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A

σθενὴς 14 ἐτῶν προσῆλθε λόγῳ προκάρδιου ἄλγους. Ἀπὸ τὸ ἀτομικὸ ἀναμνηστικὸ ἐξέχουσα θέση ἔχει τὸ ἱστορικὸ
χειρουργηθείσας Τετραλογίας Fallot σὲ ἡλικία 6
μηνῶν. Ὡς γνωστὸν ἡ Τετραλογία Fallot περιλαμβάνει τὴν ἀπόφραξη τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς δεξιᾶς
κοιλίας, τὴν ὑπερτροφία τῆς δεξιᾶς κοιλίας, τὴν
παρουσία μεσοκοιλιακῆς ἐπικοινωνίας καὶ τὴν
ἐφίππευση τῆς ἀορτῆς ἀπὸ τὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα. (Ἄν συνυπάρχει καὶ μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία τότε προκύπτει ἡ Πενταλογία Fallot). Ἀπὸ
τὴν κλινικὴ ἐξέταση ξεχώριζε τὸ ὁλοδιαστολικὸ
φύσημα, ἐνῶ τὸ ΗΚΓράφημα ἀνέδειξε ἀποκλεισμὸ δεξιοῦ σκέλους χωρὶς σημεῖα ἰσχαιμίας. Ἡ
τροπονίνη τῆς ἀσθενοῦς ἦταν ἀρνητικὴ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπεβλήθη σὲ Ἠχοκαρδιογράφημα, ποὺ ἀποκάλυψε σοβαρὴ ἀνεπάρκεια πνευμονικῆς βαλβίδας (Εἰκόνα 1). Ἀπὸ τὸ Doppler τῆς πνευμονικῆς
βαλβίδας ἐπισημαίνεται ἡ παρατεταμένη διάρκεια
τῆς ἀνεπάρκειας, ποὺ καλύπτει ὅλη τὴ φάση τῆς
διαστολῆς, ἡ αὐξημένη ταχύτητα στὴν πνευμονι-

κὴ βαλβίδα λόγῳ αὐξημένης συστολικῆς ροῆς (καὶ
ὄχι λόγῳ συνυπάρχουσας στένωσης), καθὼς καὶ
τὸ ταχὺ κῦμα ἐπιβράδυνσης (deceleration time-βλ.
πράσινο βέλος Εἰκόνα 2). Ἡ δεξιὰ κοιλία εἶναι
διατεταμένη στὰ 42 mm μὲ καλὴ συσταλτικότητα, καθὼς ἀπὸ τὸ ἱστικὸ Doppler προέκυψε κῦμα
S =13mm (Εἰκόνες 3,4). Τέλος, τὸ στέλεχος τῆς
πνευμονικῆς ἀρτηρίας εἶναι ἐντὸς φυσιολογικῶν
ὁρίων (20 mm). Ἀπὸ τὸν λοιπὸ ἔλεγχο προέκυψε
μιὰ ἤπια πνευμονικὴ ὑπέρταση στὰ 50 mmHg,
ἐνῶ ἡ ἀριστερὴ κοιλία εἶναι φυσιολογικῶν διαστάσεων μὲ καλὴ συνολικὴ συσταλτικότητα.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Μαγνητικὴ Τομογραφία Καρδιᾶς ἐπιβεβαίωσε τὰ παραπάνω συμπεράσματα
καὶ ἐπιπρόσθετα ποσοτικοποίησε τόσο τὴ βαρύτητα τῆς ἀνεπάρκειας (παλινδρομοῦν κλάσμα
47%) ὅσο καὶ τὶς αἱμοδυναμικὲς ἐπιδράσεις αὐτῆς
στὴ δεξιὰ κοιλία: ὁ τελεοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς
δεξιᾶς κοιλίας εἶναι αὐξημένος 164ml/m2 (235ml),
ἀρκετὰ πάνω ἀπὸ 150ml/m2, ποὺ εἶναι τὸ ὅριο
γιὰ νὰ ὑποβληθεῖ ἡ ἀσθενὴς ἐκ νέου σὲ χειρουρ-
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Εἰκ. 1

