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Εἰσαγωγὴ
ἱ καρκινοειδεῖς ὄγκοι εἶναι βραδέως ἀναπτυσσόμενες νευροενδοκρινικὲς κακοήθειες, ποὺ πιὸ συχνὰ προσβάλλουν τὸ
λεπτὸ ἔντερο (ἰδιαίτερα τὸν εἰλεὸ καὶ τὴ σκωληκοειδῆ ἀπόφυση), καθὼς καὶ τοὺς πνεύμονες,
τὸν ὀρθό, τοὺς βρόγχους καὶ τὸ στόμαχο κατὰ
σειρὰ συχνότητας.1 Παρ’ ὄτι θεωροῦνται σπάνιοι
ὄγκοι, ἡ ἐπίπτωσή τους παρουσιάζει συνεχῆ αὔξηση κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες,2 κυρίως λόγῳ
τῆς ἀνάπτυξης εὐαίσθητων τεχνικῶν, ποὺ μποροῦν νὰ ἀνιχνεύουν τὶς οὐσίες ποὺ ἐκκρίνονται
ἀπὸ τοὺς ὄγκους, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ταυτόχρονη ἐξέλιξη τῶν ἀνοσοϊστοχημικῶν καὶ ἀπεικονιστικῶν μεθόδων, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν
ἐντοπισμὸ τῶν ὄγκων.3,4 Τὰ κύτταρα τοῦ καρκινοειδοῦς ὄγκου περιέχουν νευροεκκριτικὰ κοκ-
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κία, ποὺ ἀπελευθερώνουν ἀγγειοδραστικὲς οὐσίες, ὅπως ἡ σεροτονίνη, ἡ οὐσία P, ἡ ἱσταμίνη, οἱ
προσταγλανδίνες, ἡ βραδυκινίνη, ἡ καλλικρεΐνη,
ἡ γαστρίνη, ἡ κορτικοτροπίνη, καὶ ἡ ἐνολάση.5
Ὅταν οἱ οὐσίες αὐτὲς ἀπελευθερώνονται ἀπὸ
τοὺς καρκινοειδεῖς ὄγκους τοῦ γαστρεντερικοῦ
σωλῆνα, φτάνουν μέσῳ τῆς πυλαίας κυκλοφορίας στὸ ἧπαρ καὶ μεταβολίζονται ταχέως. Ὡστόσο,
ὅταν ὑπάρχουν ἡπατικὲς μεταστάσεις ἢ οἱ καρκινοειδεῖς ὄγκοι ἔχουν πρωτοπαθῆ ἑστία ἐκτὸς τοῦ
γαστρεντερικοῦ σωλῆνα, ὅπως στὶς ὠοθῆκες, οἱ
οὐσίες αὐτὲς παρακάμπτουν τὸν ἡπατικὸ μεταβολισμὸ καὶ εἰσέρχονται στὴ συστηματικὴ κυκλοφορία, προκαλώντας ἕνα εὐρὺ φάσμα συμπτωμάτων
καὶ σημείων, ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ καρκινοειδὲς
σύνδρομο (ΚΣ).6 Τὸ καρκινοειδὲς σύνδρομο ἐμφανίζεται σὲ περίπου 10-20% τῶν περιπτώσεων
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καρκινοειδῶν ὄγκων καὶ εἶναι συχνότερο στοὺς
ὄγκους τοῦ εἰλεοῦ.
Ἡ καρδιακὴ νόσος ποὺ ἀναπτύσσεται λόγῳ
καρκινοειδοῦς ὄγκου (ΚΝΚ) ἢ σύνδρομο Hedinger
εἶναι μιὰ ξεχωριστὴ κλινικὴ ὀντότητα ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ περίπου 20-25% τῶν ἀσθενῶν μὲ
ΚΣ. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἰνώδεις ἐναποθέσεις ὑπὸ τὴ μορφὴ χαρακτηριστικῶν γαλακτόχρωων
πλακῶν - στὴν ἐνδοκαρδιακὴ ἐπιφάνεια, κυρίως
τῶν γλωχίνων τῶν καρδιακῶν βαλβίδων καὶ τῆς
ὑποβαλβιδικῆς συσκευῆς.7 Ἡ ΚΝΚ ἀποτελεῖ τὴν
πρώτη ἐκδήλωση τοῦ ΚΣ σὲ περίπου 20% τῶν
ἀσθενῶν καὶ προσβάλλει κατὰ κύριο λόγο τὶς δεξιὲς καρδιακὲς βαλβῖδες, προκαλώντας, σὲ σειρὰ
συχνότητας, ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβῖδος, ἀνεπάρκεια τῆς πνευμονικῆς βαλβῖδος καὶ
στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβῖδος, ἐνῶ σταδιακὰ ὁδηγεῖ σὲ δεξιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια (ΔΚΑ).8
Οἱ ἀριστερὲς καρδιακὲς κοιλότητες συνήθως δὲν
προσβάλλονται, καθόσον οἱ οὐσίες ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὴν παθογένεση τοῦ συνδρόμου ἀποδομοῦνται στὴν πνευμονικὴ κυκλοφορία. Παρ’ ὄλα
αὐτά, ἀριστερὲς καρδιακὲς βλάβες μποροῦν ἐπίσης νὰ ἀναπτυχθοῦν σὲ περιπτώσεις ποὺ 1) ὑπάρχει διαφυγὴ αἵματος ἀπὸ τὶς δεξιὲς πρὸς τὶς ἀριστερὲς καρδιακὲς κοιλότητες, ὅπως στὸ ἀνοιχτὸ
ὠοειδὲς τρῆμα ἢ τὶς μεσοκολπικὲς ἐπικοινωνίες, 2)
οἱ ὄγκοι ἐντοπίζονται ἐντὸς τῶν βρόγχων ἢ 3) κυκλοφοροῦν ὑψηλὰ ἐπίπεδα 5-ὑδροξυινδολοξικοῦ
ὀξέος (5-HIAA).8
Ἡ ἐμφάνιση τῆς ΚΝΚ σχετίζεται μὲ δυσμενῆ
πρόγνωση. Ἡ μέση τριετὴς καὶ ἡ διάμεση ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ εἶναι 31% καὶ 1,6 ἔτη
ἔναντι 68% καὶ 4,6 ἔτη γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΚΣ
ποὺ δὲν ἐμφανίζουν ΚΝΚ.8 Ἡ ΔΚΑ ἀποτελεῖ τὴ
συνηθέστερη αἰτία θανάτου καὶ εἶναι ὑπεύθυνη
γιὰ περίπου 50% τῶν θανάτων μεταξὺ ἀσθενῶν
μὲ ΚΝΚ ποὺ δὲν λαμβάνουν θεραπεία.9 Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
ἐμφανίζουν συμπτώματα προχωρημένης καρδιακῆς ἀνεπάρκειας (στάδια NYHA III καὶ IV) ἔχουν
διάμεση ἐπιβίωση 11 μηνῶν καὶ οἱ περισσότεροι
καταλήγουν ἐντὸς τοῦ ἔτους, λόγῳ προόδου τῆς
καρδιακῆς νόσου.10 Σὲ προοπτικὴ μελέτη, ἀνεξάρτητοι προγνωστικοὶ παράγοντες τῆς δυσμενοῦς
αὐτῆς πρόγνωσης ἦταν ἡ παρουσία ἐπιπέδων
5-HIAA >300 mmol/ἡμέρα, καθὼς καὶ ἡ ἐμφάνιση
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≥3 ἐπεισοδίων ἐρυθρότητας (flushing)/ἡμέρα.11
Ἡ ἀνασκόπηση αὐτὴ ἐξετάζει τὴν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία στὸ θέμα τῆς θεραπευτικῆς ἀντιμετώπισης ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ, δίνοντας ἰδιαίτερη
ἔμφαση στὴν βραχυχρόνια καὶ μακροχρόνια ἐπιβίωση μετὰ ἀπὸ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση,
ἐνῶ συζητᾶ καὶ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ καταλληλότερου
προφὶλ ἀσθενῶν ἀλλὰ καὶ χρόνου παρέμβασης,
ποὺ εἶναι πιθανότερο νὰ βελτιστοποιήσει τὸ λόγο
ὀφέλους/κινδύνου.

