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Ω

ς ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια (HCM)
ὁρίζεται ἡ ὑπερτροφία τῶν τοιχωμάτων
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἄνω τῶν 15 mm,
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ σὲ παθολογικὲς καταστάσεις ὑπερφόρτισης (π.χ. ὑπέρταση ἢ φόρτιση πίεσης λόγῳ στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας).
Ἡ ὑπερτροφία εἶναι συνήθως ἀσύμμετρη μὲ λόγο
πάχους μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος (ΜΚΔ)
πρὸς ὀπίσθιο τοίχωμα ἄνω 1,3.
Ἡ ἀσύμμετρη ὑπερτροφία τοῦ ΜΚΔ εἶναι
συνηθισμένο εὕρημα στὴν HCM, ἀλλὰ ὄχι εἰδικό,
καθὼς μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ καὶ σὲ ὑπερτασικὴ
καρδιοπάθεια ὅπως καὶ σὲ ἔμφραγμα κατώτερου
-πλάγιου τοιχώματος.
Στὸ 60% τῶν περιπτώσεων τῶν ἐνηλίκων μὲ
HCM, ἡ νόσος ὀφείλεται σὲ μεταλλάξεις στὰ γονίδια τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ σαρκομερίου καὶ κληρονομεῖται μὲ τὸν αὐτοσωματικὸ κυρίαρχο τύπο.
Στὸ 5-10% τῶν ἀσθενῶν ὑπάρχουν ἄλλες γενετικὲς διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων τῶν μεταβολικῶν (νόσος Danon, νόσος Anderson - Fabry,
νόσος ATPKinase - PRKAG2) καὶ νευρομυϊκῶν

νοσημάτων (ἀταξία Friedreich). Στὸ 25-30% τῶν
περιπτώσεων ἡ νόσος εἶναι ἀγνώστου αἰτιολογίας (σποραδικὰ περιστατικά). Ἰδιαίτερη περίπτωση ἀποτελεῖ ἡ ἀμυλοείδωση, ποὺ προσομοιάζει μὲ
τὶς γενετικὲς διαταραχές, ἀλλὰ στὴν πλειονότητα
τῶν περιπτώσεων δὲν ὑπάρχει γενετικὸ ὑπόβαθρο.
Οἱ συνηθέστερες μεταλλάξεις ἀφοροῦν στὶς
βαρεῖες ἁλύσους τῆς β-μυοσίνης (ΜΥΗ7) καὶ
στὴν πρωτεΐνη C, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν μυοσίνη
(ΜΥΒPC3). (Πίνακας 1)
Ἡ κλινικὴ εἰκόνα τῶν ἀσθενῶν περιλαμβάνει
τὴ δύσπνοια, τὴ συγκοπή, τὸ αἴσθημα παλμῶν, τὸ
προκάρδιο ἄλγος καθὼς καὶ τὸν αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο. Ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέταση χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ συστολικὸ φύσημα crescendodecrescendo ἐπὶ ἀπόφραξης, ποὺ ἀκούγεται
μεταξὺ κορυφῆς-ἀριστεροῦ στερνικοῦ χείλους
καὶ δὲν ἀντανακλᾶ στὸν τράχηλο.
Τὸ ΗΚΓράφημα εἶναι ἕνα πολύτιμο διαγνωστικὸ ἐργαλεῖο στὴ διάγνωση τῆς μυοκαρδιοπάθειας,
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Πίνακας 1
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Βαρεῖες ἅλυσοι β-μυοσίνης (ΜΥΗ7)

Πρώιμη ἔναρξη νόσου καὶ ἐκτεταμένη ὑπερτροφία

Πρωτεΐνη C συνδεόμενη μὲ μυοσίνη (MYBPC3)

Ἀτελὴς διεισδυτικότητα καὶ ὄψιμη ἔναρξη τῆς νόσου

Καρδιακὴ τροπονίνη Τ (ΤΝΝΤ2)

Περιορισμένη ὑπερτροφία

Μετάλλαξη PRKAG2

-Κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό
-κολπικὴ μαρμαρυγή
-σύνδρομα προδιέγερσης
-γενεσιουργὸ αἴτιο κοιλιακῆς ταχυκαρδίας

Μετάλλαξη LAMP2

Νόσος Danon
-Ταχέως ἐξελισσόμενη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
-σκελετικὴ μυοπάθεια
-νευρολογικὴ σημειολογία
-μαθησιακὲς διαταταραχές
-μελαγχρωστικὴ ἀμφιβληστροειδοπάθεια

Ἔλλειψη ἐνζύμου α-γαλακτοσιδάση

Νόσος Anderson-Fabry
-καταρράκτη
-θολερότητα κερατοειδοῦς
-νευροπαθητικὸ πόνο, ἰδίως ἄκρας χειρὸς καὶ ποδός
-διαταραχὲς αἰσθητικότητας +παραισθησία
-μειωμένη ἐφίδρωση
-κώφωση (νευροαισθητηριακή)
-ἀγγειοκεράτωμα (δερματικὸ ἐξάνθημα μὲ βλατίδες)
-νεφρικὴ ἀνεπάρκεια
-ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο

καθὼς θέτει τὴν ὑπόνοια καὶ καθοδηγεῖ σὲ περαιτέρω ἔλεγχο, συνηθέστερα μὲ ἠχοκαρδιογράφημα.
Συνιστᾶται νὰ συνδυάζεται μὲ 24ωρη καταγραφὴ (Holter ρυθμοῦ), προκειμένου νὰ ἀποκλειστεῖ μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία. Ἀναλυτικότερα:
1. Γιγάντια ἀρνητικά κύματα Τ στὶς κατώτερες ἀπαγωγές ἤ στὶς προκάρδιες ἀπαγωγές ὑποδηλώνουν ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια κορυφῆς. (Εικόνα1)
2. Κῦμα qS μὲ συνοδὸ ἀνάσπαση τοῦ διαστήματος STV1-V4, σὲ ἀσθενῆ ποὺ δὲν ἔχει ὑποστεῖ
πρόσθιο ἔμφραγμα, ὑποδηλώνει HCM μὲ ἀπόφραξη στὴ μεσότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ
ἀνεύρυσμα κορυφῆς. (Εἰκόνα 2)
3. Κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμὸς παρατηρεῖται σὲ νόσο Anderson - Fabry, ἀμυλοείδωση
καὶ μεταλλάξεις PRKAG2.

