ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ἀνεύρυσμα μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος
Μαρία Σ. Μπόνου
Διευθύντρια ΕΣΥ, Καρδιολογικὸ Τμῆμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Γεώργιος Σ. Τζάνης
Καρδιολόγος, Καρδιολογικὸ Τμῆμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Πολυξένη Δ. Μαντζουράτου
Εἰδικευόμενη Καρδιολόγος, Καρδιολογικὸ Τμῆμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ἰωάννης Δ. Μπαρμπετσέας
Συντονιστὴς Διευθυντής, Καρδιολογικὸ Τμῆμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ἐπισκέπτης Καθηγητής, Baylor College of
Medicine, Houston, Texas

Περιγραφὴ περίπτωσης

Γ

υναῖκα ἡλικίας 45 ἐτῶν προσῆλθε στὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα τοῦ Καρδιολογικοῦ Τμήματος λόγῳ λιποθυμικοῦ ἐπεισοδίου.
Ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέταση, τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα, τὴν ἀκτινογραφία θώρακα, τὸν
αἱματολογικὸ καὶ τὸν βιοχημικὸ ἔλεγχο δὲν προέκυψαν παθολογικὰ εὑρήματα. Ἡ ἀσθενὴς ἀνέφερε, ὅτι στὴν παιδική της ἡλικία εἶχε διαγνωσθεῖ
καρδιακὸ φύσημα καὶ ὅτι τὴν περίοδο ἐκείνη τὴν
παρακολουθοῦσε παιδοκαρδιολόγος. Ἡ ἀσθενὴς
εἰσήχθη στὸ Καρδιολογικὸ Τμῆμα γιὰ περαιτέρω
ἔλεγχο.
Τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα ἀνέδειξε καρδιακὲς κοιλότητες μὲ φυσιολογικὸ μέγεθος καὶ πάχος
τοιχωμάτων, καθὼς καὶ μὲ φυσιολογικὴ συστολικὴ λειτουργία. Οἱ καρδιακὲς βαλβῖδες δὲν παρουσίαζαν δομικὲς ἀλλοιώσεις, ἐνῶ δὲν διαπιστώθηκαν παθολογικὲς ροὲς διαμέσου τῶν καρδιακῶν
βαλβίδων, οὔτε ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν καρδιακῶν κοιλοτήτων. Τὸ μόνο παθολογικὸ εὕρημα
ἦταν τὸ ἀνεύρυσμα τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος στὴν περιοχὴ τῆς μεμβρανώδους μοίρας του

(Εἰκόνες 1, 2, 3). Τὰ εὑρήματα ἦσαν διαγνωστικὰ
ὕπαρξης παλαιᾶς περιμεμβρανώδους μεσοκοιλιακῆς ἐπικοινωνίας, ἡ ὁποία εἶχε αὐτόματα συγκλεισθεῖ πλήρως, σταδιακὰ μετὰ τὴ γέννηση.
Ἀπὸ τὸν ἔλεγχο κατὰ τὴ νοσηλεία της (συμπεριλαμβανομένου 24ωρης καταγραφῆς τοῦ ΗΚΓραφήματος) δὲν προέκυψαν ἄλλα εὑρήματα καὶ
ἐξῆλθε σὲ πολὺ καλὴ κατάσταση.

Συζήτηση
Τὰ μεσοκοιλιακὰ ἐλλείμματα εἶναι ἡ δεύτερη
πιὸ συχνὴ συγγενὴς πάθηση μετὰ τὴ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβῖδα ἀποτελῶντας τὸ 40% περίπου τῶν
συγγενῶν ἀνωμαλιῶν.1,2 Ἡ συχνότητα τῆς πάθησης στὰ νεογέννητα ἔχει ἀναφερθεῖ ἀπὸ 4‰ ἕως
5%, ἀνάλογα μὲ τὴν εὐαισθησία τῆς διαγνωστικῆς
μεθόδου.3 Τὰ περισσότερα εἶναι μικρὰ μυϊκὰ ἐλλείμματα, ποὺ κλείνουν αὐτόματα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βρεφικῆς ἢ τῆς παιδικῆς ἡλικίας.4
Ὑπάρχει ἀρκετὴ σύγχυση στὴ βιβλιογραφία
σχετικὰ μὲ τοὺς τύπους, τὴν ὀνομασία καὶ τὴν κατάταξη τῶν μεσοκοιλιακῶν ἐλλειμμάτων. Ταξινομοῦνται κυρίως μὲ βάση τὴν περιοχὴ τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος στὴν ὁποία ἐντοπίζονται.3
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Εἰκ. 1α