Θεραπεία καρδιακῆς νόσου ἐκ καρκινοειδοῦς
Τὰ συμπτώματα τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ δὲν
εἶναι εἰδικὰ καὶ συχνὰ προσομοιάζουν μὲ τὰ συμ
πτώματα ποὺ ὀφείλονται στὴν πρόοδο τοῦ ΚΣ
ἀφ’ ἐαυτοῦ. Ἐπιπρόσθετα, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ΚΝΚ ἐνέχει πολλαπλὲς δυσκολίες,
μιὰ πολύπλευρη προσέγγιση - μὲ τὴ στενὴ συνεργασία παθολόγων, ἐνδοκρινολόγων, καρδιολόγων, γενικῶν χειρουργῶν, καρδιοχειρουργῶν καὶ
ἀναισθησιολόγων - εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη.
A. Φαρμακευτικὴ καὶ λοιπὴ ἐπεμβατικὴ θεραπεία
Ἡ χρήση τῶν μακρᾶς δράσης ἀναλόγων τῆς
σωματοστατίνης (ὀκτρεοτίδη ἢ λανρεοτίδη) σκοπεύει στὴν ἐλάττωση τῆς ἔκκρισης ἀγγειοδραστικῶν πεπτιδίων ἀπὸ τοὺς καρκινοειδεῖς ὄγκους,
ὀδηγώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ στὴ συμπτωματικὴ ἀνακούφιση καὶ τὴν ἐλάττωση τῶν ἐπιπέδων
οὔρων τοῦ 5-HIAA. Ἐπιπλέον, αὐτὲς οἱ φαρμακευτικὲς οὐσίες ὁδηγοῦν σὲ ἐλάττωση τοῦ μεγέθους τοῦ ὄγκου ἕως καὶ στὸ 50% τῶν ἀσθενῶν.12-14
Συνιστᾶται ἐπιθετικὴ θεραπεία μὲ στόχο τὴν
ἐλάττωση τῶν ἐπιπέδων ἀποβαλλόμενου 5-HIAA
οὔρων <300 mmol/24ωρο, καθ’ ὅτι νεότερες μελέτες ἔχουν δείξει, ὅτι ἡ μακροχρόνια χρήση τῶν
ἀναλόγων τῆς σωματοστατίνης ἐλαττώνει τὴν
ἐπίπτωση τῆς ΚΝΚ ἀπὸ τὸ 50% στὸ 20-25%.15 Γιὰ
τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐμφανίζουν
συμπτώματα, παρὰ τὴ χορήγηση τῆς ἀνωτέρω
κατηγορίας φαρμάκων, ὑπάρχουν ἐναλλακτικὲς ἐπιλογές. Ἡ πασιρεοτίδη καὶ ἡ τελοτριστάτη
εἶναι δυὸ νεότερες φαρμακευτικὲς οὐσίες, ποὺ
ἔχουν ἀποφέρει ἐνθαρρυντικὰ ἀποτελέσματα σὲ
ἀσθενεῖς μὲ συμπτώματα ΚΣ ἀνθεκτικὰ στὰ ἀνάλογα σωματοστατίνης σὲ μικρὲς κλινικὲς μελέτης
φάσης ΙΙ καὶ ΙΙΙ.16-18 Ἄλλες ἐπεμβατικὲς μέθοδοι,
ὅπως ὁ ἐμβολισμὸς ἡπατικῆς ἀρτηρίας καὶ τὰ πα-
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ρηγορητικὰ χειρουργεῖα ἐλάττωσης τοῦ φορτίου
τῆς νόσου εἶναι ἰδιαίτερα χρήσιμες σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ἐκτεταμένη ἡπατικὴ μεταστατικὴ νόσο.11,19 Ὡστόσο, σὲ ἀσθενεῖς μὲ προχωρημένη ΚΝΚ, οἱ ὁποῖοι
δὲν εἶναι ὑποψήφιοι γιὰ αὐτὲς τὶς παρεμβάσεις,
λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ κινδύνου νοσηρότητας καὶ θνητότητας, χημειοθεραπευτικὰ φάρμακα μπορεῖ νὰ
ἀποτελέσουν μιὰ ἐναλλακτικὴ θεραπευτικὴ προσέγγιση.20 Σὲ ἀσθενεῖς ποὺ εἶναι ἀκατάλληλοι γιὰ
ἀνοιχτή καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση, ἡ χρήση
βαλβιδοπλαστικῆς μὲ ἐκπτυσσόμενο ἀσκὸ ἔχει
προταθεῖ ὡς ἐναλλακτική, καθ’ ὅσον πρόσφατες
μελέτες κατέδειξαν κλινικὸ καὶ αἱμοδυναμικὸ
ὄφελος.21,22 Ἐντούτοις, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι
στὴν πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ οἱ στενωτικὲς βλάβες συνοδεύονται καὶ ἀπὸ σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τῶν δεξιῶν καρδιακῶν βαλβίδων, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν ποὺ εἶναι ὑποψήφιοι
γιὰ μιὰ τέτοια θεραπεία περιορίζεται σημαντικά.
