Beghetti M, et al. Updated clinical classification of pulmonary hypertension.
J Am Coll Cardiol 2009;54:S43–S54.
7.Lane KB, Machado RD, Pauciulo MW, et al. Heterozygous germ line mutations in BMPR2, encoding a TGF-beta receptor, cause familial primary pulmonary hypertension. The International PPH Consortium. Nat Genet 2000;26:81–4.
8.Morrell NW. Genetics of pulmonary arterial hypertension: do the molecular findings have translational value? F1000 Biol Rep 2010;2.pii:22.
9.Gaine SP, Rubin LJ. Primary pulmonary hypertension. Lancet 1998;352:719–25.
10.Barst RJ, McGoon M, Torbicki A, et al. Diagnosis and differential assessment of pulmonary arterial Hypertension. J Am Coll Cardiol 2004; 43(Suppl S):40S–47S.
11.Löwe et al. Psychosomatic Medicine 2004; 66:831–6.
12.Shafazand et al. CHEST 2004;126:1452–9
13.Εζληθό Θλζηηηνύην Κιηληθήο Αξηζηείαο (NICE) (2006). Dementia: Supporting people with dementia and their carers in health and social care [online]. Δηαζέζηκν
ζην: http://publications.nice.org.uk/dementia-cg42. Πξόζβαζε ζηηο 9 Θνπιίνπ 2012
14.The impact of pulmonary arterial hypertension (PAH) on the lives of patients and the carers: results from an international survey
http://www.phaeurope.org/projects-activities/pah-patient-and-carer-survey/ Πξόζβαζε ζηηο 13 Μαξηίνπ 2013
15.The impact of pulmonary arterial hypertension (PAH) on the lives of patients and the carers. Ferrari P. et al. Poster presented at the 5th World Symposium on Pulmonary Hypertension, 27Feb-1March, Nice, France