4. Παθολογικὰ ἐπάρματα Q στὶς κατώτερο-πλάγιες ἀπαγωγὲς μὲ διάρκεια ἄνω τῶν
40msec και βάθος ἄνω τῶν 3 mm, σὲ συνδυασμὸ
μὲ θετικὰ ἐπάρματα Τ, συνδυάζονται μὲ ἀσύμμετρη ὑπερτροφία τοιχωμάτων.
5. Χαμηλὰ δυναμικὰ στὰ ἐπάρματα QRS ἐπὶ
ἀπουσίας παχυσαρκίας, πνευμονοπάθειας καὶ περικαρδιακῆς συλλογῆς συσχετίζονται μὲ ἀμυλοείδωση.
6. Σύνδρομο προδιέγερσης καταγράφεται σὲ
νόσο Danon καὶ στὴ μετάλλαξη PRKAG2. Βραχὺ
διάστημα PR χωρὶς προδιέγερση περιγράφεται
στὴ νόσο Anderson - Fabry.
Σὲ ὁρισμένους ἀσθενεῖς ἐνδέχεται τὸ ΗΚΓράφημα νὰ εἶναι παθολογικό, ἐνῶ τὰ εὑρήματα στὸ
ἠχοκαρδιογράφημα εἶναι φυσιολογικά. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἀσθενὴς φέρει τὴν ὑπεύθυνη μετάλλαξη (παθολογικὸς γονότυπος), ἀλλὰ
δὲν ἔχει ἐκδηλωθεῖ κλινικὰ ἡ νόσος (φυσιολογι-
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Εἰκόνα 1. ΗΚΓράφημα ὑπερτροφικῆς μυοκαρδιοπάθειας κορυφῆς.

Εἰκόνα 2. ΗΚΓράφημα ὑπερτροφικῆς μυοκαρδιοπάθειας μὲ ἀπόφραξη στὴ μεσότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ
ἀνεύρυσμα κορυφῆς.
κὸς φαινότυπος) καὶ θὰ πρέπει νὰ βρίσκεται ὑπὸ
τακτικὴ παρακολούθηση.
Ἡ Ἠχοκαρδιολογία ἀποτελεῖ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο στὴ διάγνωση τῆς HCM, φτάνει νὰ γίνεται σωστά. Ὁ Κλινικὸς Καρδιολόγος θὰ πρέπει
νὰ ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν:
α) Μετροῦμε τὸ πάχος ὅλων τῶν τοιχωμάτων
ἀπὸ τὴ βάση ἕως τὴν κορυφή. Συνηθέστερα προσβάλλεται τὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα, ὡστόσο
μπορεῖ ἡ νόσος νὰ ἐντοπίζεται στὴν κορυφὴ ἢ στὸ
πλάγιο τοίχωμα, στὴ μεσότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἢ στὸ κατώτερο τοίχωμα.
β) Οἱ μετρήσεις γίνονται ἀριστερὰ παραστερνικὰ, στὸν βραχὺ ἄξονα καλὸ εἶναι νὰ ἀποφεύγου-

Εἰκόνα 3. Μετρήσεις τοῦ πάχους τῶν τοιχωμάτων ἀριστερά, παραστερνικὰ στὸν βραχὺ ἄξονα.
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Α

Β

Εἰκόνα 4. Α: εἰκόνα χωρὶς contrast, Β: εἰκόνα μὲ contrast - τὸ ὁριζόντιο βέλος δείχνει τὴν ἀπόφραξη στὴ μεσότητα
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ἐνῶ τὸ κατακόρυφο βέλος ἀντιστοιχεῖ στὸ ἀνεύρυσμα τῆς κορυφῆς.

Α

Β

Εἰκόνα 5. Α: εἰκόνα χωρὶς contrast, Β: εἰκόνα μὲ contrast - ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια κορυφῆς.

με τὶς μετρήσεις στὶς κορυφαῖες λήψεις, λόγῳ ὑπερεκτίμησης τοῦ πάχους τῶν τοιχωμάτων. (Εικόνα3)
γ) Ἂν ἕνα τοίχωμα δὲν ἀπεικονίζεται ἐπαρκῶς, τότε συνιστᾶται ἡ χρήση ἠχοσκιεροῦ παράγοντα ἀντίθεσης (contrast ) - χορηγεῖται ἐνδοφλεβίως ἀπὸ περιφερικὴ φλέβα (Εἰκόνες 4,5).
Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ contrast, σὲ ἀντίθεση μὲ
τὰ ἰωδιοῦχα σκιαγραφικὰ τῆς στεφανιογραφίας,
σπάνια προκαλεῖ ἀλλεργίες καὶ δὲν ἐπιβαρύνει τὴ
νεφρικὴ λειτουργία.
δ) Περίπου τὸ ἕνα τρῖτο τῶν ἀσθενῶν μὲ
HCM ἐμφανίζει ἀπόφραξη στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας (LVOT), λόγῳ συστολικῆς κίνησης τῆς πρόσθιας γλωχίνας τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας (SAM), ἐνῶ ἀκόμη ἕνα τρῖτο ἐμφανίζει
ἀπόφραξη, μὲ χειρισμοὺς ποὺ μεταβάλλουν τὸ
προφόρτιο-μεταφόρτιο, καθὼς καὶ τὴ συσταλτι-

κότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Στὴν καθημερινὴ
κλινικὴ πράξη ἐφαρμόζεται ὁ χειρισμὸς Valsalva,
δηλ. ἡ ἐκπνοὴ μὲ κλειστὴ τὴ γλωττίδα.
Ἀπόφραξη ὑφίσταται, ὅταν ἡ μέγιστη κλίση
πίεσης LVOT ὑπερβαίνει τὰ 30 mmHg (Εἰκόνες
6,7). Ἑπομένως οἱ μετρήσεις ἠρεμίας θὰ πρέπει
νὰ συνοδεύονται ἀπὸ δυναμικὲς μετρήσεις, τόσο
δοκιμασία Valsalva ὅσο καὶ ἠχοκαρδιογραφία
κοπώσεως (exercise echo). Ἰδιαίτερη προσοχὴ δίδεται στὸ γεγονὸς ὅτι κλίση πίεσης ἐντὸς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας δὲν σημαίνει κατ᾽ ἀνάγκη SAM
(Πίνακας 2). Συνηθέστερα SAM συνοδεύεται ἀπὸ
ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς μὲ ἔκκεντρη κατεύθυνση
τοῦ πίδακα παλινδρόμησης. Κεντρικὸ jet ἀνεπάρκειας συνήθως σχετίζεται μὲ ἐνδογενῆ διαταραχὴ τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας, ὁπότε καλό εἶναι ὁ
ἀσθενὴς νὰ ὑποβληθεῖ σὲ διοισοφάγειο ὑπερηχο-
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Εἰκόνα 6. Κλίση πίεσης ἐντὸς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας σὲ
ἠρεμία, χαρακτηριστικὸ σῆμα dagger shaped.

Εἰκόνα 7. Κλίση πίεσης ἐντὸς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μὲ
δοκιμασία VALSAVA- ἴδιος ἀσθενὴς τῆς Εἰκόνας 6, παρατηρεῖται σαφὴς αὔξηση ἀπὸ τὰ 33mmHg στὰ 52mmHg.

