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διαδερμικὴ ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδας (TAVI) γιὰ τὴν θεραπεία τῆς
ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας δὲν
εἶναι ἀρκετὰ συχνὴ στὴν κλινικὴ πράξη. Ἡ ἀπουσία τοῦ ἀσβεστίου στὸν ἀορτικὸ δακτύλιο καὶ
ὁ περιορισμένος ἔλεγχος τῆς συσκευῆς κατὰ τὴν
ἀπελευθέρωση τῶν βαλβίδων 1ης γενιᾶς ὁδήγησαν
σὲ ἕνα σημαντικὸ ἀριθμὸ ἐπιπλοκῶν (Πίνακας 1).
Σήμερα, ἡ TAVI ἀποτελεῖ μία ἀσφαλῆ ἐναλλακτικὴ ἐπιλογὴ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ
στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ ὑψηλὸ χειρουργικὸ κίνδυνο, ἐνῶ ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀνεπάρκεια αὐτῆς δὲν ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ἀπὸ τὶς
κατευθυντήριες ὁδηγίες καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ μία

ἰδιαίτερη πρόκληση στὸν χῶρο τῆς ἐπεμβατικῆς
καρδιολογίας.
Σὲ αὐτὸ τὸ κλινικὸ περιστατικὸ παρουσιάζουμε τὴν πρώτη ἐμφύτευση μίας μηχανικῶς ἐκπτυσσόμενης ἀορτικῆς βαλβίδας Lotus (Boston
Scientific, Marlborough, MA, USA) γιὰ τὴν θεραπεία τῆς ἀνεπάρκειας μίας δίπτυχης ἀορτικῆς
βαλβίδας. Ἡ ἐπέμβαση πραγματοποιήθηκε τὸν
Ὀκτώβριο τοῦ 2016 στὸ Νοσοκομεῖο μας σὲ ἕναν
ἄνδρα ἀσθενῆ 75 ἐτῶν μὲ δύσπνοια NYHA III.
Ὁ ἀσθενὴς στὸ ἱστορικό του ἀναφέρει καρδιακὴ ἀνεπάρκεια βαλβιδικῆς αἰτιολογίας μὲ
ἐπηρεασμένο κλάσμα ἐξωθήσεως (40%) καὶ ἀνεύρυσμα τῆς κοιλιακῆς ἀορτῆς, τὸ ὁποῖο εἶχε ἀντι-
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Ἐμβολισμός βαλβίδας
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Πίνακας 1

