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. Τελευταῖα ἀναπτύσσεται πολὺ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς σοβαρῆς στενώσεως τῆς ἀορτῆς
μὲ ἐπεμβατικὴ, μὴ χειρουργικὴ, ἀντικατάσταση
τῆς βαλβῖδος. Ἀπὸ τὸ 1960 ἡ κλασικὴ θεραπεία
τῆς ἀσβεστωμένης σοβαρῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδας ἦταν χειρουργικὴ ἀντικατάσταση μὲ μεταλλικὴ ἢ βιολογικὴ βαλβίδα. Αὐτὴ ἡ χειρουργικὴ θεραπεία ἦταν μοναδικὴ μέχρι τὸ 2007. Τότε
ἐμφανίζεται ἡ μὴ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς
ἀορτικῆς βαλίδας μὲ Transcatheter Aortic Valve
replacement (TAVI), γιὰ τὴν ὁποία ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἐπανειλημμένως. Ὅμως ὑπάρχουν ἐξελίξεις,
ὅπως δείχνουν οἱ σχετικὲς μελέτες, εὐτυχῶς θετικές.
Σὲ πρόσφατο ἄρθρο οἱ Γερμανοὶ J. Reinohl καὶ συνεργάτες ἀπὸ ὅλη τὴ χώρα τους παρουσιάζουν συγκριτικὰ ἀποτελέσματα χειρουργικῆς θεραπείας
ἐπὶ 55.992 ἀσθενῶν καὶ μὴ χειρουργικῆς ἐπεμβατικῆς ἀντικατάστασης στένωσης τῆς ἀορτῆς - TAVI
ἐπὶ 32.581 ἀσθενῶν ἀπὸ τὸ 2007 μέχρι τὸ 2013. Ὁ
ἀριθμὸς τῶν ἐπεμβάσεων TAVI ἦταν μόνο 144 τὸ
2007 καὶ βαθμιαῖα ἀνῆλθε στὶς 9.147 τὸ 2013, ἐνῶ
ὁ ἀριθμὸς τῶν χειρουργηθέντων ἐλαττώθηκε λίγο
στὴν πορεία τοῦ χρόνου, ἀπὸ 8.622 τὸ 2007 στοὺς
7.048 τὸ 2013. Οἱ ὑποβληθέντες σὲ TAVI ἦσαν
μεγαλύτερης ἡλικίας ἀπὸ τοὺς χειρουργηθέντες,
(κατὰ μέσον ὅρο 81±6,1 ἔναντι 70,2±10). Γενικὰ
οἱ ὑποβληθέντες σὲ TAVI ἦσαν ὑψηλότερου προεγχειρητικοῦ κινδύνου, τὸ EuroSCORE ἦταν 22,4

ἔναντι 6,3 στοὺς χειρουργηθέντες. Ἡ θνησιμότητα
στὸ νοσοκομεῖο ἐλαττώθηκε καὶ στὶς δύο ὁμάδες
κατὰ τὴν πορεία τοῦ χρόνου, ἀπὸ τὸ 2007 ἕως τὸ
2013, ἀπὸ 13,2 στὸ 5,4 σὲ TAVI καὶ ἀπὸ 3,8 στὸ
2,2 σὲ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση. Ἐπίσης, κατὰ
τὴν πορεία τοῦ χρόνου ἀπὸ τὸ 2007 ἕως τὸ 2013
ἐλαττώθησαν οἱ ἐπιπλοκὲς αἱμορραγίας, ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ τοποθέτηση
τεχνητοῦ βηματοδότη.
• Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ TAVI αὐξήθηκε
πολὺ κατὰ τὴν πορεία τῶν ἐτῶν 2007-2013, ἐνῶ
ὑπῆρξε μέτρια ὑποχώρηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐγχειρήσεων ἀντικατάστασης τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος.
Ἀρκετοὶ ἀσθενεῖς ὑπεβλήθησαν σὲ TAVI ἐπέμβαση μὲ καλὰ ἀποτελέσματα, ἐνῶ δὲν μποροῦσαν νὰ
χειρουργηθοῦν λόγῳ ἡλικίας καὶ αὐξημένου βαθμοῦ καρδιοχειρουργικοῦ κινδύνου. Εἶναι σαφές,
ὅτι μὲ τὴ βελτίωση τοῦ νοσοκομειακοῦ ἀποτελέσματος ἀμφοτέρων τῶν ἐπεμβάσεων, στὸ μέλλον
θὰ ἰσχύουν καὶ οἱ δύο ἐπεμβάσεις. (J. Reinold καὶ
συν., Effect of Availability of Transcatheter AorticValve Replacement on Clinical Practice, N Engl J
Med 2015;373:2438-47).