Πίνακας 2
Αἴτια κλίσης πίεσης ἐντὸς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
-συστολικὴ κίνηση πρόσθιας γλωχίνας μιτροειδοῦς βαλβίδας μὲ ἀπόφραξη στὸ χῶρο ἐξόδου (SAM)
-ὑποαρτικές μεμβράνες
-ἀνωμαλίες τῶν γλωχίνων τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας
-ἀπόφραξη στὴ μεσότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας

Πίνακας 3
Διαστολικὴ δυσλειτουργία σὲ ἀσθενῆ μὲ HCM
E/e >10
LAV index>34ml/m² (μέγεθος ἀριστεροῦ κόλπου διορθωμένο ὡς πρὸς BSA)
Αr-A> 30 msec, Ar=κῦμα Α πνευμονικῶν φλεβῶν, Α=κῦμα Α διαμιτροειδικῆς ροῆς
Συστολική πίεση πνευμονικῆς ἀρτηρίας ἄνω τῶν 35mmHg
(sPAP=4V² max , V=μέγιστη ταχύτητα τριγλώχινας βαλβίδας

γράφημα καρδιᾶς γιὰ περαιτέρω ἐκτίμηση τοῦ μηχανισμοῦ ἀνεπάρκειας.
Ὅταν ἡ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια ἀποφρακτικοῦ τύπου (HOCM) συνδυάζεται μὲ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, ἡ ἐκτίμηση τῆς βαρύτητας τῆς βαλβιδοπάθειας μὲ τὸ Doppler εἶναι
δύσκολη. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση συνιστᾶται ἡ
πλανιμέτρηση τοῦ στομίου τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
μὲ διοισοφάγειο ὑπερηχογράφημα ἢ μαγνητικὴ
τομογραφία.
ε) στὴ διάγνωση τῆς νόσου συμβάλλει ἡ ἐκτί-

μηση τοῦ μεγέθους τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ἡ ὁποία
εἶναι μικρή, καθὼς καὶ τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου
ποὺ εἶναι διατεταμένος λόγῳ ὑπερφόρτισης πίε
σης καὶ ὄγκου (λόγῳ συνυπάρχουσας ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς βαλβίδας). Ἐπίσης οἱ ἀσθενεῖς μὲ
HCM συνήθως ἔχουν ἐπηρεασμένη διαστολική
λειτουργία (Πίνακας 3). Το περιοριστικό προτυπο διαστολικῆς δυσλειτουργίας, δηλ. Ε/Α >2 καὶ
Ε dec time <150msec σχετίζεται μὲ δυσμενῆ πρόγνωση. Ὡς πρὸς τὴ συστολικὴ λειτουργία, τὸ κλάσμα ἐξώθησης (EF) συνήθως εἶναι διατηρημένο,
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Εἰκόνα 8. Ἀσύμμετρη ὑπερτροφία μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος, φαίνεται χαρακτηριστικὰ τὸ παθολογικὸ συνολικὸ ἐπίμηκες strain GLS -17%, καθὼς καὶ οἱ ἐπιμέρους τιμὲς στὸ μέσο καὶ βασικὸ ΜΚΔ.

Εἰκόνα 9. Α. Εἰκόνα 4-κοιλοτήτων (τελοδιαστολικὸ frame SSFP cine ἀκολουθίας), ὅπου διακρίνεται ἡ
ἀσύμμετρη ὑπερτροφία τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος.
Β. Εἰκόνα στὸν βραχὺ ἄξονα μετὰ τὴ χορήγηση γαδολινίου (τεχνικὴ late gadolinium enhancement), ὅπου
ἀποκαλύπτεται ἡ ὕπαρξη διάχυτης ‘patchy’ ἴνωσης στὸ ὑπερτροφικὸ μεσοκοιλιακὸ (περιοχὲς μὲ λευκὸ
χρῶμα, ἐνῶ τὸ φυσιολογικὸ μυοκάρδιο ἀπεικονίζεται μαῦρο).

ἀλλὰ ὁ ὄγκος παλμοῦ (SV) εἶναι μειωμένος λόγῳ
μικροῦ μεγέθους τῆς κοιλότητας (ὄγκος παλμοῦ
=τελοδιαστολικὸς ὄγκος ἀριστερῆς κοιλίας-τελοσυστολικὸς ὄγκος).
Ὡστόσο, σὲ καταστάσεις ὑπερτροφίας, τὸ EF
δὲν εἶναι ἀξιόπιστος δείκτης λειτουργικότητας,
ἐπειδὴ ἡ ἁκτινικὴ παραμόρφωση (radial strain)
εἶναι αὐξημένη καὶ κατὰ συνέπεια αὐξάνει τὸ
EF. Πολύτιμες πληροφορίες προσφέρει ἡ μελέτη
τῆς καρδιακῆς μηχανικῆς. Στὰ πρώϊμα στάδια τῆς
νόσου μειώνεται ἡ ἐπιμήκης παραμόρφωση (GLS),
ἡ ὁποία ὑπολογίζεται μὲ δισδιάστατο speckle

tracking (2DSTE ). Ἀντίθετα ἡ κυκλοτερὴς παραμόρφωση (circum ferential strain), ὅπως καὶ ἡ
ἁκτινική, εἶναι αὐξημένες. Ἡ μειωμένη καὶ καθυστερημένη βράχυνση κατὰ τὸν ἐπιμήκη ἄξονα καὶ
ἡ παράδοξη συστολικὴ πάχυνση ἀποτελοῦν εἰδικὰ εὑρήματα ΗCM (Εἰκόνα 8). Πρόσφατη μελέτη
ἀπό τὸ John Hopkins στὴ Βαλτιμόρη ἀποδεικνύει
ὅτι ἡ GLS ἔχει καὶ προγνωστικὸ χαρακτῆρα: 400
ἀσθενεῖς μελετήθηκαν μὲ speckle tracking καὶ ὅσοι
εἶχαν GLS> -16% (δηλ. -15%, ἢ -14% κτλ.) εἶχαν
χειρότερη πρόγνωση στὴν τριετῆ διάρκεια παρακολούθησης.
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Εἰκόνα 10. Α. Ὑπερτροφία ποὺ περιλαμβάνει τὴ δεξιὰ
κοιλία. Β. Ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια μὲ ἀπόφραξη στὴ μεσότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀνεύρυσμα
κορυφῆς. Γ. Παρεκτοπισμένος θηλοειδὴς μῦς, ποὺ καταλήγει ἀπευθείας στὴν πρόσθια γλωχίνα τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας, λόγῳ ἀπουσίας τῆς σύστοιχης τενόντιας
χορδῆς- ὁ ἀστερίσκος δείχνει τὴν πρόσθια γλωχίνα, ποὺ
ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ὑπερτροφικὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα καὶ δημιουργεῖ συνθῆκες ἀπόφραξης. Δ. Ἐπιμήκης πρόσθια γλωχίνα μιτροειδοῦς βαλβίδας ποὺ καταλήγει στὴν κορυφή: τόσο ἡ μυεκτομή ὅσο καὶ ἡ κατάλυση
δὲν συνιστῶνται. Συνιστᾶται ἡ χειρουργική μετάθεση
τῆς γλωχίνας. Ε. Πολλαπλοὶ, ἔκτοποι, ὑπερτροφικοὶ
θηλοειδεῖς μύες ποὺ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν στὸ σχεδιασμὸ τοῦ χειρουργείου (μυεκτομὴ καὶ ἐκτομὴ θηλοειδῶν
μυῶν). ΣΤ. Κρύπτες, ἑστίες τοῦ μυοκαρδίου μὲ ἐκτεταμένη ἴνωση, πρώϊμο εὕρημα σὲ ἀσυμπτωματικοὺς συγγενεῖς
χωρὶς ἔκδηλη ὑπερτροφία, ἀλλὰ παρουσία μετάλλαξης
σχετικῆς μὲ HCM.

