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ἶναι πολλὲς οἱ ἐξελίξεις κατὰ τὸν 20ο αἰ.
ποὺ ἀνταγωνίζονται τὴν καρδιολογία. Στὸ
παρελθὸν ἐπικρατοῦσε ἄκρα ἡσυχία ἀπὸ
ἰατρικῆς πλευρᾶς στὰ προβλήματα τοῦ καρδιοπαθοῦς. Ὑπῆρξε ἰκανοποίηση μὲ θεωρητικὲς σκέψεις
ὅσο ζοῦσε ὁ ἀσθενὴς, ἀλλά καὶ μετὰ θάνατον ἔχοντες διαγνωστικὰ παθολογοανατομικὰ εὑρήματα
σὲ νεκροψία. Χαρὰ μεγάλη ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη
παρακέντηση καὶ ἀφαίρεση ὑγροῦ σὲ πάσχοντα
ἀπὸ ὑγρὰ περικαρδίτιδα. Ἀπὸ τὴν 5η δεκαετία
τοῦ 20ου αἰ. ἀρχίζουν οἱ θεραπευτικὲς χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις σὲ καρδιακὲς παθήσεις μὲ πρώτη
ἐπὶ στενώσεως μιτροειδοῦς. Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ
1950 καὶ ἐντεῦθεν εἶναι ραγδαῖες οἱ ἐξελίξεις, οἱ
ὁποῖες ὁδήγησαν στὴ σύγχρονη καρδιολογία.
Ἔφθασαν καὶ στὴ μεταμόσχευση καρδιᾶς.
Κατ’ ἀρχὴν ἡ ἀνθρωπότης ὠφελήθει μὲ τὴν
πρόληψη καρδιακῶν παθήσεων, ὡς οἱ ρευματικὲς βαλβιδοπάθειες μὲ τὴν ἀντιβιοτικὴ θεραπεία.
Ἦταν ἀποτελεσματικὴ ἡ θεραπεία τῆς στρεπτοκοκκικῆς λοίμωξης, αἰτία ὀξέος ρευματισμοῦ
τῶν ἀρθρώσεων καὶ βαλβιδοπαθειῶν. Κατὰ τὴ
δεκαετία τοῦ 1940 – ’50 ἀναπτύχθηκε ἡ καρδιο
χειρουργικὴ θεραπεία τῶν βαλβιδοπαθειῶν, ὡς
στενώσεως μιτροειδοῦς, ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς
κ.ἄ. Ὅμως αὐτὴ ἡ εὐχάριστη ἀντιμετώπιση σύντομα ἔφθασε στὸ τέλος της, ἐπειδὴ ἡ κυκλοφορία τῆς
πενικιλίνης καὶ τῶν ἄλλων ἀντιβιοτικῶν σχεδὸν
ἀπέκλεισαν ἀποτελεσματικὰ τὴ ρευματικὴ προ-

σβολὴ τῶν καρδιακῶν βαλβίδων. Οἱ δημοφιλεῖς
καλοὶ χειρουργοὶ μὲ τὶς βαλβίδες αὐτῆς περιόδου
μέχρι τὸ ’70-’80, στὴ συνέχεια ἄλλαξαν κατεύθυνση πρὸς τὴ στεφανιαία νόσο. Οἱ βαλβῖδες δὲν ὑποφέρουν πιὰ καὶ τὰ τυχὸν προβλήματα ποὺ ἔχουν
εἶναι ἐκφυλιστικά, θὰ λέγαμε περισσότερο τῆς
προβεβηκυίας ἡλικίας. Ἀπὸ τὸ 1990 καὶ ἐντεῦθεν
οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουν π.χ. ρευματικὴ στένωση μιτροειδοῦς, καὶ ἂν αὐτὴ ἡ πάθηση ὑπάρχει ἀφορᾶ
συνήθως μετανάστες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ
καρδιοπαθεῖς αὐξάνονται εἰς ἀριθμό, κυρίως
λόγῳ αὔξησης τῆς ἐπιβίωσης, ὁ μέσος ὅρος ζωῆς
ἀπὸ 50 περίπου τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 στὰ 78
ἢ 80 ἔτη τῆς δεκαετίας μετὰ τὸ 2000. Καὶ βέβαια
ἐντυπωσιάζει ἡ πρόοδος στὴ διάγνωση καὶ ἀντιμετώπιση στὸ εὐρὺ φάσμα τῶν καρδιοπαθειῶν.
Γιὰ παράδειγμα, ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἦταν γνωστὴ πρὸ τοῦ 1950 καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ταχυαρρυθμίας πρακτικὰ γινόταν μόνο μὲ δακτυλίτιδα,
ὥστε ἡ καρδιακὴ συχνότητα νὰ εἶναι περίπου φυσιολογική. Δὲν εἶχε ἀρχίσει ἀκόμη ἡ ἀντιπηκτικὴ
θεραπεία, ἡ ὁποία εὐρέως διεδόθη μετὰ ἀπὸ τὰ
τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 καὶ τὰ ἐγκεφαλικὰ
ἐπεισόδια ἦσαν συχνά. Οἱ κουμαρόλες καὶ μάλιστα ἡ ἀσενοκουμαρόλη (Sintrom) ἄρχισε νὰ χορηγεῖται εὐρέως ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ
’70. Σήμερα ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἶναι ἀπὸ τὶς
συχνότερες παθήσεις κυρίως τῶν ἡλικιωμένων. Ἡ
φαρμακευτικὴ θεραπεία στόχο ἔχει στὴν ἀρχικὴ
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μὲν φάση τὴν πρόληψη κρίσεων, στὴ δὲ μόνιμη
ἐγκατάστασή της κυρίως τὴ ρύθμιση τῆς καρδιακῆς συχνότητος. Σὲ παροξυσμικὴ μαρμαρυγὴ τῶν
κόλπων ἡ πρόληψη τῶν κρίσεων ἐνίοτε ἐπιτυγχάνεται μὲ β-ἀναστολέα, π.χ. Lopresor 1/2x2 καὶ
ἀντιαρρυθμικό, ὡς ἡ φλεκαϊνίδη (Flecarythm κ.ἄ.)