Παρ’ ὅτι ἔχουν γίνει πολλὲς προσπάθειες γιὰ
τὴν ἀνάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικῶν ἐπιλογῶν γιὰ τὴν ΚΝΚ, τὰ διαθέσιμα μέσα ἐπὶ τοῦ
παρόντος περιορίζονται στὴ συμπτωματικὴ ἀντιμετώπιση καὶ βασίζονται στὴ γενικὲς ἀρχὲς θεραπείας τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, δηλαδὴ στὴ
βελτιστοποίηση τῆς σχέσης προφορτίου, μεταφορτίου καὶ μυοκαρδιακῆς συσταλτικότητας. Ὁ περιορισμὸς τῆς πρόσληψης ὑγρῶν καὶ ἅλατος καὶ ἡ
προσεκτικὴ χορήγηση τῶν διουρητικῶν βελτιστοποιοῦν τὸ προφόρτιο τῆς δεξιᾶς κοιλίας (ΔΚ), ἐνῶ
ἡ χρήση τῶν β-ἀναστολέων, τῶν ἀναστολέων τοῦ
μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου της ἀγγειοτασίνης καὶ τῆς
διγοξίνης ἐναπόκειται στὴν ἀπόφαση τοῦ θεράποντος, ἐφόσον μόνο μικρὲς μελέτες ὑποστηρίζουν
τὴ χρήση τους στὴ ΔΚΑ.23,24 Οἱ ἀνταγωνιστὲς ἀλδοστερόνης ἀπέτυχαν νὰ αὐξήσουν τὴν ἐπιβίωση
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΔΚΑ καὶ πνευμονικὴ ὑπέρταση, σὲ
μιὰ πρόσφατη πολυκεντρικὴ μελέτη, καθιστώντας
μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀμφίβολης ἀξίας τὴ χρήση τους
στὴ ΔΚΑ ποὺ ἐπιπλέκει τὴν ΚΝΚ.25 Ἀπεναντίας,
σὲ μιὰ πρόσφατη μικρὴ μελέτη,19 ἡ χορήγηση τοῦ
διπλοῦ ἀνταγωνιστῆ ὑποδοχέων ἐνδοθηλίνης, βοσεντάνη, γιὰ διάστημα ἕξι μηνῶν σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΚΝΚ καὶ συμπτώματα προχωρημένης ΚΑ (στάδιο
NYHA III ἢ IV) εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ βελτίωση
τοῦ σταδίου NYHA καὶ τῆς συστολικῆς πίεσης τῆς
ΔΚ. Ἡ θεραπευτικὴ ἀξία τοῦ συγκεκριμένου φαρμάκου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
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B. Καρδιοχειρουργικὴ ἀντιμετώπιση
Ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση συνιστᾶται
σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἐκδηλώνουν προοδευτικὴ κόπωση, σημαντικὰ ἐπηρεασμένη ἱκανότητα πρὸς
ἄσκηση καὶ ἐπιδεινούμενα συμπτώματα ΔΚΑ.26
Ἐπιπλέον, ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση μπορεῖ ἐπίσης νὰ προταθεῖ σὲ περιπτώσεις ἀσθενῶν
μὲ ΚΝΚ, οἱ ὁποῖοι πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν σὲ
ἐπέμβαση στὸ ἧπαρ, ἀκόμα καὶ ἐν τῇ ἀπουσίᾳ σοβαρῶν συμπτωμάτων, καθ’ ὅτι ἔχει φανεῖ νὰ βελτιώνει τὴν ἐπιβίωση.20,27 Ὡστόσο, οἱ συγκεκριμένες συστάσεις δὲν ὑποστηρίζονται ἀπὸ ἐπίσημες
κατευθυντήριες ὁδηγίες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχουν ἀποκλίνουσες πρακτικὲς στὴν καθ’ ἡμέρα
κλινικὴ πράξη.28-30 Μὲ τὴν πάροδο τῶν χρόνων,
σημαντικὸς ὄγκος σχετικῆς βιβλιογραφίας, ποὺ
ἔχει συσσωρευτεῖ, ἀπαντάει στὰ κρίσιμα ζητήματα: 1) τῆς σύγκρισης τῶν ἀποτελεσμάτων μεταξὺ
καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης καὶ συντηρητικῆς
θεραπείας, 2) τῆς ἐξέλιξης τῶν ἀποτελεσμάτων
τῆς καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης μὲ τὸ χρόνο
καὶ 3) τῆς ἐπίδρασης τοῦ χειρουργείου στὴν ἀναδιαμόρφωση τῆς ΔΚ καὶ στὴ ΔΚΑ.
1) Σύγκριση ἐπιβίωσης μεταξὺ καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης καὶ φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς
Παρ’ ὅτι ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση γιὰ
τὴν ΚΝΚ συνοδεύεται ἀπὸ σημαντικὸ περιεγχειρητικὸ κίνδυνο, ἐν μέρει, λόγῳ τῆς ἐμφάνισης
ὀξείας ΔΚΑ, τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΚΝΚ, ποὺ ὑποβάλλονται
σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, ἔχουν καλύτερη πρόγνωση σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀντιμετωπίζονται συντηρητικά. Τὸ 1995, οἱ Connolly καὶ συν.
ἀνακοίνωσαν τὰ ἀποτελέσματα ἑνὸς μεγάλου,
γιὰ τὴν ἐποχή, πληθυσμοῦ ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ καὶ
συμπτώματα προχωρημένης ΚΑ, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση (n=26) καὶ
συνέκριναν τὰ ἀποτελέσματά τους μὲ μιὰ ὁμάδα
ἐλέγχου 40 ἀσθενῶν, ποὺ ἀντιμετωπίστηκαν
φαρμακευτικά.31 Καὶ οἱ 26 ἀσθενεῖς ὑποβλήθηκαν σὲ ἀντικατάσταση τῆς τριγλώχινας (20 μὲ
μεταλλικὴ βαλβίδα καὶ 6 μὲ βιοπροσθετική), ἐνῶ
παρέμβαση στὴν πνευμονικὴ βαλβίδα ἔγινε σὲ 24
(βαλβιδεκτομὴ σὲ 20, ἀντικατάσταση μὲ ὁμοιομόσχευμα σὲ τρεῖς καὶ μὲ βιοπροσθετικὴ βαλβίδα
σὲ ἕναν). Ὀκτὼ ἀσθενεῖς, ἐπίσης, ὑποβλήθηκαν
σὲ κάποια ἄλλη καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση
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στὸν ἴδιο χρόνο (ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη, ἀντικατάσταση ἀριστερῆς καρδιακῆς βαλβίδας, σύγκλειση ἀνοικτοῦ ὠοειδοῦς τρήματος).
Ἡ πρώιμη καὶ ὄψιμη μετεγχειρητικὴ θνητότητα
ἦταν 35% ἕκαστη. Σημαντικὴ βελτίωση τοῦ σταδίου κατὰ ΝΥΗΑ διαπιστώθηκε καὶ στοὺς ὀκτὼ
ἀσθενεῖς, ποὺ ἦταν ἐν ζωῇ, μετὰ ἀπὸ μιὰ μέση παρακολούθηση 28 μηνῶν. Οἱ συγγραφεῖς ἀνέφεραν
μιὰ τάση γιὰ ἐλαττωμένη θνητότητα μεταξὺ τῶν
ἀσθενῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση. Ὁ κίνδυνος θανάτου ἔφθινε μετὰ
τοὺς πρώτους 6 μῆνες μετεγχειρητικά. Τέλος, τὰ
χαμηλὰ ἐπίπεδα 5-HIAA οὔρων ἦταν ἀνεξάρτητος προγνωστικὸς παράγοντας γιὰ μακροχρόνια
ἐπιβίωση, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν παρουσία χαμηλῶν
δυναμικῶν στὸ προεγχειρητικὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ποὺ ἀποτελοῦσε παράγοντα κινδύνου
γιὰ διεγχειρητικὸ θάνατο.

καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση. Ἀντικατάσταση
τῆς πνευμονικῆς, τριγλώχινας, ἀορτικῆς καὶ μιτροειδοῦς βαλβῖδος (σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις μὲ
βιοπροσθετικὴ βαλβίδα) ἔγινε σὲ 31, 30, 3 καὶ 3
ἀσθενεῖς, ἀντίστοιχα. Ταυτόχρονη ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη ἢ σύγκλειση ἀνοικτοῦ ὠοειδοῦς τρήματος ἐκτελέστηκε σὲ 4 καὶ 13 ἀσθενεῖς,
ἀντίστοιχα. Βελτίωση στὸ στάδιο κατὰ ΝΥΗΑ
ἀναφέρθηκε ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς μετεγχειρητικά. Τέσσερις ἀσθενεῖς (13%) κατέληξαν κατὰ
τὴν πρώιμη μετεγχειρητικὴ περίοδο, ὅλοι λόγῳ
ΔΚΑ. Ἡ ἐπιβίωση ἔτους καὶ διετίας μεταξὺ τῶν
ἀσθενῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ
ἐπέμβαση ἦταν 75% καὶ 60% ἔναντι 46% καὶ 15%
τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἀντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Ὡστόσο, καμία διαφορὰ δὲν μπόρεσε νὰ καταδειχθεῖ μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων, σὲ ὅτι ἀφορᾶ
τὴν ἐπιβίωση ἀπὸ τὴν πρώτη διάγνωση τοῦ ΚΣ.

Μεταγενέστερη ἀνάλυση 200 ἀσθενῶν μὲ
ΚΝΚ, ἀπὸ τὴν ἴδια ἐρευνητικὴ ὁμάδα, κατέδειξε ὅτι ἡ ἐπιβίωση αὐξήθηκε σημαντικὰ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς 20ετοῦς περιόδου 1981-2000 (μέσος
ὅρος: ἀπὸ 1,5 χρόνια τὴν περίοδο 1981-1989 σὲ
4,4 χρόνια τὴν περίοδο 1995-2000, P=0,009) ἐνῶ
ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση ἀναδείχθηκε ὡς
ἀνεξάρτητος προγνωστικὸς παράγοντας γιὰ μειωμένη δεκαετῆ θνητότητα (ΣΚ: 0,48; 95% ΟΑ
0.31-0.73, P<0,001).32 Ὡστόσο, ἡ συσχέτιση μεταξὺ τῆς χρονικῆς περιόδου διάγνωσης καὶ τῆς
ἔκβασης δὲν ἦταν πλέον στατιστικὰ σημαντική,
ὑποδεικνύοντας πιθανὰ ὅτι ἡ βελτίωση τῆς ἐπιβίωσης μὲ τὸ χρόνο ἦταν ἕνα ἐπιφαινόμενο, ποὺ
ὀφειλόταν στὴν αὐξημένη χρήση τῆς καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης ὡς θεραπευτικὸ μέσο (ἀπὸ
18% τῶν περιπτώσεων μεταξὺ 1981-1989 σὲ 64%
μεταξὺ 1995-2000, P<0,001).

2) Βελτίωση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης

Σὲ ἄλλη πρόσφατη μελέτη, οἱ Edwards
καὶ συν.33 ἀνακοίνωσαν τὰ ἀποτελέσματα τῶν
ἀσθενῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση γιὰ ΚΝΚ σὲ ἕνα κέντρο μεταξὺ 2005
καὶ 2015. Ἀσθενεῖς μὲ ΚΝΚ παραπέμπονταν γιὰ
καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση, ἐὰν πληροῦσαν τὶς
ἀκόλουθες ἐνδείξεις: α) σταθερὸ φορτίο καρκινοειδοῦς ὄγκου, β) σοβαρὴ δυσλειτουργία βαλβῖδος,
καὶ γ) συμπτώματα κατὰ τὴ διάρκεια ἄσκησης.
Τριάντα δύο μεταξὺ τῶν 47 ἀσθενῶν (68%), ποὺ
διαγνώστηκαν μὲ ΚΝΚ ὑποβλήθηκαν τελικὰ σὲ

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἔκβαση τῶν ἀσθενῶν
μὲ ΚΝΚ, ποὺ ὑποβάλλονται σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση, παραμένει σημαντικὰ χειρότερη
σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβάλλονται
σὲ ἀντικατάσταση ἢ διόρθωση λόγῳ βαλβιδικῆς
νόσου ἄλλης αἰτιολογίας, μιὰ σημαντικὴ βελτίωση στὴν διεγχειρητικὴ καὶ μετεγχειρητικὴ ἔκβαση τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ ἔχει καταδειχθεῖ μὲ τὸ
χρόνο. Οἱ πρῶτες ἀναφορὲς γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν
ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση, ἦταν ἀπογοητευτικὲς
(θνητότητα 30 ἡμερῶν 63%).34
Σὲ μεγάλη μελέτη ἀπὸ ἕνα κέντρο μελετήθηκαν 100 διαδοχικοὶ ἀσθενεῖς, ποὺ ὑποβλήθηκαν
σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση γιὰ ΚΝΚ ἀνάμεσα στὸ 1985 καὶ τὸ 2003.35 Τὰ 18 ἔτη τῆς παρακολούθησης ὑποδιαιρέθηκαν σὲ δύο μικρότερες
περιόδους: μεταξὺ 1985-1994 καὶ 1995-2003, ὅπου
χειρουργήθηκαν 32 καὶ 68 ἀσθενεῖς ἀντίστοιχα.