Μετὰ τὴν Ἠχοκαρδιολογία, οἱ ἀσθενεῖς ὑποβάλλονται σὲ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς
(CMR) (Εἰκόνα 9). Ἀπαραίτητη προϋπόθεση νὰ
γνωματεύεται ἀπὸ κατάλληλα ἐκπαιδευμένους
ἰατρούς. Ἡ CMR συμβάλλει στὴ διάγνωση ἀλλὰ
καὶ στὴν πρόγνωση τῆς νόσου:
-μετράει μὲ ἀκρίβεια τὸ πάχος ὅλων τῶν τοιχωμάτων
-ἀναδεικνύει τὴν ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια κορυφῆς (apical HCM)
-ἀπεικονίζεται ἡ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια, ποὺ συνδυάζει ἀπόφραξη στὴ μεσότητα τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀνεύρυσμα κορυφῆς (mid-
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ventricular HOCM+ LV apical aneurysm)
-φωτίζει ὁρισμένα λεπτὰ σημεῖα στὴ διάγνωση τῆς νόσου, ὅπως οἱ μυοκαρδιακὲς κρύπτες καὶ
οἱ ἀνωμαλίες τῶν θηλοειδῶν μυῶν (Εἰκόνα 10)
-συμβάλλει ἀποφασιστικὰ στὴ διάγνωση τῆς
ἀμυλοείδωσης
-οἱ καθυστερημένες λήψεις μετὰ ἀπὸ χορήγηση γαδολινίου (LGE) καθορίζουν τὴν παρουσία καὶ τὴν ἔκταση τῆς μυοκαρδιακῆς ἴνωσης.
Κάποιες μελέτες συσχετίζουν τὴν ἔκταση LGE μὲ
τὴ θνητότητα τῶν ἀσθενῶν, ἀλλὰ στὴν παροῦσα
φάση δὲν συνιστᾶται ἡ χρήση του στὴν πρόβλεψη
τοῦ κινδύνου γιὰ αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο.
Ἀφότου τεκμηριωθεῖ ἡ διάγνωση τῆς νόσου,
ἕπεται ὁ προσδιορισμὸς τοῦ κινδύνου αἰφνίδιου θανάτου, καθὼς ἡ HCM ἀποτελεῖ τὴν πρώτη
αἰτία σὲ νέους <35 ἐτῶν.
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία
(ESC) ἔχει καθιερώσει τὴ χρήση ἑνὸς προγνωστικοῦ σκὸρ ἀναφορικὰ μὲ τὸν κίνδυνο αἰφνίδιου
καρδιακοῦ θανάτου τῶν ἀσθενῶν μὲ HCM. Περιλαμβάνει:
1) μέγεθος ἀριστεροῦ κόλπου σὲ mm (ἠχοκαρδιολογία-ἐπιμήκης ἄξονας ἀριστερὰ παραστερνικά)
2) μέγιστη κλίση πίεσης LVOT
3) μέγιστο πάχος τοιχωμάτων σὲ mm (ἠχοκαρδιολογία)
4) ἡλικία
5) οἰκογενειακό ἱστορικό αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου
6) μὴ ἐμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
7) ἀνεξήγητη συγκοπή
Ὅσοι ἀσθενεῖς εἶναι ὑψηλοῦ κινδύνου μὲ
βάση τὸ ESC score (ἄνω τοῦ 6% πιθανότητα θνητότητας μέσα στὴν πενταετία), θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐμφύτευση ἀπινιδωτῆ (ICD). Διευκρινίζεται ὅτι ἡ ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη (ΗΦΜ)
καὶ ἡ προγραμματισμένη ἠλεκτρικὴ διέγερση δὲν
συνιστῶνται ὡς προγνωστικὰ ἐργαλεῖα γιὰ τὴ
διαστρωμάτωση κινδύνου. ΗΦΜ συνιστᾶται σὲ
ὑπερκοιλιακὲς ταχυκαρδίες καὶ σὲ σύνδρομα προδιέγερσης, προκειμένου νὰ ὑποβληθεῖ ὁ ἀσθενὴς
σὲ κατάλυση μὲ καθετῆρες ὑψίσυχνου ρεύματος
(ablation).
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Οἱ Chan, Marron καὶ συνεργάτες μελέτησαν
1.243 ἀσθενεῖς γιὰ 6 χρόνια καὶ βρῆκαν ὅτι, ἂν ἡ
ἴνωση (LGE) καταλαμβάνει ἄνω τοῦ 15% μάζας
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ὁ κίνδυνος θανάτου εἶναι
ὑψηλός, ἀκόμη κι ἂν ἀπουσιάζουν οἱ προαναφερθέντες παράγοντες κινδύνου. Ἑπομένως, οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ ἴσως νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση
ἀπινιδωτῆ στὰ πλαίσια πρωτογενοῦς πρόληψης.
Ἐπιπρόσθετα, πρόσφατες μελέτες ἀπὸ Β. Μarron
καὶ συν. δείχνουν ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἐνδοκοιλοτικὴ ἀπόφραξη στὴ μεσότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀνεύρυσμα κορυφῆς, ἐπίσης, διατρέχουν
ὑψηλὸ κίνδυνο αἰφνίδιου θανάτου. Ἐπιπρόσθετα
εἶναι εὐάλωτοι στὰ θρομβοεμβολικὰ ἐπεισόδια
λόγῳ τῆς παρουσίας θρόμβου ἐντὸς τοῦ ἀνευρύσματος. Οἱ συγγραφεῖς συνιστοῦν ἐμφύτευση
ICD καὶ ἀντιπηκτικὰ στὸ συγκεκριμένο φαινότυπο τῆς νόσου. Ἀντίθετα οἱ ἀσθενεῖς μὲ τὴν apical
HCM εἶναι χαμηλοῦ κινδύνου.
Ἑπομένως δίπλα στὸ κλασικὸ μοντέλο πρόβλεψης αἰφνίδιου θανάτου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας ἔρχονται νὰ προστεθοῦν
ἀναδυόμενοι παράγοντες κινδύνου, ποὺ πρέπει
νὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν ὁ Κλινικὸς Καρδιολόγος
(GLS> -16%, LGE> 15% μάζας ἀριστερῆς κοιλίας, ἀνεύρυσμα κορυφῆς ἀριστερῆς κοιλίας, πολλαπλὲς μεταλλάξεις στὸ γενετικὸ ἔλεγχο).
Τὸ προκάρδιο ἄλγος εἶναι σύνηθες στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ HCM καὶ στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων ὀφείλεται σὲ νόσο τῶν μικρῶν ἀγγείων.
Οἱ λειτουργικὲς δοκιμασίες (stress echo, σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου καὶ stress CMR) εἶναι
χαμηλῆς εὐαισθησίας, καθὼς ἡ νόσος τῶν μικρῶν
ἀγγείων δίνει συχνὰ ψευδῶς θετικὰ ἀποτελέσματα. Κατὰ συνέπεια, στοὺς ἀσθενεῖς μὲ HCM συνιστᾶται ἡ διενέργεια ἀξονικῆς στεφανιογραφίας ἢ
κλασικῆς στεφανιογραφίας. Ἡ κλασικὴ στεφανιογραφία συνδυάζεται μὲ ἀριστερὴ κοιλιογραφία,
ὅπου μὲ τὴ χρήση διαγνωστικοῦ καθετῆρα JR4 ἢ
multi purpose (ὄχι pig tail) μποροῦμε νὰ μετρήσουμε τὴν κλίση πίεσης ἐντὸς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας κατὰ τὴν σταδιακὴ ἀπόσυρση τοῦ καθετῆρα.
Ἐπιπρόσθετα ἡ στεφανιογραφία ἀναδεικνύει τὶς
μυοκαρδιακὲς γέφυρες, δηλαδὴ ἐνδομυοκαρδιακὴ
πορεία ἑνὸς ἐπικάρδιου ἀγγείου, μὲ ἀποτέλεσμα
τὴ συμπίεσή του στὴ διάρκεια τῆς συστολῆς.
Ἡ βιοψία μυοκαρδίου χρησιμοποιεῖται ὁλο-
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ένα καὶ πιὸ σπάνια. Συνιστᾶται ὅταν ὑπάρχει
ὑπόνοια γιὰ διηθητικὸ νόσημα τοῦ μυοκαρδίου
(ἀμυλοείδωση) ἢ νοσήματα παθολογικῆς ἐναποθήκευσης (νόσος Anderson-Fabry, νόσος Danon,
PRKAG2) καὶ ἡ διάγνωση δὲν μπορεῖ νὰ τεθεῖ μὲ
ἄλλο τρόπο (ἔνδειξη IIb -ESC 2014).
Ἀντίθετα, ὁ γενετικὸς ἔλεγχος ἐφαρμόζεται
ὁλοένα καὶ πιὸ συχνὰ στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ πληροῦν τὰ διαγνωστικὰ κριτήρια γιὰ HCM, προκειμένου νὰ καθορίσουμε τὴ γενετικὴ προδιάθεση ἀσυμπτωματικῶν συγγενῶν (ἔνδειξη Ι-ΕSC
2014). Ἀρχικὰ ἐλέγχεται ὁ ἀσθενὴς καὶ ἐφόσον
ταυτοποιηθεῖ ἡ ὑπεύθυνη μετάλλαξη προχωροῦμε στοὺς συγγενεῖς πρώτου βαθμοῦ. Ἂν βρεθεῖ ὄτι
φέρουν τὴν ἴδια μετάλλαξη, τότε ἐλέγχονται καὶ
κλινικὰ (ΗΚΓράφημα + ὑπέρηχο). Οἱ συγγενεῖς
ποὺ φέρουν τὴν ὑπεύθυνη μετάλλαξη θὰ πρέπει
νὰ ἐλέγχονται μακροχρόνια. Ἂν ὁ γενετικὸς ἔλεγχος ἀποβεῖ ἀρνητικός, οἱ συγγενεῖς ἀποτρέπονται
ἀπὸ μελλοντικοὺς ἐλέγχους καὶ ἐπανεξετάζονται
μόνο ἐπὶ ἐμφάνισης συμπτωμάτων. Μεταλλάξεις
μὲ ἄγνωστη σημασία δὲν θὰ πρέπει νὰ λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν. Διευκρινίζεται ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ
ὑπερτροφία στὴ μεσότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
(mid cavity- εἰκόνα δίκην κλεψύδρας) ἔχουν τὴν
ὑψηλότερη πιθανότητα γιὰ θετικὸ γενετικὸ τέστ,
ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν ὑπερτροφία τῆς βασικῆς μοίρας τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος, ποὺ ἔχει
πολὺ μικρὲς πιθανότητες. Ἡ γενετικὴ ἔχει ὄχι μόνο
διαγνωστικὸ ἀλλὰ καὶ προγνωστικὸ χαρακτῆρα.
Στὴν πολυκεντρικὴ μελέτη τῶν Takashi Fujita ἀπὸ
τὴν Ἰαπωνία, οἱ ἀσθενεῖς μὲ μεταλλάξεις στὰ γονίδια τῶν σαρκομερίων εἶχαν περισσότερα καρδιαγγειακά συμβάματα (αἰφνίδιος θάνατος, κοιλια
κὴ ταχυκαρδία/κοιλιακὴ μαρμαρυγή, νοσηλεία
γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, κολπικὴ μαρμαρυγή),
σὲ σχέση μὲ τὰ σποραδικά κρούσματα (ἀσθενεῖς
χωρίς μεταλλάξεις) καὶ τὴν ὐπερτασική καρδιοπάθεια.
Ἰδιαίτερη προσοχὴ χρειάζεται στὴ διαφορικὴ
διάγνωση ἀπό:
α) ἀθλητικὴ καρδιὰ - ὡς γνωστὸν ἡ ἐντατικὴ
ἄθληση προκαλεῖ ὑπερτροφία ἕως καὶ 13-15mm.
(Πίνακας 4 καὶ Εἰκόνα 11). Στὸ 2% τῶν ἀσθενῶν
ποὺ ἐντάσσονται στὴ γκρίζα ζώνη, καίριος εἶναι ὁ
ρόλος τοῦ γενετικοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς μαγνητικῆς
τομογραφίας καρδιᾶς. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τεθεῖ
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Πίνακας 4: Διαφορικὴ διάγνωση ἀθλητικῆς καρδιᾶς καὶ HCM
Ἀθλητικὴ Καρδιὰ