καὶ ἡ προπαφαινόνη (Ρυθμονόρμ). Τὸ Ρυθμονόρμ, χρονίως χορηγεῖται προληπτικὰ σὲ δισκία
τῶν 150 mg, π.χ. 1x3 ἡμερησίως, ἐνῶ σὲ αἰφνίδια
ἔναρξη κολπικῆς μαρμαρυγῆς δίδονται 2 δισκία
τῶν 150 mg καί, ἀκολούθως, κάθε μία ἢ δύο ὧρες
μέχρι νὰ ὑποχωρήσει ἡ κρίση, ἤ νὰ φθάσει στὴ
μεγίστη δόση τῶν 6 δισκίων (900 mg). Βέβαια, ἐὰν
σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἡ καρδιακὴ συχνότητα
εἶναι στὰ φυσιολογικὰ ὅρια ὥς 60-70/λ, ἥ χαμηλότερα ὥς συμβαίνει συχνὰ στοὺς ἡλικιωμένους
λόγῳ βαθμοῦ διαταραχῆς τῆς κολποκοιλιακῆς
ἀγωγῆς, τότε ἀντενδείκνυται ἡ χορήγηση βραδυκαρδιακῶν φαρμάκων, ὡς οἱ β-ἀναστολεῖς.
Ἡ δακτυλίτις μπορεῖ νὰ χορηγηθεῖ σὲ περιπτώσεις ταχυαρρυθμίας, ἡ ὁποία δὲν ἐλέγχεται
εὔκολα μὲ β-ἀναστολεῖς, π.χ. χορηγεῖται Digoxin
σὲ δόση 1x1 ἢ καὶ ἀραιότερα. Ἐὰν τὸ κλάσμα ἐξωθήσεως τῆς ἀριστερῆς κοιλίας εἶναι χαμηλὸ <50%,
μπορεῖ ὁ πάσχων νὰ ἐμφανίζει συμπτώματα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας μὲ δύσπνοια ἢ καὶ οἰδήματα
στὰ κάτω ἄκρα. Τότε, βέβαια, χορηγοῦνται καὶ
διουρητικὰ φάρμακα. Τέλος, ἐπὶ βραδυαρρυθμίας
ἢ καὶ φυσιολογικῆς καρδιακῆς συχνότητος, ἐὰν
ἀναφέρεται κρίση ζάλης ἢ λιποθυμίας, τότε θὰ
πρέπει νὰ γίνεται Holter 24ωρου γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο καρδιακῆς παύλας καὶ ἀνάγκης τοποθετήσεως
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τεχνητοῦ βηματοδότη. Τὸ τελευταῖο συνηθέστερα
συμβαίνει στοὺς ἡλικιωμένους.
Ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ ἄλλες παθήσεις, ἔτσι
καὶ ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ προλαμβάνεται μὲ
ἀντιμετώπιση παραγόντων ποὺ ὁδηγοῦν σὲ καρδιακὴ νόσο, ὡς ἡ παχυσαρκία, ἡ ὑπέρταση, ὁ σακχαρώδης διαβήτης, τὸ κάπνισμα, ἡ ὑπερχοληστερολαιμία.
Ἐπανερχόμενοι στὴν ἀντιμετώπιση τῶν βαλβιδοπαθειῶν μετὰ τὸ 2000, ὑπάρχουν νέες ἐπεμβατικὲς μέθοδοι, ὡς ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς
βαλβῖδος. Ἐδῶ ἡ ἐπέμβαση γίνεται μὲ καθετηριασμό, συνήθως ἀπὸ τὴ μηριαία ἀρτηρία, μὲ στόχο
τὴν ἀντικατάσταση στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος. Ἡ ἐπέμβαση αὐτὴ TAVI στὴ χώρα μας ἔχει γίνει
σὲ 400 περίπου ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ στένωση τῆς
ἀορτῆς καὶ ἔχει τὴν ἴδια ἐπιτυχία ὡς ἡ χειρουργικὴ
ἀντικατάσταση. Ἡ TAVI ἔχει ἐπικρατήσει διεθνῶς
καὶ εἶναι ἐμφανῶς καλύτερη τῆς συντηρητικῆς
φαρμακευτικῆς θεραπείας, σὲ ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι
δὲν μποροῦν νὰ χειρουργηθοῦν. Ἐδώ οἱ χειρουργοὶ συχνὰ ἀρνοῦνται τὴν ἐπέμβαση στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς λόγῳ μεγάλου κινδύνου. Φαίνεται ὅτι
ἐπικρατεῖ διεθνῶς, καὶ στὶς ΗΠΑ βρίσκεται ἐν ἐξελίξει, μελέτη συγκρίσεως τῆς TAVI μὲ χειρουργικὴ
ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος χαμηλοῦ
χειρουργικοῦ κινδύνου. Ἡ ἐντύπωση εἶναι ὅτι θὰ
ἐπικρατήσει ἡ TAVI ἀποτελοῦσα πρώτης ἐπιλογῆς
θεραπεία τῆς βαλβιδικῆς στένωσης τῆς ἀορτῆς.
(M. Mack et al, Transcatheter Treatment of Mitral
Valve Disease. Deja vu All Over Again?, Circulation
2016;134:198-200)