Ἡ πρώιμη μετεγχειρητικὴ θνητότητα ἦταν 13,4%,
ἐνῶ παρατηρήθηκε μιὰ σημαντικὴ ἐλάττωση τῆς
θνητότητας μεταξὺ τῶν δύο περιόδων τῆς μελέτης
(28% ἔναντι 6%, P=0,004), ἡ ὁποία ἀποδόθηκε σὲ
ἀλλαγὲς στὴν προεγχειρητικὴ καὶ διεγχειρητικὴ
ἀντιμετώπιση, ὅπως ἡ χρήση τῆς ἀπροτινίνης, ἡ
μικρότερη διάρκεια τῆς ἐξωσωματικῆς κυκλοφορίας καὶ ἡ αὐξημένη χρήση τῆς ἀντικατάστασης
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τῆς πνευμονικῆς βαλβῖδος ἔναντι τῆς βαλβιδοπλαστικῆς. Σὲ πρόσφατη μελέτη ἀπὸ τοὺς Connolly
καὶ συν. ἀνακοινώθηκαν τὰ βραχυχρόνια καὶ μακροχρόνια ἀποτελέσματα τῆς μεγαλύτερης σειρᾶς
διαδοχικῶν ἀσθενῶν (n=195), ποὺ ὑποβλήθηκαν
σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση γιὰ ἀντιμετώπιση ΚΝΚ στὸ ἴδιο κέντρο (Mayo Clinic, Rochester,
U.S.A.), ἐπὶ μιὰ περίοδο 27 ἐτῶν, μεταξὺ 19852012.36 Νόσος τῆς τριγλώχινας, πνευμονικῆς, μιτροειδοῦς καὶ ἀορτικῆς βαλβῖδος, ποὺ ἀπαιτοῦσε
θεραπεία, διαπιστώθηκε σὲ 195, 157, 21, καὶ 18
ἀσθενεῖς, ἀντίστοιχα. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτή,
τὸ 33% τῶν ἀσθενῶν θεωρήθηκε ἀκατάλληλο νὰ
ὑποβληθεῖ σὲ ἐπέμβαση, κυρίως λόγῳ τῆς παρουσίας ἐκτεταμένης μεταστατικῆς νόσου ἢ συννοσηροτήτων. Μεταξὺ τῶν ἀσθενῶν μὲ συμπτώματα προχωρημένης ΚΑ προεγχειρητικὰ (στάδιο
NYHA III καὶ IV), τὸ 75% παρουσίασε συμπτωματικὴ βελτίωση μετὰ τὴν ἐπέμβαση. Εἴκοσι θάνατοι (10%) καταγράφηκαν κατὰ τὴν περιεγχειρητικὴ περίοδο. Ὡστόσο, μιὰ συνεχὴς ἐλάττωση τῆς
θνητότητας παρατηρήθηκε μὲ τὸν χρόνο: ἀπὸ 17%
πρὶν τὸ 2000, στὸ 7,2% μεταξὺ 2000-2009 καὶ στὸ
3,7% μεταξὺ 2010-2012. Μὲ τὴ χρήση πολυπαραγοντικῆς ἀνάλυσης Cox regression, ἡ χρονικὴ περίοδος τῆς ἐπέμβασης (πρὶν-ἔναντι-μετὰ τὸ 2000)
καὶ ἡ προεγχειρητικὴ ἀνάγκη σὲ διουρητικὰ συσχετίζονταν ἀνεξάρτητα μὲ τὴν περιεγχειρητικὴ
θνητότητα. Ἡ ἐπιβίωση στὰ 1, 5 καὶ 10 ἔτη ἦταν
69%, 35% καὶ 24%, ἀντίστοιχα. Κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς παρακολούθησης, 17 ἀσθενεῖς ἐπανεγχειρίστηκαν, ἐνῶ ὁ τύπος τῆς προσθετικῆς βαλβῖδος
δὲν σχετιζόταν μὲ τὴν ἀνάγκη ἐπανεπέμβασης. Ἡ
συνηθέστερη αἰτία γιὰ δυσλειτουργία καὶ ἀντικατάσταση τῆς βιοπροσθετικῆς βαλβῖδος δὲν ἦταν ἡ
ὑποτροπὴ τῆς ΚΝΚ, ὅπως εἶχε ἀναφερθεῖ παλαιότερα,37 ἀλλὰ ὁ σχηματισμὸς θρόμβου. Τὸ γεγονὸς
αὐτὸ ὁδήγησε τοὺς συγγραφεῖς νὰ συστήσουν τὴ
χορήγηση ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς μὲ ἀνταγωνιστὲς
τῆς βιταμίνης K στὸ πρῶτο τρίμηνο μετὰ τὸ χειρουργεῖο καὶ τακτικὴ ὑπερηχογραφικὴ παρακολούθηση. Ἐπιπλέον, ὑπῆρχε μιὰ μὴ στατιστικὰ
σημαντική, ἀλλὰ ὑπάρχουσα τάση (P=0,08) γιὰ
βελτιωμένη ἐπιβίωση μεταξὺ τῶν ἀσθενῶν ποὺ
εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ τοποθέτηση βιοπροσθετικῆς
ἔναντι μεταλλικῆς βαλβῖδος. Τέλος, τὸ προεγχειρητικὸ στάδιο NYHA καὶ ἡ παρουσία ΔΚΑ,
πιστοποιούμενη ἀπὸ ἐλάττωση τῆς συστολικῆς
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λειτουργίας ἢ αὔξηση τῶν διαστάσεων τῆς ΔΚ,
ἀναγνωρίστηκαν ὡς προγνωστικοὶ παράγοντες
αὐξημένης θνητότητας στὴν μονοπαραγοντικὴ
ἀνάλυση. Ὡστόσο, οἱ συσχετίσεις αὐτὲς δὲν παρέμεναν σημαντικὲς μετὰ ἀπὸ ἐξομοίωση γιὰ ἄλλες
μεταβλητές. Παρ’ ὅλα αὐτά, εἶναι πιθανὸ νὰ ἀπαιτεῖται ἕνας μεγαλύτερος πληθυσμὸς ἀσθενῶν, γιὰ
νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ ἐξομοίωση γιὰ συσχετίσεις
μεταξὺ τῶν μεταβλητῶν καὶ ἡ ἀνάδειξη χαρακτηριστικῶν μὲ ἀνεξάρτητη προγνωστικὴ ἀξία.
3) Ἐπιδράσεις τῆς καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης στὴ λειτουργικότητα καὶ τὴν ἀναδιαμόρφωση τῆς δεξιᾶς κοιλίας
Ἡ ἐπίδραση τῆς χειρουργικῆς ἐπέμβασης,
ὅσον ἀφορᾶ στὴ βελτίωση τῶν συμπτωμάτων τῆς
ΔΚΑ, στὴν ἀνάκαμψη τῆς συσταλτικότητας καὶ
στὴν ἀναστροφὴ τῆς ἀναδιαμόρφωσης τῆς ΔΚ,
ἦταν ἀπὸ τὶς πρῶτες παραμέτρους ποὺ μελετήθηκαν. Παρατεταμένη βελτίωση ἢ καὶ ἐξαφάνιση
τῶν συμπτωμάτων ΚΑ ἀναφέρθηκαν σὲ κάποιες
μικρὲς σειρὲς ἀσθενῶν ἀπὸ διάφορα κέντρα.38,39
Οἱ Connolly καὶ συν. ἀνέφεραν κλινικὴ βελτίωση μετὰ τὴν ἀντικατάσταση τῆς τριγλώχινας
βαλβῖδος σὲ 22 συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΚΝΚ.
Ἐπιπλέον, ἀνέφεραν ἐλάττωση τῶν διαστάσεων
τῆς ΔΚ σὲ αὐτοὺς ποὺ ταυτόχρονα ὑποβλήθηκαν σὲ ἀντικατάσταση τῆς πνευμονικῆς βαλβῖδος
(n=12), σὲ σύγκριση μὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποβλήθηκαν
σὲ ἐκτομὴ αὐτῆς. Παραδόξως, ἡ λειτουργικότητα
τῆς ΔΚ δὲν ἄλλαξε σὲ καμία ἀπὸ τὶς δύο ὁμάδες.26
Σὲ ἄλλη μελέτη, 10 ἀσθενεῖς μὲ ΚΝΚ, οἱ 6 ἐξ αὐτῶν
μὲ σοβαρὴ δυσλειτουργία τὴ ΔΚ, ἀντιμετωπίστηκαν μὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση κατὰ τὸ διά
στημα 2001-2006.40 Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ὑποβλήθηκαν σὲ ἀντικατάσταση τῆς τριγλώχινας βαλβῖδος,
ἐνῶ τὰ 9/10 ὑποβλήθηκαν καὶ σὲ ἀντικατάσταση
τῆς πνευμονικῆς βαλβῖδος (ὅλες οἱ βαλβῖδες ποὺ
χρησιμοποιήθηκαν ἦταν βιοπροσθετικές). Πρώιμος μετεγχειρητικὸς θάνατος παρατηρήθηκε σὲ
δύο ἀσθενεῖς (20%), ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ὀκτὼ ἀσθενεῖς ἐμφάνισαν σημαντικὴ μετεγχειρητικὴ βελτίωση τοῦ σταδίου NYHA καὶ παρέμειναν ζωντανοὶ γιὰ ἕνα μέσο διάστημα παρακολούθησης 37
μηνῶν (εὖρος 6 ἕως 75 μῆνες). Σὲ μιὰ ἄλλη μελέτη
ἀναφέρθηκε ἡ ἔκβαση ἑπτὰ ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖοι
ὑποβλήθηκαν σὲ τετραπλὴ ἀντικατάσταση βαλβῖδος (μὲ προσθετικὴ μεταλλικὴ βαλβίδα) γιὰ ΚΝΚ
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Πίνακας 1. Τρέχουσες τάσεις σχετικὰ μὲ τὴν καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση γιὰ τὴ θεραπεία ΚΝΚ.