HCM
Ἀσυνήθιστο πρότυπο ὑπετροφίας
(κορυφῆς, μεσότητας ἀριστερῆς κοιλίας)

Ἀριστερὴ κοιλία >55mm

Ἀριστερὴ κοιλία <45mm
Ἐκσεσημασμένη διάταση ἀριστεροῦ κόλπου

ΗΚΓράφημα:
Αὐξημένα δυναμικὰ QRS.
1ου βαθμοῦ κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.
Ἀτελὴς RBBB.
Πρώιμη ἐπαναπόλωση μὲ ἀνάσπαση ST.
Ἀνάσπαση ST μὲ ἀναστροφὴ Τ V1-V4.
Ἀναστροφὴ Τ V1-V4 σὲ παιδιὰ< 16 ἐτῶν.
Ἔκτοπος κολπικὸς ἢ κομβικὸς ρυθμός.
Φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία.
Mobitz I.

“Ἱδιαίτερα παθολογικὸ” πρότυπο ΗΚΓράφημα

Φυσιολογικοί δεῖκτες, ἱστικό Doppler -κύματα Εa, s

Αὐξημένες πιέσεις πλήρωσης ἀριστερῆς κοιλίας
Γυναικεῖο φῦλο
Οἰκογενειακὸ ἱστορικό HCM
Μετάλλαξη συμβατὴ μὲ HCM στὸ γενετικὸ ἔλεγχο

Mείωση πάχους τοιχωμάτων ἀριστερῆς κοιλίας μετὰ ἀπὸ Ἐπηρεασμένη ἐπίμηκης παραμόρφωση (GLS)
διακοπὴ τῆς ἄσκησης
Μέγιστη κατανάλωση ὀξυγόνου > 45ml/kgr/min στὴν
καρδιοαναπνευστικὴ δοκιμασία κοπώσεως
Συστολική κίνηση πρόσθιας γλωχίνας μιτροειδοῦς (SAM)
-εἰκόνα ἀπόφραξης

ἡ διάγνωση HCM σὲ ἀθλητές, ἀπαγορεύεται ἡ
συμμετοχὴ σὲ ἀνταγωνιστικὰ ἀθλήματα (ἀνταγωνιστικὸ ἄθλημα=ἐρασιτεχνικὴ ἢ ἐπαγγελματικὴ
ἐνασχόληση μὲ προπονήσεις σὲ τακτικὴ βάση καὶ
συμμετοχὴ σὲ ἐπίσημους ἀγῶνες). Ἐπισημαίνεται
ὅτι στοὺς ἀθλητὲς μὲ HCMδεν ἰσχύει τὸ προγνωστικὸ μοντέλο αἰφνίδιου θανάτου ESC.
β) ὑπερτασικὴ καρδιοπάθεια, ὅπου το ΗΚΓράφημα εἶναι φυσιολογικὸ ἢ ἔχει ὑψηλὰ δυναμικὰ χωρὶς διαταραχὲς ἐπαναπόλωσης, ἐνῶ ἡ
αὐστηρὴ ρύθμιση τῆς ὑπέρτασης (<130 mmHg)
ὁδηγεῖ σὲ ὑποστροφὴ τῆς ὑπερτροφίας σὲ 6-12
μῆνες.
γ) νόσο Anderson - Fabry, ἡ ὁποία ὀφείλεται
σὲ ἔλλειψη τῆς α-γαλακτοσιδάσης. Θεραπευτικὰ
ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀναπλήρωσης τοῦ ἐνζύμου.
δ) καρδιακὴ ἀμυλοείδωση (Α), ὅπου ὑπάρχει

δυσαρμονία ἀνάμεσα στὰ χαμηλὰ δυναμικὰ τοῦ
συμπλέγματος QRS στὸ ΗΚΓράφημα καὶ τὴν ἔκδηλη ὑπερτροφία στὴν Ἠχοκαρδιολογία (Πίνακας 5 καὶ Εἰκόνα 12). Ἡ ἔγκαιρη διάγνωση καὶ
ἡ ἄμεση ἔναρξη θεραπείας αὐξάνουν τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης. Χαρακτηριστικὰ κλινικὰ σημεῖα
θεωροῦνται:
-δύσπνοια κοπώσεως καὶ οἰδήματα κάτω
ἄκρων
-σύνδρομο καρπιαίου σωλῆνα ἄμφω
-καταβολὴ δυνάμεων
-μακρογλωσσία
-περιφερικὴ νευροπάθεια
-ὀρθοστατικὴ ὑπόταση
-ἐκχυμώσεις καὶ μώλωπες λόγῳ ἐλλείψεως
παράγοντα X. Στὴ διάγνωση τῆς ἀμυλοείδωσης
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Α

Β

Εἰκόνα 11. Α. ΗΚΓ ἀθλητικῆς καρδιᾶς -ἀνάσπαση ST μὲ ἀνεστραμμένα Τ V1-V4. Β. ΗΚΓ ἀθλητικῆς καρδιᾶς -πρώτου βαθμοῦ ΚΚΑ καὶ πρώιμη επαναπόλωση μὲ ἀνάσπαση ST.

συμβάλλει:
α) ἡ CMR-LGE, ὅπου ἀπεικονίζεται ἐκτεταμένoς ὑπενδοκάρδιος ἐμπλουτισμὸς (global subendo
cardial enhancement) σὲ συνδυασμὸ μὲ σκοτεινὴ
αἱματικὴ δεξαμενὴ (dark blood pool), ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν HCM ποὺ προσβάλλει συνηθέστερα τὴ
μεσότητα τοῦ μυοκαρδίου (mid wall) καὶ ἐμφανίζει ὄχι διάχυτο ἀλλὰ στικτὸ ἐμπλουτισμὸ (patchy
enhancement).
β) ἡ βιοψία εἴτε προσβεβλημένου ὀργάνου
(καρδιά, ἧπαρ, νεφροὶ) εἴτε περιφερικοῦ ἱστοῦ
(λίπος, σιελογόνοι ἀδένες). Συνηθέστερα ἐπιλέγεται τὸ κοιλιακὸ λίπος, καθὼς εἶναι μιὰ γρήγορη,

ἁπλὴ καὶ χαμηλοῦ κόστους ἐξέταση μὲ εὐαισθησία 88% καὶ εἰδικότητα 97%.
γ) τὸ σπινθηρογράφημα ὀστῶν μὲ 99m
Technetium - DPD γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ἀμυλοείδωσης σχετιζόμενης μὲ τρανσθυτερίνη (ΤΤR-ἀμυλοείδωση). Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ HCM, λόγῳ μεταλλάξεων
στὰ γονίδια τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ σαρκομερίου, δὲν
ὑπάρχει πρόσληψη τοῦ ραδιοφαρμάκου ἀπὸ τὴν
καρδιά. Ἑπομένως τὸ σπινθηρογράφημα ὀστῶν
συστήνεται μὲ ἔνδειξη IIa σὲ ἀσθενεῖς >65 ἐτῶν,
ποὺ ἔχουν κλινικὰ καὶ ἠχοκαρδιογραφικὰ εὑρήματα ἐνδεικτικὰ HCM, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀντίστοιχο οἰκογενειακὸ ἱστορικό. Ὁ μηχανισμός, μὲ τὸν

430

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Πίνακας 5
Ἀμυλοείδωση-Ἠχοκαρδιογραφικά σημεῖα κλειδιὰ
Χαρακτηριστικὴ λαμπιρίζουσα -σπινθηροβόλα εἰκόνα στὸ 2D
Πάχυνση βαλβίδων
Περικαρδιακὴ συλλογή
Πάχυνση μεσοκολπικοῦ διαφράγματος καὶ τοῦ ἐλευθέρου τοιχώματος τῆς δεξιᾶς κοιλίας
Σοβαρὰ ἐπηρεασμένη διαστολικὴ λειτουργία-περιοριστικὴ φυσιολογία
Σοβαρὰ ἐπηρεασμένη ἐπιμήκη παραμόρφωση (2D speckle tracking) στὰ μέσα καὶ βασικὰ τμήματα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
σὲ σχέση μὲ κορυφὴ
Πηλῖκο EF/ GLS>4,1 EF=κλάσμα ἐξώθησης GLS=συνολικὴ ἐπιμήκης παραμόρφωση