Εἰκ. 1β

Εἰκ. 2

Εἰκ. 3

Εἰκ. 4

Τὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα, ὅταν τὸ βλέπουμε
ἀπὸ τὴ δεξιὰ κοιλία, ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερις
μοῖρες (Εἰκόνα 4).
1. Τὸ διάφραγμα εἰσόδου ἢ κολποκοιλιακό,
τὸ ὁποῖο ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ δακτύλιο τῆς τριγλώχινας μέχρι τὶς προσφύσεις τῶν γλωχίνων τῆς τριγλώχινας.
2. Τὸ μυϊκὸ ἢ δοκιδῶδες διάφραγμα, τὸ ὁποῖο
ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ διάφραγμα εἰσόδου μέχρι τὴν
κορυφὴ καὶ πρὸς τὰ πάνω μέχρι τὸ διάφραγμα
ἐξόδου.
3. Τὸ διάφραγμα ἐξόδου, τὸ ὁποῖο εἶναι στὸ
χῶρο ἐκροῆς τῆς δεξιᾶς κοιλίας μέχρι τὴν πνευμονικὴ βαλβῖδα.
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4. Τὸ μεμβρανῶδες ἢ ὑμενῶδες διάφραγμα,
ποὺ εἶναι τὸ μικρότερο σὲ ἐπιφάνεια. Τοπογραφικὰ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴ διαφραγματικὴ γλωχίνα τῆς τριγλώχινας, ἀμέσως κάτω ἀπὸ τὴν ἀορτικὴ βαλβῖδα, στὴ συμβολὴ τῆς κολποκοιλιακῆς, τῆς
μυϊκῆς καὶ τῆς μοίρας ἐξόδου τοῦ μεσοκοιλιακοῦ
διαφράγματος, ἔχοντας κοινὰ ὅρια καὶ μὲ τὰ τρία
αὐτὰ τμήματα.
Τὰ μεσοκοιλιακὰ ἐλλείμματα μπορεῖ νὰ εἶναι
μεμονωμένα ἢ νὰ συνοδεύουν ἄλλες συγγενεῖς
καρδιακὲς ἀνωμαλίες. Μὲ βάση τὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν, στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ὑπάρχει σύμπλοκη συγγενὴς καρδιοπάθεια, ἀλλὰ μεμονωμένο μεσοκοιλιακὸ ἔλλειμμα, διακρίνουμε ἁδρὰ τέσσερις
τύπους.3,4 Πρέπει ὅμως νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἀκόμα
καὶ σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τὰ ἐλλείμματα συνήθως δὲν περιορίζονται σὲ μία μόνο μοῖρα, ἀλλὰ
ἐκτείνονται καὶ σὲ γειτονικὰ τμήματα. Οἱ τύποι
τῆς μεσοκοιλιακῆς ἐπικοινωνίας εἶναι:
1. Μεσοκοιλιακὸ ἔλλειμμα στὸ χῶρο εἰσόδου
(κολποκοιλιακό), ἐντοπίζεται στὸ ὀπίσθιο κατώτερο τμῆμα τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος
κάτω ἀπὸ τὴ διαφραγματικὴ γλωχίνα τῆς τριγλώχινας.5 Ἀποτελοῦν τὸ 5% τοῦ συνόλου τῶν μεσοκοιλιακῶν ἐλλειμμάτων. Σπάνια εἶναι μεμονωμένα,
συνδυάζονται μὲ μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία στὰ
πλαίσια ἐλλειμμάτων τῶν ἐνδοκαρδιακῶν προσκεφαλαίων καὶ δὲν συγκλείονται αὐτόματα. Ὁ
ἄξονας στὸ ΗΚΓράφημα συνήθως εἶναι ἀριστερός.
2. Μυϊκὸ μεσοκοιλιακὸ ἔλλειμμα. Τὰ μυϊκὰ
μεσοκοιλιακὰ ἐλλείμματα βρίσκονται στὴ μυϊκὴ
(δοκιδώδη) μοῖρα καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι πολλαπλὰ
(Swiss cheese septum). Διακρίνονται ἀνάλογα μὲ
τὴ θέση τους σὲ ἐπιχείλια (στὴ συμβολὴ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος καὶ ἐλευθέρου τοιχώματος), κεντρικὰ (στὸ κέντρο τῆς δοκιδώδους