Εἰκ. 1

Εἰκ. 2
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μετωπιστεῖ ἐπεμβατικὰ μὲ διαδερμικὴ ἐμφύτευση
ἐνός ἐνδοαγγειακοῦ stent (EVAR).
Κατὰ τὴν κλινικὴ ἐξέταση, παρουσιάζει δια
στολικὸ φύσημα ἔντασης 4/6 στὸ 3ο μεσοπλεύριο
διάστημα ἀριστερά, ἐνῶ συνυπάρχει φύσημα
Austin-Flint καὶ ὁ σφυγμός του εἶναι ἀλλόμενος.
Στὸ ΗΚΓράφημα παρατηρεῖται φλεβοκομβικὸς
ρυθμός, χωρὶς ἄλλες διαταραχές.
Ὑπερηχογραφικὰ προεξάρχει ἡ διάταση τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας μὲ τελοδιαστολικὴ διάμετρο
68mm καὶ παρατηρεῖται συνολικὴ ἔκπτωση τῆς
συστολικῆς ἀπόδοσης μὲ ἐπηρεασμένο κλάσμα
ἐξωθήσεως στὸ 40%. Ἀναδεικνύεται ἀνεπαρκὴς
σύγκλειση τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν καὶ σημαντικὸ
jet ἀνεπάρκειας (3+/4+) ἀπὸ τὴ μελέτη Doppler
(Εἰκόνα 1). Οἱ ποσοτικὲς μετρήσεις ἐπιβεβαιώνουν τὴν σοβαρότητα τῆς ἀνεπάρκειας (Ἐπιφάνεια δραστικοῦ στομίου τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
(EROA): 38mm², ὄγκος παλινδρόμησης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας (RVol): 70ml/beat).
Στὴν διοισοφάγεια μελέτη παρατηρεῖται ἡ
εἰκόνα μίας λειτουργικὰ δίπτυχης βαλβίδας τύπου
Ι μὲ συγκόλληση τῆς δεξιᾶς μὲ τὴν ἀριστερὴ πτυχὴ
(Εἰκόνα 2).
Ὁ ἀσθενὴς ὑποβλήθηκε σὲ στεφανιογραφικὸ
ἔλεγχο, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξε ἀθηρωματικὲς στεφανιαῖες ἀρτηρίες χωρὶς σοβαροῦ βαθμοῦ στενώσεις.
Βάσει τῶν παραπάνω κλινικο-εργαστηρια
κῶν πληροφοριῶν ὑπολογίστηκε τὸ logistic
Euroscore I τοῦ ἀσθενοῦς, τὸ ὁποῖο ἦταν χαμηλό,
ὑπολογιζόμενο στὸ 6,32%. Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ
τὶς τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες ὁ ἀσθενὴς
θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποβληθεῖ σὲ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Ἐντούτοις,
ὅμως, λόγῳ τῆς κατηγορηματικῆς ἄρνησης τοῦ
ἀσθενοῦς γιὰ τὸ χειρουργεῖο ἀποφασίστηκε, μετὰ
ἀπὸ ἐνδελεχῆ συζήτηση μὲ τὴν ὁμάδα Καρδιᾶς
τοῦ Νοσοκομείου μας, νὰ προχωρήσουμε σὲ περαιτέρω ἀπεικονιστικό ἔλεγχο γιὰ νὰ δούμε ἀν
εἶναι πιθανό νὰ πραγματοποιηθεί ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας διαδερμικά.
Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ ἔπρεπε νὰ καθορίσουμε ἦταν ἡ ὁδὸς προσπέλασης. Ἰδιαίτερη πρόκληση ἀποτελοῦσε ἡ ἐπέμβαση EVAR, ποὺ εἶχε
ὑποβληθεῖ ὁ ἀσθενὴς στὸ παρελθὸν καὶ οἱ σημαντικὲς ἐλικώσεις στὶς λαγόνιες ἀρτηρίες, ποὺ
ἐντοπίστηκαν ἀπὸ τὴν πολυτομικὴ ἀξονικὴ τομο-
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γραφία (multislice computer tomography). Βάσει
τῶν μετρήσεων ποὺ ἔγιναν, θεωρήθηκε ἀσφαλὴς
ἡ διέλευση τῆς συσκευῆς διαμέσου τῆς κοιλιακῆς
ἀορτῆς καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ἐπιλέξαμε τὴν διαμηριαία προσπέλαση.
Πιὸ συγκεκριμένα, στὴν ἀξονικὴ τομογραφία
ἀναφέρεται ὅτι τὸ stent (EVAR) ἐκτείνεται ἀπὸ
τὸ ὕψος τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν μέχρι τὶς ἔξω λαγόνιες ἀρτηρίες, οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν ἐλίκωση
μετρίου βαθμοῦ (Εἰκόνα 3). Ἐπιπρόσθετα, παρατηρεῖται ἤπια ἐναπόθεση ἀσβεστίου κυρίως στὴν
δεξιὰ καὶ στὴν ἀριστερὴ στεφανιαία πτυχή, τὸ
ὁποίο θεωρείται ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐμφύτευση
καὶ τὴν συγράτηση (anchoring) τῆς βαλβίδας.
Οἱ διαστάσεις στὸν δακτύλιο ὑπολογίστηκαν
ὡς ἑξῆς:
- μέση περιμετρικὴ διάμετρος (perimeter
derived mean diameter) 26,5mm,
- ὑπολογιζόμενη μέση διάμετρος τῆς περιοχῆς
(area derived mean diameter) 25,5mm καὶ
- τὸ ἐμβαδὸν τῆς περιοχῆς (area) 510,6mm2.
Οἱ διαστάσεις στὸν χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ὑπολογίστηκαν ὡς ἑξῆς:
- μέση περιμετρικὴ διάμετρος (perimeter
derived mean diameter) 26,1mm,
- ὑπολογιζόμενη μέση διάμετρος τῆς περιοχῆς
(area mean diameter) 25,2mm καὶ
- τὸ ἐμβαδὸν τῆς περιοχῆς (area) 500,6mm2.
Ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν δακτύλιο μέχρι τὴν ἔκφυση τῆς ἀριστερῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας ἦταν
13,9mm καὶ ἀπὸ τὴν δεξιὰ στεφανιαία ἀρτηρία
18,8mm. Ἀποστάσεις οἱ ὁποῖες κρίθηκαν ἀσφαλεῖς γιὰ τὴν διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας,
προκειμένου νὰ μὴν καλυφθοῦν τὰ στόμια τῶν
στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
Βάσει τῶν παραπάνω δεδομένων ἀποφασίσαμε νὰ τοποθετήσουμε ἀπὸ τὴν δεξιὰ μηριαία
ἀρτηρία μία μηχανικώς ἐκπτυσσόμενη ἀορτική
βαλβίδα (Lotus, Boston) γιὰ νὰ μπορούμε νὰ τὴν
ἐλέγξουμε καλύτερα κατά τὴν διάρκεια τῆς ἔκπτυξης και ἐπιλέξαμε μία βαλβίδα 27-mm, γιὰ νὰ
κάνουμε τὸ ἀπαραίτητο “oversizing” ποὺ χρειάζεται στὶς περιπτώσεις ἀνεπάρκειας τῆς βαλβίδας,
μὲ βάση τὶς μετρήσεις ἀπὸ τὴν ἀξονικὴ τομογραφία.
Περιγράφουμε συνοπτικὰ τὴν διαδικασία τῆς
ἐπέμβασης:
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Εἰκ. 3