1. Σημαντικὸ ποσοστὸ τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ θεωρεῖται ἀκατάλληλο καὶ στερεῖται τῆς καρδιοχειρουργικῆς
ἐπέμβασης λόγῳ μὴ ἐλεγχόμενου ΚΣ ἢ σοβαρῆς καρδιακῆς δυσλειτουργίας.39,41,42
2. Ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση στὴν ΚΝΚ τυπικὰ περιλαμβάνει παρέμβαση σὲ ≥2 βαλβῖδες μόνη
ἢ σὲ συνδυασμὸ μὲ ἄλλη παρέμβαση (ΑΣΠ, σύγκλειση ΑΩΤ κλπ.)12,32,34-36,38-42
3. Ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση βελτιώνει τὰ συμπτώματα τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ καὶ προχωρημένη
ΚΑ31,34,38-40,42,43
4. Ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση αὐξάνει τὴν ἐπιβίωση ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ σὲ σύγκριση μὲ τὴ φαρμακευτικὴ
ἀγωγὴ μόνο.31-33
5. Ἡ πρώιμη καὶ ὄψιμη ἐπιβίωση μετὰ ἀπὸ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση γιὰ ΚΝΚ ἔχει βελτιωθεῖ
ἐντυπωσιακὰ τὰ τελευταῖα χρόνια.35,36
ΚΝΚ: καρδιακὴ νόσος ἐκ καρκινοειδοῦς, ΚΣ: καρκινοειδὲς σύνδρομο, ΑΣΠ: ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη,
ΑΩΤ: ἀνοικτὸ ὠοειδὲς τρῆμα, ΚΑ: καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.

καὶ προσβολὴ καὶ τῶν 4 καρδιακῶν βαλβίδων.41
Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ ἀποτελοῦσαν τὸ 4% ἀπὸ τοὺς
συνολικὰ 168 ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση. Ἡ τελοδιαστολικὴ διά
μετρος τῆς ἀριστερῆς κοιλίας βελτιώθηκε σὲ πέντε
ἀσθενεῖς, ἐνῶ οἱ διαστάσεις καὶ ἡ λειτουργικότητα
τῆς ΔΚ σὲ τρεῖς. Σὲ ἄλλη μελέτη ἀπὸ ἕνα κέντρο,
22 ἐκ τῶν 40 (55%) ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση.42 Ἡ ἐπέμβαση ὁδήγησε σὲ σημαντικὴ βελτίωση τοῦ λειτουργικοῦ σταδίου (>2 NYHA στὸ 66,6% τῶν ἀσθενῶν
ποὺ ἐπιβίωσαν). Ἡ ἐπιβίωση 30 ἡμερῶν, ἔτους καὶ
2 ἐτῶν γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῆς μελέτης ἦταν 81,8%,
45,5% καὶ 36,4%, ἀντίστοιχα. Τὸ προεγχειρητικὸ
στάδιο NYHA, τὰ ἐπίπεδα τοῦ NT-proBNP καὶ
ἡ διάταση τῆς ΔΚ δὲν σχετίζονταν σημαντικὰ μὲ
τὴν ἐπιβίωση. Σημαντικὸ εὕρημα τῆς μελέτης ἦταν
τὸ γεγονὸς ὅτι μεγάλο ποσοστὸ (45%) τῶν συμ
πτωματικῶν ἀσθενῶν, ποὺ ἔχουν ἔνδειξη νὰ ὑποβληθοῦν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση, τελικὰ
θεωροῦνται ἀκατάλληλοι. Οἱ Mokhles καὶ συν.
ἀνέλυσαν τὴν πρώιμη καὶ ὄψιμη ἔκβαση ὅλων τῶν
ἀσθενῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση γιὰ ΚΝΚ μεταξὺ 1993–2010 σὲ δύο
πανεπιστημιακὰ κέντρα τῆς Ὀλλανδίας.43 Συνολικὰ 19 ἀσθενεῖς συμπεριλήφθηκαν στὴν ἀνάλυση,
μεταξὺ τῶν ὁποίων 14 ὑποβλήθηκαν σὲ ἀντικατά-

σταση τριγλώχινας καὶ πνευμονικῆς βαλβῖδος, 4
μόνο σὲ ἀντικατάσταση τριγλώχινας καὶ ἕνας σὲ
ἀντικατάσταση τριγλώχινας καὶ ἀορτικῆς βαλβῖδος. Τὸ λειτουργικὸ στάδιο βελτιώθηκε σημαντικὰ ἕνα χρόνο μετὰ τὴν καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση. Ἡ ἐπιβίωση στὸ 1 καὶ στὰ 5 ἔτη ἦταν 71%
καὶ 43%, ἀντίστοιχα.
Γ. Περιεγχειρητικὴ ἀντιμετώπιση
Ἡ καρκινοειδικὴ κρίση, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ὡς ἐρυθρότητα, αὐξομειώσεις τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης μὲ καθ’ ὑπεροχὴν ἐμφάνιση ὑπότασης,
βρογχόσπασμο καὶ καρδιακὲς ἀρρυθμίες, μπορεῖ
νὰ ἐπιπλέξει τὴν καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση
γιὰ ΚΝΚ, κυρίως λόγῳ τῆς περιεγχειρητικῆς χορήγησης ἀναισθησίας καὶ ἄλλων φαρμακευτικῶν
οὐσιῶν, ποὺ διαμεσολαβοῦν τὴν ἀπελευθέρωση
ἢ τὴν ἀναστολὴ ἔκκρισης τῶν κατεχολαμινῶν
καὶ τῆς ἱσταμίνης. Ἡ περιεγχειρητικὴ χορήγηση
ἐνδοφλέβιας ὀκτρεοτίδης ἔχει φανεῖ νὰ προλαμβάνει τὴν ἐμφάνιση τῆς καρκινοειδικῆς κρίσης.44
Μιὰ ἄλλη πρόκληση στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς εἶναι
νὰ διαφοροποιήσει κανεὶς τὴ διεγχειρητικὴ ὑπόταση αὐτῆς τῆς αἰτιολογίας, ἀπὸ τὴν ὑπόταση
ποὺ ὀφείλεται σὲ μυοκαρδιακὴ δυσλειτουργία.