Εἰκόνα 12. Ἀμυλοείδωση.
ὁποῖο ἕνα ραδιοφάρμακο, ποὺ προορίζεται γιὰ τὰ
ὀστᾶ, καταλήγει νὰ συσσωρεύεται στὸ μυοκάρδιο
ἀσθενῶν μὲ TTR- ἀμυλοείδωση, παραμένει ἀδιευκρίνιστος, ὡστόσο εἰκάζεται ὅτι εὐθύνονται τὰ
ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἀσβεστίου.
Θεραπευτικά ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ στοχεύει στὴ βελτίωση τῶν συμπτωμάτων, ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἀποφρακτικοῦ τύπου
HOCM (Πίνακας 6). Ἄλλωστε οἱ ἀσθενεῖς μὲ
κλίση πίεσης >30 mmHg στὴν ἠρεμία διατρέχουν
ὑψηλότερο κίνδυνο γιὰ προοδευτικὰ ἐπιδεινούμενη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ἔχουν αὐξημένη
θνητότητα. Πρώτης γραμμῆς θεραπεία εἶναι οἱ
β-ἀποκλειστὲς χωρὶς ἀγγειοδιασταλτικὴ δράση
(μετοπρολόλη, προπρανολόλη, ἀτενολόλη, ἐνῶ
ἀντενδείκνυται νεβιμπολόλη καὶ καρβεδιλόλη).
Ἂν τὰ συμπτώματα ἐπιμένουν συνιστᾶται προ-

σθήκη εἴτε δισοπυραμίδης εἴτε βεραπαμίλης. Δόκιμος κρίνεται καὶ ὁ συνδυασμὸς βεραπαμίλης μὲ
δισοπυραμίδη, ὅταν ὑπάρχει ἀντένδειξη γιὰ χορήγηση β-ἀποκλειστῆ. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ βεραπαμίλη
ἔνδειξη ἔχει πλέον καὶ ἡ διλτιαζέμη. Ἂν ὁ ἀσθενὴς
ἔχει σοβαροῦ βαθμοῦ ἀπόφραξη στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἐμφανίσει εἰκόνα
πνευμονικοῦ οἰδήματος μὲ συνοδὸ ὑπόταση, τότε
ἀντενδείκνυται ἡ χορήγηση ἰνότροπων φαρμάκων (δοβουταμίνη, ντοπαμίνη) καὶ συνιστᾶται
ἡ χορήγηση β-ἀποκλειστῆ ἐνδοφλεβίως σὲ συνδυασμὸ μὲ ἀγγεισυσυσπαστικὸ παράγοντα (π.χ.
φαινυλεφρίνη). Σὲ ἀπόφραξη πρέπει νὰ ἀποφεύγονται τὰ νιτρώδη καὶ οἱ ἀναστολεῖς φωσφοδιεστεράσης (σιλδεναφίλη, ταδαναφίλη κτλ.), ἐνῶ ἡ
δακτυλίτιδα εἶναι ἀπόλυτη ἀντένδειξη.
Ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπιση σὲ ἀποφρακτικοῦ
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Πίνακας 6. Θεραπεία HCM
HCM

Ἀποφρακτικοῦ τύπου HCM

Ἀσυμπτωματικὸς ἀσθενής: οὐδεμία θεραπεία

Ἀσυμπτωματικός ἀσθενής: οὐδεμία θεραπεία

Συμπτωματικὸς ἤπιου βαθμοῦ: β-ἀποκλειστὴς ἐναλλακτικά: Συμπτωματικὸς ἤπιου βαθμοῦ: β-ἀποκλειστής. Ἐπὶ ἐμμονῆς
βεραπαμίλη
συμπτωμάτων προσθήκη δισοπυραμίδης ἢ βεραπαμίλης/
διλτιαζέμης
Τελικοῦ σταδίου ἀσθενὴς (NYHAIII, IV): μεταμόσχευση
καρδιᾶς

τύπου HCM συνιστᾶται, ὅταν ἡ μέγιστη κλίση πίεσης στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ὑπερβαίνει τὰ 50mmHg, παρὰ τὴ χορήγηση τῆς μέγιστης
ἀνεκτῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς καὶ ὁ ἀσθενὴς ἔχει
μέτρια πρὸς σοβαρὰ συμπτώματα (στάδιο κατὰ
NYHA ΙΙΙ, ΙV) ἢ ὑποτροπιάζοντα συγκοπτικὰ
ἐπεισόδια κατὰ τὴν κόπωση. Οἱ ἐπεμβατικὲς τεχνικὲς εἶναι ἡ χειρουργικὴ ἐξαίρεση τοῦ ὑπερτροφικοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος (μυεκτομὴ) καὶ
ἡ διαδερμικὴ κατάλυση μὲ χορήγηση αἰθυλικῆς ἀλκοόλης στὸν διαφραγματικὸ κλάδο ποὺ αἱματώνει
τὸ ὑπερτροφικὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα (ASA).
Ἡ μυεκτομὴ προτιμᾶται, ὅταν συντρέχουν καὶ
ἄλλες χειρουργικὲς ἐνδείξεις, ὅπως ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβίδας, ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη καὶ ἔκτοποι, ὑπερτροφικοὶ ἢ παρεκτοπισμένοι
θηλοειδεῖς μῦς. Ἐπίσης ἡ μυεκτομὴ ἐπιλέγεται σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ἐκσεσημασμένη ὑπερτροφία, καθὼς
καὶ σὲ ἀποφρακτικοῦ τύπου HCM στὴ μεσότητα
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μὲ προσπέλαση ἀπὸ τὴν κορυφή. Γενικὰ ἡ μυεκτομὴ συστήνεται στοὺς νεότερους ἀσθενεῖς, ἐνῶ ἡ κατάλυση σὲ μεγαλύτερους
ἀσθενεῖς μὲ συννοσηρότητες καὶ κατὰ συνέπεια
ὑψηλοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου.
Ἀπευθείας σύγκριση μεταξὺ τῶν τεχνικῶν,
στὰ πλαίσια τυχαιοποιημένης κλινικῆς μελέτης,
δὲν ἔχει πραγματοποιηθεῖ, ὡστόσο ὑπάρχουν δεδομένα ἀπὸ μετα-αναλύσεις:
α) Στὴ μετα-ανάλυση τοῦ Liebregts ἡ θνητότητα καὶ τῶν δύο ἐπεμβάσεων στὴν ἑπταετῆ παρακολούθηση κυμαίνεται στὸ 1,5%. Ὅμως μόνιμος βηματοδότης ἐμφυτεύθηκε στὸ 10% τῶν ἀσθενῶν ποὺ
ὑποβλήθηκαν σὲ διαδερμικὴ κατάλυση, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ 4,5% τῶν ἀσθενῶν ποὺ χειρουργήθηκαν.
Ἐπίσης, ἐπαναληπτικὴ ἐπέμβαση ἀπαιτήθηκε στὸ
7,7% τῶν ἀσθενῶν μὲ ASA, ἐνῶ στοὺς χειρουργη-

Τελικοῦ σταδίου ἀσθενὴς (NYHAIII, IV): μυεκτομὴ
ἐναλλακτικά: κατάλυση μὲ αἰθυλικὴ ἀλκοόλη