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Νιτρώδη καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Μελέτες τοῦ παρελθόντος σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια καὶ μειωμένο κλάσμα ἐξωθήσεως, ἡ
χορήγηση νιτρώδους φαρμάκου παρατεταμένης
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ἐνεργείας (π.χ. Monosordil-20 ἢ 60 mg) προκάλεσε
βελτίωση τῆς κινητικῆς ἐνέργειας, π.χ. βαδίσματος
τῶν ἀσθενῶν, ὅπως αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ ὑπoμέγιστες προσπάθειες ἢ καὶ μέγιστες δοκιμασίες
κοπώσεως. Συχνὰ μὲ τὸ νιτρῶδες ἐλαττώνεται ἡ
πνευμονικὴ συμφόρηση κατὰ τὴν ἄσκηση καί,
ἑπομένως, βελτιώνεται ἡ ἱκανότητα ἀσκήσεως σὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ὅταν ἔχει ἐπιτευχθεῖ σταθεροποίηση τοῦ κλάσματος ἐξωθήσεως. Ὅμως
ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια συχνὰ συνοδεύεται καὶ
ἀπὸ ἄλλες παθήσεις. Ἐπιπλέον, ὁ ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ παίρνει καὶ πολλὰ φάρμακα, ἔτσι ὥστε νὰ
περιορίζεται ἡ δυνατότητα αἱμοδυναμικῆς βελτίωσης καὶ ὁ ἀσθενὴς μὲ τὰ νιτρώδη νὰ ὁδηγεῖται
ἐνίοτε σὲ ἀρτηριακὴ ὑπόταση.
Τελευταῖα δημοσιεύθηκε πολυκεντρικὴ μελέτη τῶν M. Redfield καὶ συνεργατῶν ἐπὶ 110
ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ σταθερὸ
κλάσμα ἐξωθήσεως. Ἐλάμβαναν πρὸς θεραπεία
τυχαῖα placebo καὶ νιτρώδη ἐπὶ 6 ἑβδομάδες. Τὸ
νιτρῶδες ἦταν μονονιτρικὸς ἰσοσορβίτης καὶ ἐχορηγοῦντο βαθμιαῖα σὲ αὐξανόμενες δόσεις ἅπαξ
τῆς ἡμέρας, ἀρχίζοντας ἀπὸ 30 mg, ἀκολούθως
60 καί, τέλος, στὰ 120 mg, πάντα σὲ μία δόση.
Ἡ παρακολούθηση ἀφοροῦσε κυρίως στὸ ἐπίπεδο τῆς ἡμερήσιας δραστηριότητας τοῦ πάσχοντος, τῆς ὁποίας ὁ μέσος ὅρος προσδιορίζεται μὲ
AcceloMeter(AM)-ἐπιταχυνσιόμετρο. Ἡ μέτρηση
γινόταν σὲ μονάδες AM καὶ στὶς τρεῖς δοσολογίες τοῦ χορηγηθέντος νιτρώδους. Ἔτσι ἐλαμβάνοντο οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν ποιότητα ζωῆς,
τὴν ἀπόσταση ποὺ βάδιζε ἐπὶ 6 λεπτά ὁ πάσχων,
ἄλλα χαρακτηριστικὰ ποιότητος ζωῆς καί, τέλος,
τὸ ἐπίπεδο τοῦ NT-proBNP. Τὰ εὑρήματα ἦσαν
ἀρνητικὰ καὶ στὶς τρεῖς δόσεις τοῦ φαρμάκου. Ἡ
σωματικὴ δραστηριότης μὲ φάρμακο ἦταν μικρότερη ἀπὸ ὅσο μὲ placebo. Δὲν ἐπετεύχθη βελτίωση ποιότητας ζωῆς ἢ καὶ μεγαλύτερη ἱκανότητα
ἀσκήσεως.