μοίρας) καὶ κορυφαῖα (στὴν κορυφὴ τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος). Τὰ μυϊκὰ ἐλλείμματα,
κυρίως τὰ κεντρικά, στὴν πλειονότητά τους κλείνουν αὐτόματα μὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ μυοκαρδίου καὶ τὴν αὔξηση τοῦ πάχους τοῦ τοιχώματος.
Τὸ 75% τῶν μυϊκῶν ἐλλειμμάτων ἀναμένεται νὰ
κλείσει στὰ δύο πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς. Ἀποτελοῦν τὸ 10-15% τοῦ συνόλου τῶν μεσοκοιλιακῶν
ἐλλειμμάτων.
3. Μεσοκοιλιακὸ ἔλλειμμα στὸ χῶρο ἐκροῆς
(ὑποπνευμονικό, διπλὸ ὑποαρτηριακὸ ἔλλειμμα,
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ὑπερακρολοφιακό, κώνου, κωνοδιαφραγματικό). Ἀπαντᾶται στὸ 5% στὶς Δυτικὲς χῶρες, ἐνῶ
στοὺς Ἀσιατικοὺς πληθυσμοὺς ἀποτελεῖ τὸ 30%
τοῦ συνόλου. Τὰ ἐλλείμματα αὐτὰ εἶναι ἀκριβῶς
κάτω ἀπὸ τὴν πνευμονικὴ καὶ τὴν ἀορτικὴ βαλβῖδα, ἔτσι ὀνομάζονται καὶ διπλὰ ὑποαρτηριακὰ
(doubly committed subarterial defects). Συχνὰ συνοδεύονται ἀπὸ πρόπτωση τῆς δεξιᾶς στεφανιαίας πτυχῆς πρὸς τὸ ἔλλειμμα καὶ ἀνεπάρκεια τῆς
βαλβίδας, λόγῳ μὴ ἐπαρκοῦς στήριξης τῆς πτυχῆς
καὶ φαινομένου Venturi. Ἡ αὐτόματη σύγκλειση
αὐτοῦ τοῦ τύπου εἶναι σπάνια, γίνεται μέσῳ τῆς
πρόπτωσης τῆς δεξιᾶς στεφανιαίας πτυχῆς στὸ ἔλλειμμα.
4. Περιμεμβρανῶδες μεσοκοιλιακὸ ἔλλειμμα. Ἀποτελεῖ τὸ 80% τῶν μεσοκοιλιακῶν ἐλλειμμάτων. Ὅπως ἀναφέρθηκε, τὸ μεμβρανῶδες
(ὑμενῶδες) τμῆμα εἶναι πίσω ἀπὸ τὴ διαφραγματικὴ γλωχίνα τῆς τριγλώχινας καὶ κάτω ἀπὸ τὴν
ἀορτικὴ βαλβῖδα.6 Τὰ ἐλλείμματα αὐτὰ συνήθως
εἶναι μεγάλα, ἐπεκτείνονται ἐκτὸς τῆς μεμβρανώδους μοίρας καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὀνομάζονται
περιμεμβρανώδη. Τὰ περιμεμβρανώδη ἐλλείμματα
μπορεῖ νὰ συγκλεισθοῦν μερικῶς ἢ πλήρως ἀπὸ
τὴ διαφραγματικὴ γλωχίνα τῆς τριγλώχινας, μὲ τὴ
δημιουργία ἑνὸς «ἀνευρύσματος τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος», ὅπως στὴν ἀσθενῆ ποὺ περιγράψαμε.7,8 Πολὺ σπάνια ἡ σύγκλειση γίνεται ἀπὸ
προπίπτουσα ἀορτικὴ πτυχή.
Τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα εἶναι ἡ βασικὴ
διαγνωστικὴ μέθοδος, τόσο μὲ τὴν ἀπεικόνιση
δύο διαστάσεων ὅσο καὶ μὲ τὴν καταγραφὴ τῆς
αἱματικῆς ροῆς μὲ τὸ Doppler (ἔγχρωμο, παλμικό,
συνεχές).9 Ἡ ἠχογραφικὴ σάρωση, στὸ βραχὺ παραστερνικὸ ἄξονα ἀπὸ τὴ βάση μέχρι τὴν κορυφὴ
τῆς καρδιᾶς, μπορεῖ νὰ ἀναδείξει ὅλους τοὺς τύπους τῶν ἐλλειμμάτων καὶ πιὸ σπάνια τὴν ὕπαρξη ἀνευρύσματος (Εἰκόνα 2). Στὴν κορυφαία τομὴ
τῶν τεσσάρων κοιλοτήτων ἀπεικονίζονται τὰ
μυϊκὰ καὶ τὰ ἐλλείμματα στὸ χῶρο εἰσόδου (κολποκοιλιακά). Τὰ περιμεμβρανώδη ἐλλείμματα καὶ
ἀνευρύσματα ἀπεικονίζονται στὴν ἀριστερὴ παραστερνικὴ τομὴ στὸν ἐπιμήκη ἄξονα (Εἰκόνα 1α)