μένους ἀσθενεῖς μόλις στὸ 1,6%. Ἐπισημαίνεται ὅτι
σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς ἔκδηλη ὑπερτροφία, ἡ μυεκτομὴ
ἐνδεχομένως νὰ προκαλέσει μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ἐπιπλοκὴ ἰδιαίτερα σπάνια στὶς μέρες μας
μὲ τὴ χρήση διοισοφάγειου ὑπερηχογραφήματος
περιεγχειρητικά.
β) Στὴ μετα-ανάλυση τοῦ Vriesendorp ἡ δεκαετὴς ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν
σὲ μυεκτομὴ (85%) ἦταν παρόμοια μὲ τὴ διαδερμικὴ κατάλυση (82%). Ὅμως ἡ πολυπαραγοντικὴ
ἀνάλυση ἀνέδειξε, ὅτι ἡ κατάλυση ἦταν ἀνεξάρτητος παράγοντας αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου
συγκρινόμενη μὲ τὴ μυεκτομὴ (HR 2,1 p=0.04).
Οἱ ἀσθενεῖς μὲ ASA κινητοποίησαν τὸν ἀπινιδωτῆ συχνότερα (20%) ἀπὸ ὅτι οἱ χειρουργημένοι ἀσθενεῖς (3,5%). Τὸ εὕρημα αὐτὸ ἀποδίδεται
στὴν μυοκαρδιακὴ οὐλὴ ποὺ ἐγκαταλείπει ἡ κατάλυση, καθὼς νεκρώνεται τὸ 10% τῆς μάζας τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας.
γ) Τόσο ἡ μυεκτομὴ ὅσο καὶ ἡ κατάλυση αὐξάνουν τὴν ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν στὰ ἐπίπεδα
τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ (Ommen 2005 καὶ Sorajja
2012, ἀντίστοιχα).
δ) Ἡ ἀνάλυση τῶν Veselka καὶ συν. (2016),
ἀπὸ τὴ εὐρωπαϊκὴ βάση δεδομένων τῆς EuroASA registry, μὲ 1.275 ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ κατάλυση, ἔδειξε ὅτι ἡ θνητότητα τῶν 30
ἡμερῶν κυμαίνονταν στὸ 1%, ἐνῶ ἡ δεκαετὴς ἐπιβίωση ἄγγιξε τὸ 77%.
Στὴν πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση, ἀνεξάρτητοι προγνωστικοὶ δεῖκτες ὁλικῆς θνητότητας ἦσαν:
-ἡλικία
-πάχος μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος πρὶν
τὴν κατάλυση
-στάδιο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας κατὰ NYHA
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-ὑπολειπόμενη κλίση πίεσης LVOT μετὰ τὴν
ἐπέμβαση κατάλυσης.
Μάλιστα γιὰ κάθε 1 mmHg αὔξησης τῆς ὑπολειπόμενης κλίσης πίεσης αὐξάνεται ἡ μακροχρόνια θνητότητα κατὰ 1%. Ἑπομένως στὴν κατάλυση, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατάλληλη ἐπιλογὴ ἀσθενῶν,
καίριας σημασίας εἶναι ἡ ἐπίτευξη σημαντικῆς
μείωσης τοῦ πάχους τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος καὶ κατὰ συνέπεια μείωση τῆς κλίση πίεσης. Γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι περιορισμένης ἔκτασης κατάλυση, ἀκόμα καὶ στὸ σωστὸ σημεῖο, θὰ
ἔχει πενιχρὰ αἱμοδυναμικὰ ἀποτελέσματα. Τὸ
σωστὸ σημεῖο ἐντοπίζεται μὲ τὴν ἐνδοστεφανιαία
ἔγχυση contrast, ὁπότε ταυτοποιεῖται ὁ ὑπεύθυνος διαφραγματικὸς κλάδος. Ἕνα ἀκόμη εὕρημα,
ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴ μελέτη Euro-ASA, εἶναι ἡ
δοσολογία τῆς αἰθυλικῆς ἀλκοόλης, ἡ ὁποία ὅταν
κυμαίνεται μεταξὺ 1,5 καὶ 2,5 ml συνδυάζει ἀποτελεσματικότητα καὶ ἀσφάλεια.
Πρόσφατες ἔρευνες ἔχουν ἀναδείξει τὴ συσχέτιση ἀνάμεσα στὸ σύνδρομο ἀποφρακτικῆς
ἄπνοιας (OSA) καὶ τὴν HCM: ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ
συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος, λόγῳ OSA,
ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ἐπιδείνωση τῆς ἀπόφραξης
στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ποὺ εἶναι
ἰδιαίτερα ἀνθεκτικὴ στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Ἐπιπρόσθετα ἐκλύονται κακοήθεις κοιλιακὲς
ἀρρυθμίες, γεγονὸς ποὺ συνάδει μὲ τὴν κλινικὴ
παρατήρηση ὅτι οἱ ἐμφυτεύσιμοι ἀπινιδωτές κινητοποιοῦνται 2 ἕως καὶ 4 φορὲς συχνότερα, ὅταν
συνυπάρχει OSA.
Ἡ διπλοεστιακή βηματοδότηση, ποὺ ἐφαρμοζόταν συχνὰ στὸ παρελθόν, ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ.
Συνιστᾶται μόνο ἀμφικοιλιακὸς βηματοδότης σὲ
συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς παρὰ τὴ λήψη φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς (NYHAII-IV), μέγιστη κλίση
πίεσης <30 mmHg, EF< 50%, LBBB καὶ διάρκεια
QRS>120msec (Ἔνδειξη IIb -ESC).
Μεταμόσχευση καρδιᾶς συνιστᾶται:
-σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ EF< 50% καὶ
στάδιο NYHAIII-IV (Ἔνδειξη ΙIa -ESC 2014)
-σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ EF> 50%,
σταδίου NYHAIII-IV καὶ σοβαρὴ διαστολικὴ
δυσλειτουργία (Ἔνδειξη IIb -ESC 2014).
Ἡ ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν μὲ HCM, ποὺ ὑποβάλλονται σὲ μεταμόσχευση καρδιᾶς, εἶναι πολὺ
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καλύτερη σὲ σχέση μὲ τοὺς στεφανιαίους ἀσθενεῖς
καὶ ἡ ὀξεῖα ἀπόρριψη εἶναι σχετικὰ σπανιότερη.
Ἐν κατακλεῖδι, ἡ σωστὴ διάγνωση τῆς ὑπερτροφικῆς μυοκαρδιοπάθειας προϋποθέτει τὴ
σωστὴ ἐφαρμογὴ τῆς Ἠχοκαρδιολογίας σὲ συνδυασμὸ μὲ νεότερες τεχνικὲς ὅπως ἡ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς. Ὁ γενετικὸς ἔλεγχος εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς καθημερινῆς κλινικῆς πράξης,
καθὼς ἔχει διαγνωστικὸ ἀλλὰ καὶ προγνωστικὸ
χαρακτῆρα. Ἐπιπρόσθετα, στὸ κλασικὸ μοντέλο
πρόβλεψης αἰφνίδιου θανάτου τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας ἔρχονται νὰ προστεθοῦν ἀναδυόμενοι παράγοντες κινδύνου, ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν ὁ Κλινικὸς Καρδιολόγος.
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