Καὶ ἀπομένει σὲ ἐμᾶς τοὺς ἀναγνῶστες νὰ
εἴπομεν: σὲ σοβαρὴ κατάσταση μὲ πνευμονικὸ οἴδημα ἄς πάρει τὸ ὑπογλώσσιο ὁ πάσχων, ἰδίως ἂν
στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια συνυπάρχει ὑπερτασικὴ κρίση. Νὰ ἀποφεύγονται τὰ νιτρώδη σὲ χρόνια χορήγηση. (M. Redfield καὶ συν., Isosorbide
Mononitrate in Heart Failure with Preserved Ejection
Fraction, N Engl J Med 2015;373:2314-24).
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. Στὸ σύνδρομο Sjogren συχνὰ διαπιστώνονται ὑπέρταση, αἱμορροΐδες, ἀλλεργικὴ ρινίτιδα καὶ κεφαλαλγίες τύπου ἡμικρανίας. Συνήθως ἡ
φαρμακευτικὴ θεραπεία εἶναι συμπτωματικὴ καὶ
περιλαμβάνει φάρμακα ὡς ἡ ὑδροξυχλωροκίνη,
ἰμπουπροφένη (ibuprofen), ρινικὰ σπρέι κ.ἄ. Στὶς
περιπτώσεις αὐτὲς μπορεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ καὶ καρδιακὴ πάθηση, ἐὰν ὑπάρχουν παράγοντες κινδύνου ὡς ὁ διαβήτης, ὑπερχοληστερολαιμία κ.ἄ.
Ἡ πάθηση εἶναι χρόνια καὶ συνήθως ἐξελίσσεται
ἐπὶ πολλὰ ἔτη, δεκαετίες. Μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ
σὲ νεαρὰ ἡλικία, π.χ. μὲ παθολογικὴ διόγκωση
ἀδένος, ὁ ὁποῖος καὶ χειρουργεῖται. Συνήθως ἐμφανίζονται ἐνοχλήσεις, ὅπως ξηροφθαλμία καὶ
ξηρότητα στόματος, ἐνδεικτικὲς τοῦ συνδρόμου
Sjogren. Ἐδῶ μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ φαινόμενο
Raynauld, ἀρθραλγίες καὶ γαστρεντερικὲς ἐνοχλήσεις.
Σὲ πρόσφατη περίπτωση ἀνδρὸς ἡλικίας 57
ἐτῶν, ὁ ὁποῖος προσεβλήθη ἀπὸ τὸ σύνδρομο
Sjogren ἡ καρδιακὴ λειτουργία ἦταν ὁμαλὴ μὲ
φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ 60/1Ϙ καὶ ἀρτηριακὴ πίεση
150/80 mmHg καὶ μᾶλλον ἤρεμη ἀναπνοὴ μὲ 18
εἰσπνοὲς κατὰ λεπτό. Παρουσίαζε ἐκδηλώσεις
τοῦ συνδρόμου, ὡς ἡ ξηροφθαλμία, ἐρυθρωπὸ
βλεννογόνο τοῦ στόματος, ἐνῶ ἡ φλεβικὴ πίεση
στὶς σφαγίτιδες ἦταν φυσιολογική, ὅπως ἐπίσης
ἡ καρδιά, ἡ κοιλία καὶ τὸ νευρικὸ σύστημα. Τὸ
τέστ κοπώσεως ἦταν ἐπίσης φυσιολογικὸ μὲ διάρκεια τῆς ἀσκήσεως 9 λεπτὰ καὶ 23 δευτερόλεπτα.
Ἐδῶ ἡ θεραπεία περιελάμβανε χορήγηση διουρητικοῦ-θειαζίδης γιὰ τὴν ἤπια ὑπέρταση καὶ
ἕνεκα τῆς ὁποίας ἦταν συνεχὴς ἡ προσοχὴ στὴ διατήρηση τῆς νεφρικῆς λειτουργίας καὶ πρόληψη
ἠλεκτρολυτικῶν διαταραχῶν. Μετὰ ἀπὸ 7 μῆνες
θεραπείας παρατηρήθηκε αὔξηση τῆς Κρεατινίνης
ἀπὸ 0,9 στὸ 1,6 mg% καὶ τῆς οὐρίας. Λόγῳ ἀκριβῶς τῆς νεφρικῆς αὐτῆς διαταραχῆς διεκόπη τὸ
διουρητικό. Τελικά, κατέληξαν στὴ γνωστὴ λύση,
τὴ χορήγηση κορτιζόνης γιὰ νὰ ἡσυχάσει ὁ ἀσθενής. (Ο.Ν. Mogabgad καὶ συν., A Complementary
Affair, N Engl J Med 2016;374:74-81)