καὶ στὴν κορυφαία τομὴ τῶν πέντε καρδιακῶν
κοιλοτήτων (Εἰκόνα 3). Τὸ ἠχοκαρδιογράφημα
τριῶν διαστάσεων ἔχει, ἐπίσης, σημαντικὴ ἐφαρμογή. Δείχνει τὴν ἀκριβῆ θέση τοῦ ἐλλείμματος, τὴ
σχέση του μὲ τὶς γειτονικὲς καρδιακὲς δομὲς καὶ
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εἶναι ἀνώτερο στὸν καθορισμὸ τοῦ σχήματος καὶ
τοῦ μεγέθους τοῦ ἐλλείμματος. Τὸ ἔγχρωμο καὶ
συνεχὲς Doppler βοηθάει στὴν ἀνίχνευση ὑπολειμματικῆς μεσοκοιλιακῆς ἐπικοινωνίας κατὰ μῆκος
τοῦ ἀνευρύσματος.
Ἡ ἀκριβὴς συχνότητα τῶν ἀνευρυσμάτων
τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος ὑποεκτιμᾶται,
λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι κυρίως ἀσυμπτωματικὰ καὶ
διαγιγνώσκονται τυχαῖα στὸ ἠχοκαρδιογράφημα, στὴν ἀγγειογραφία ἢ ἀποτελοῦν νεκροτομικὸ εὕρημα.4-6 Ἀπαντῶνται περίπου στὸ 0,3%
τῶν συγγενῶν ἀνωμαλιῶν καὶ στὸ 19% τῶν μεσοκοιλιακῶν ἐπικοινωνιῶν. Αἰτιολογία ἀποτελεῖ,
στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, ἡ αὐτόματη
σύγκλειση (πλήρης ἢ μερικὴ) περιμεμβρανώδους
μεσοκοιλιακῆς ἐπικοινωνίας, ἐνῶ ὡς πιὸ σπάνιες αἰτίες ἀναφέρονται ἡ λοίμωξη, τὸ τραῦμα ἢ ὁ
ἰδιοπαθὴς σχηματισμός. Ἡ ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν
μὲ περιμεμβρανώδη μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία
εἶναι καλή, χωρὶς ὡστόσο νὰ εἶναι ἐλεύθερη συμβαμάτων: παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ περιμεμβρανώδη ἀνευρύσματα εἶναι ἀσυμπτωματικά, σπάνια
μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἐπιπλοκές, ὅπως ρήξη,
βακτηριακὴ ἐνδοκαρδίτιδα, ἀπόφραξη στὸ χῶρο
ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας, ἐνδοκαρδιακὴ ἐπικοινωνία καὶ θρομβοεμβολικὰ ἐπεισόδια.7,10 Ἡ πρόγνωση συχνὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ συνυπάρχουσα
συγγενῆ καρδιοπάθεια.
Συμπερασματικά, ἡ μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς συχνὲς συγγενεῖς ἀνωμαλίες
στὰ νεογέννητα. Δὲν εἶναι συχνὴ στοὺς ἐνήλικες,
λόγῳ τῆς αὐτόματης σύγκλεισης τῶν μικρῶν καὶ
κυρίως τῆς πλειονότητας τῶν μυϊκῶν ἐλλειμμάτων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βρεφικῆς καὶ παιδικῆς
ἡλικίας.10 Τὰ περιμεμβρανώδη ἐλλείμματα μπορεῖ
νὰ συγκλεισθοῦν μερικῶς ἢ πλήρως ἀπὸ τὴ διαφραγματικὴ γλωχίνα τῆς τριγλώχινας, μὲ τὴ δημιουργία ἑνὸς ἀνευρύσματος τοῦ μεσοκοιλιακοῦ
διαφράγματος.
Ἡ ἀσθενὴς ποὺ περιγράψαμε εἶχε ἕνα ἀνεύρυσμα στὴ μεμβρανώδη μοῖρα τοῦ μεσοκοιλιακοῦ
διαφράγματος, στὴ θέση παλαιᾶς περιμεμβρανώδους ἐπικοινωνίας, ἡ ὁποία εἶχε συγκλεισθεῖ πλήρως, αὐτόματα, σὲ μικρὴ ἡλικία, χωρὶς ἐπιπλοκὲς
στὴν μετέπειτα πορεία.
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