Εἰκ. 2

Εἰκ. 3

Εἰκ. 4

γικὴ ἐπέμβαση ἀντικατάστασης τῆς πνευμονικῆς
βαλβίδας. Τὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς δεξιᾶς κοιλίας
εἶναι 58% (Εἰκόνα 5). Ἐπιπρόσθετα τὸ στέλεχος
τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας μετρήθηκε στὰ 20 mm,
γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ τὴν ἀσθενῆ κατάλληλη γιὰ
διαδερμικὴ ἐμφύτευση τῆς βαλβίδας Melody, μιὰ
σχετικὰ καινούργια τεχνικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται ὅλο
καὶ πιὸ συχνὰ ἀντὶ τοῦ χειρουργείου. Ἡ βαλβίδα
Melody εἶναι διαθέσιμη σὲ διάμετρο 16 mm καὶ
18 mm (μὲ δυνατότητα ἔκπτυξης ἕως καὶ 22 mm).
Ἀντίστοιχα, ἡ βαλβίδα Edwards Sapien pulmonic
transcatheter heart valve εἶναι διαθέσιμη σὲ διαμέτρους 23 mm καὶ 26 mm. Ἀπευθείας σύγκριση
μεταξὺ τῆς χειρουργικῆς ἀντικατάστασης καὶ τῆς
διαδερμικῆς ἐμφύτευσης δὲν ἔχει πραγματοποιηθεῖ. Κατὰ συνέπεια ἡ διαδερμικὴ ἐμφύτευση θεωρεῖται ἐναλλακτικὴ θεραπεία, καθὼς εἶναι ἀποτελεσματικὴ καὶ ἀσφαλὴς μέθοδος, μὲ τὸ δυνητικὸ
ὄφελος τῆς ἀποφυγῆς ἢ τῆς χρονικῆς μετάθεσης
τοῦ χειρουργείου. Διευκρινίζεται ὅτι, ἡ διαδερμικὴ ἐμφύτευση συνιστᾶται μόνο σὲ ἀσθενεῖς ποὺ

ἔχουν σωληνῶδες μόσχευμα (conduit) στὸ χῶρο
ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας (RVOT) καὶ ὄχι σὲ γηγενῆ RVOΤ ἢ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐμβάλωμα (patch).
Οἱ νέοι καὶ οἱ ἔφηβοι ἀσθενεῖς μὲ τετραλογία
Fallot εἶναι ἡ πλειονότητα τῶν ἀσθενῶν μὲ σύμ
πλοκες συγγενεῖς καρδιοπάθειες στὴν ἐνήλικο
ζωή. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Καρδιολόγου θὰ πρέπει
νὰ ἑστιάζεται:
α) ἀνεπάρκεια πνευμονικῆς βαλβίδας ποὺ
ὁδηγεῖ σὲ διάταση καὶ δυσλειτουργία τῆς δεξιᾶς
κοιλίας.
β) ἀπόφραξη τοῦ χώρου ἐξόδου δεξιᾶς κοιλίας.
γ) στένωση κλάδου τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, εὕρημα ποὺ ἐμφάνιζε ἡ ἀσθενής, καθὼς ἡ ἀριστερὴ πνευμονικὴ ἀρτηρία εἶναι κεντρικὰ περὶ τὰ
6 mm, ἐνῶ περιφερικότερα εἶναι στὰ 14 mm.
δ) ὑπολειπόμενη μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
ε) ἀρρυθμίες (κοιλιακὲς, ὑπερκοιλιακὲς -μάλιστα ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀπὸ Gatzoulis καὶ συν., ὅτι
ὅσο μεγαλύτερη διάρκεια ἔχει τὸ QRS τόσο πιὸ
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Εἰκόνα 5. Α. Τομὴ 4 -κοιλοτήτων
ποὺ δείχνει τὴ σημαντικὴ διάταση
τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
Β. Τομὴ στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς δεξιᾶς
κοιλίας, ὅπου πρακτικὰ δὲν ἀπεικονίζεται πνευμονικὴ βαλβίδα.
Γ. Διάγραμμα ροῆς ὡς πρὸς τὸ χρόνο
στὸ ἐπίπεδο τῶν tips τῆς πνευμονικῆς
βαλβίδας. Παρατηρεῖται σημαντικὴ
διαστολικὴ ροή. Τὸ παλινδρομοῦν
κλάσμα ὑπολογίστηκε στὸ 47% (σοβαρὴ ἀνεπάρκεια πνευμονικῆς).

πολὺ αὐξάνονται οἱ κοιλιακὲς ἀρρυθμίες μὲ κριτικὸ ὅριο QRS> 180 msec).
στ) ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος ἐνδοκαρδίτιδας.
Ἡ ἀπεικόνιση κατέχει ἐξέχουσα θέση στὴν
παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν μὲ χειρουργηθεῖσα
Τετραλογία Fallot. Πέρα ἀπὸ τὴν Ἠχοκαρδιογραφία, ἡ Μαγνητικὴ Τομογραφία Καρδιᾶς προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες τόσο γιὰ τὸν ἀκριβῆ
προσδιορισμὸ τοῦ ὄγκου τῆς δεξιᾶς κοιλίας ὅσο
καὶ γιὰ τὴν συσταλτικότητάς της.
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