Ἡ περιεγχειρητικὴ πορεία τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν
ἐπιπλέκεται ἐπίσης συχνὰ ἀπὸ ὀξεῖα νεφρικὴ ἀνε-
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πάρκεια καὶ αἱμορραγίες.45 Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, μιὰ
ἔμπειρη ὁμάδα ἀποτελούμενη ἀπὸ ἰατροὺς πολλῶν εἰδικοτήτων πρέπει νὰ ἐμπλέκεται στὴ διαχείριση ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ ποὺ ὑποβάλλονται σὲ
καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση.

Τρέχουσες τάσεις καὶ ἀναπάντητα ἐρωτήματα
Ἀπὸ τὴν ἀνασκόπηση τῶν προαναφερθεισῶν μελετῶν, προκύπτει ὅτι ὑπάρχει συναινετικὴ ἄποψη γιὰ ἀρκετὰ θέματα, ποὺ ἀφοροῦν στὴ
χειρουργικὴ θεραπεία τῆς ΚΝΚ. Τὰ θέματα αὐτὰ
μαζὶ μὲ τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία ἀπεικονίζονται
στὸν Πίνακα 1. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ κάποια σχετικὰ θέματα, τὰ ὁποῖα παραμένουν ὑπὸ διερεύνηση. Μεταξὺ αὐτῶν, τὸ πιὸ σημαντικὸ φαίνεται νὰ
εἶναι ποιὸς τύπος βαλβίδας (βιοπροσθετικὴ ἢ μηχανικὴ) θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται σὲ αὐτοὺς
τοὺς ἀσθενεῖς. Παρ’ ὅτι κάποιες πρῶτες ἀναφορὲς
περιέγραφαν τὴν πρώιμη ἐκφύλιση τῆς ἐμφυτευθείσας βιοπροσθετικῆς βαλβίδας ἕως καὶ μόλις 3
μῆνες μετὰ τὸ χειρουργεῖο καὶ ἀπέδιδαν τὶς ἀλλοιώσεις αὐτὲς στὰ αὐξημένα ἐπίπεδα 5-HIAA,46,47
πιὸ πρόσφατα δεδομένα ἔχουν καταδείξει τὴν
ἀσφάλεια καὶ μακροζωία τῶν βιοπροσθετικῶν
βαλβίδων.36 Ἐπιπλέον, πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι
ὑπάρχει τάση γιὰ αὐξημένη ἐπιβίωση μεταξὺ
τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβαν βιοπροσθετικὴ ἔναντι
μεταλλικῆς βαλβίδας στὴν ἴδια μελέτη. Αὐτὸ τὸ
εὕρημα μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ θεωρητικὰ μὲ τὰ
ἑξῆς δεδομένα: α) ἀσθενεῖς μὲ μηχανικὲς βαλβῖδες
πρέπει νὰ λαμβάνουν ἐφ’ ὅρου ζωῆς ἀντιπηκτικὴ
ἀγωγή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο αἱμορραγικῶν ἐπιπλοκῶν, ποὺ μπορεῖ κάποιες
φορὲς νὰ εἶναι θανατηφόρες, ἰδιαίτερα σὲ ἀσθενεῖς μὲ προϋπάρχουσα ἡπατικὴ δυσλειτουργία,
ὅπως οἱ ἀσθενεῖς μὲ μεταστατικὴ ἡπατικὴ νόσο ἐκ
καρκινοειδοῦς, β) ἡ μηχανικὴ βαλβίδα στὴν ἑστία
τῆς τριγλώχινας συνοδεύεται ἀπὸ ὑψηλὸ μετεγχειρητικὸ κίνδυνο θρόμβωσης, ἰδίως σὲ περιπτώσεις
ποὺ ἡ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ πρέπει νὰ διακοπεῖ
προσωρινὰ γιὰ παρεμβατικὲς πράξεις, ὅπως στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ ΚΝΚ (π.χ. ἐμβολισμὸς ἡπατικῆς ἀρτηρίας) καὶ γ) ἡ τοποθέτηση μηχανικῆς βαλβίδας
στὴ θέση τῆς τριγλώχινας συνιστᾶται σὲ ἀσθενεῖς
μὲ καλὴ λειτουργικότητα καὶ ἤπια αὐξημένες διαστάσεις τῆς ΔΚ, προαπαιτούμενα ποὺ συνήθως
δὲν ἐκπληρώνονται ἀπὸ ἀσθενεῖς μὲ ΚΝΚ.48
Ἄλλο ἕνα μεῖζον ζήτημα ὑπὸ διερεύνηση στὸ
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πεδίο τῆς χειρουργικῆς τῆς ΚΝΚ εἶναι ὁ βέλτιστος χρόνος παρέμβασης. Ἔμμεσα δεδομένα ποὺ
ἀφοροῦν: α) στὴν ἐλαττωμένη ἐπιβίωση, μόλις
ἐμφανιστοῦν συμπτώματα ἔκδηλης ΚΑ,9 β) στὸν
ἀποκλεισμὸ ἀσθενῶν μὲ σοβαρὴ ΔΚΑ ἀπὸ τὴν
καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση ἢ τὴ δυσμενῆ ἔκβαση ὅταν ὑπάρχει ΔΚΑ,42,49 γ) στὶς διαφορὲς στὴν
ἐπιβίωση, μεταξὺ ἀσθενῶν μὲ καὶ χωρὶς καρδιακὴ προσβολή,8 δ) στὴ βελτίωση στὴ μετεγχειρητικὴ ἐπιβίωση κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες,31,35
καὶ ε) στὴ χρήση νέων ἀπεικονιστικῶν τεχνικῶν,
ὅπως τὸ ὑπερηχογραφικὸ strain rate,50,51 ποὺ συν
οδεύονται ἀπὸ αὔξηση τῆς διαγνωστικῆς καὶ
προγνωστικῆς ἀξίας ἔναντι συμβατικῶν δεικτῶν,
δημιούργησαν μιὰ τάση γιὰ πρώιμη ἐφαρμογὴ
καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης κατόπιν ἠχοκαρδιογραφικῆς ἀνίχνευσης τῆς ΚΝΚ, πρὸ τῆς ἐμφάνισης συμπτωμάτων ΔΚΑ.52 Ὡστόσο, ἡ πρόσφατη,
μεγάλη μελέτη ἀπὸ τοὺς Connolly καὶ συν.36 ἀπέτυχε νὰ καταδείξει ἀνεξάρτητη συσχέτιση μεταξὺ
τῆς ὁλικῆς μετεγχειρητικῆς θνητότητας καὶ τῆς
προεχειρητικῆς παρουσίας α) προχωρημένης ΚΑ
(στάδιο NYHA III ἢ IV), β) σημείων ΔΚΑ (ἀσκίτης, οἴδημα κάτω ἄκρων), γ) ἠχοκαρδιογραφικῶν
εὑρημάτων δυσλειτουργίας τῆς ΔΚ, καθὼς καὶ δ)
τοῦ χρόνου μεταξὺ διάγνωσης τοῦ καρκινοειδοῦς
καὶ καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρά, ἡ παρουσία οἰδήματος ἀνὰ σάρκα καὶ ἡ
ἀνάγκη γιὰ ἐνδοφλέβια διουρητικὰ προεγχειρητικὰ προέβλεπαν τὴ μετεγχειρητικὴ θνητότητα. Ἡ
ἔλλειψη προγνωστικῆς ἀξίας τοῦ χρόνου ἀπὸ τὴ
διάγνωση ἕως τὸ χειρουργεῖο ἔχει ἀναφερθεῖ καὶ
ἀλλοῦ.33 Μιὰ πιθανὴ ἐξήγηση τοῦ φαινομένου,
εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ ἀντικατοπτρίζει τὴν πρόοδο
τῆς ὑποκείμενης κακοήθειας, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει
τὴν ἐπιβίωση σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπὸ τὴν πρόοδο τῆς ΔΚΑ. Σὲ ὁποιαδήποτε περίπτωση, ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση πρέπει νὰ διενεργεῖται
πρὸ τῆς ἐγκατάστασης προχωρημένης ΚΑ. Συνεπῶς, καὶ μέχρι νεότερα δεδομένα νὰ ἀποσαφηνίσουν τὸ βέλτιστο χρόνο γιὰ τὴν διενέργεια τῆς
καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
ΚΝΚ, ἡ θεωρία ὅτι ἡ πρώιμη ἀνίχνευση τῶν καρδιακῶν βλαβῶν καὶ ἡ προσυμπτωματικὴ παραπομπὴ γιὰ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση μπορεῖ νὰ
ἐπιφέρει καλύτερα ἀποτελέσματα θὰ πρέπει νὰ
ἀναθεωρηθεῖ. Ἡ ὑπάρχουσα βιβλιογραφία δὲν
ὑποστηρίζει καμία ἄλλη ἄποψη πέραν αὐτῆς ποὺ
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ἀποτυπώνεται καὶ στὶς τρέχουσες, ἀνεπίσημες συστάσεις: ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση θὰ πρέπει νὰ φυλάσσεται γιὰ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ βαλβιδικὴ δυσλειτουργία ἐν
τῇ ἀπουσίᾳ ἀνεξέλεγκτης κακοήθους νόσου καὶ
γιὰ ἀσθενεῖς ποὺ πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν σὲ
χειρουργικὴ ἐπέμβαση στὸ ἧπαρ, ἀκόμα καὶ ἂν
εἶναι ἀσυμπτωματικοί.20,53

Μελλοντικὲς προοπτικὲς
Δεδομένου ὅτι τὸ ἀνεξέλεγκτο καρκινοειδὲς
καὶ οἱ συννοσηρότητες ἀποτελοῦν ἀντένδειξη γιὰ
καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση σὲ σημαντικὸ ποσοστὸ ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ,33,36,42 καινοτόμες, ἐλάχιστα
ἐπεμβατικὲς τεχνικὲς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν
γιὰ αὐτὴν τὴν ὑπο-ομάδα. Οἱ πρῶτες περιπτώσεις,
ποὺ κατέδειξαν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα αὐτῶν τῶν τεχνικῶν, περιγράφηκαν
πρόσφατα.54,55 Στὰ ἑπόμενα χρόνια, σημαντικὴ
γνώση ἀναμένεται νὰ ἀποκτηθεῖ σχετικὰ μὲ τὴ
μακροζωία τῶν διαδερμικᾶ τοποθετούμενων βαλβίδων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν ποὺ
τὶς λαμβάνουν. Ἐπιπλέον, ἐφόσον δυὸ μείζονα ζητήματα τῆς καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης στὴν
ΚΝΚ παραμένουν ἀδιευκρίνιστα (βέλτιστος χρόνος παρέμβασης καὶ προτιμητέος τύπος προσθετικῆς βαλβίδας), ἡ δημιουργία μιᾶς διεθνοῦς, διαδικτυακῆς καταγραφικῆς μελέτης θὰ διευκόλυνε τὴ
συλλογὴ δεδομένων, γιὰ νὰ ἀπαντηθοῦν πειστικὰ
τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐκκρεμοῦν. Ἡ ἰδανικὴ λύση
θὰ ἦταν ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἐκτέλεση μιᾶς πολυκεντρικῆς, τυχαιοποιημένης μελέτης ἐπιβίωσης.
Ὡστόσο, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὴ σχετικὴ σπανιότητα τῆς ΚΝΚ, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων
καὶ τῆς παρακολούθησης ποὺ θὰ ἀπαιτοῦνταν
γιὰ νὰ καταδειχθεῖ διαφορὰ στὴν ἐπιβίωση, καὶ
τὸ γεγονὸς ὅτι μιὰ τέτοια μελέτη, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, δὲν θὰ χρηματοδοτοῦνταν ἀπὸ φορέα,
εἶναι ἐμφανὲς ὅτι μιὰ τέτοια προοπτικὴ φαντάζει
ἀπίθανη.

Συμπεράσματα
Ἡ ΚΝΚ ἐπιπλέκει περίπου τὸ ἕνα τέταρτο
των ἀσθενῶν μὲ καρκινοειδῆ ὄγκο καὶ ΚΣ καὶ
ὁδηγεῖ σὲ ἐκφύλιση τῶν καρδιακῶν βαλβίδων μὲ
μικτὲς (στενώσεις καὶ ἀνεπάρκειες) βλάβες αὐτῶν
καὶ ἐπακόλουθη ΚΑ. Ἡ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση σὲ συμπτωματική, σοβαρὴ ΚΝΚ ὁδηγεῖ σὲ
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σημαντικὴ βελτίωση τῆς λειτουργικῆς κατάστασης καὶ τῆς ἐπιβίωσης σὲ σύγκριση μὲ τὴ συντηρητικὴ ἀντιμετώπιση. Πρόσφατες μελέτες ἔδειξαν
βελτίωση τῶν μετεγχειρητικῶν ἀποτελεσμάτων
ἀσθενῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ καρδιοχειρουργικὴ
ἐπέμβαση γιὰ ΚΝΚ κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίας.
Ἡ τάση, ἡ ὁποία ἀναπτύχθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια, γιὰ πρώιμη διάγνωση καὶ ἐφαρμογὴ καρδιο
χειρουργικῆς ἐπέμβασης πρὶν τὴν ἐκδήλωση συμ
πτωμάτων ΚΑ, δὲν φαίνεται νὰ δικαιολογεῖται
μὲ βάση τὰ ἀποτελέσματα πρόσφατων μελετῶν.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὁ βέλτιστος χρόνος παρέμβασης
στὴν ΚΝΚ καὶ ὁ τύπος τῆς προσθετικῆς βαλβίδας, ποὺ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται, παραμένουν
ζητήματα ὑπὸ συζήτηση. Ἡ δημιουργία μιᾶς διεθνοῦς καταγραφικῆς μελέτης ἀσθενῶν μὲ ΚΝΚ
φαντάζει ὡς ἡ πλέον ὑποσχόμενη ἐπιλογὴ γιὰ τὴν
παροχὴ ὁριστικῶν ἀπαντήσεων.
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