Εἰκ. 4
Ἡ ἐπέμβαση ἔγινε ὑπὸ τοπικὴ ἀναισθησία
καὶ ἐνσυνείδητη καταστολὴ μὲ δεξμεδετομιδίνη,
μιδαζολάμη καὶ φεντανύλη καὶ ὑπὸ ἀκτινοσκοπικὴ καθοδήγηση (Philips Allura Xper FD20/10).
Ἕνας καθετῆρας pigtail τοποθετήθηκε ἀπὸ τὴν
ἀριστερὴ μηριαία ἀρτηρία στὴν μὴ-στεφανιαία
πτυχὴ σὰν σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς βαλβίδας καὶ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ μηριαία
φλέβα τοποθετήθηκε ἕνας προσωρινὸς βηματοδότης. Ἀπὸ τὴν δεξιὰ μηριαία ἀρτηρία περάσαμε ἕνα σύρμα Safari medium (Boston Scientific,
Natick, Massachusetts) στὴν ἀριστερὴ κοιλία
μέσῳ ἑνὸς 2ου καθετῆρα pigtail. Στὴν Εἰκόνα 4,
ἀπεικονίζεται ἡ ἀορτογραφία πρὶν τὴν ἐπέμβαση
μὲ 40ml σκιαγραφικοῦ, ἡ ὁποία δείχνει τὴν ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Στὴ συνέχεια, ἡ
βαλβίδα προωθήθηκε στὸν ἀορτικὸ δακτύλιο μὲ
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Εἰκ. 5

Εἰκ. 7

Εἰκ. 6
τὸν ἴδιο τρόπο, ὅπως τοποθετεῖται στὴν στένωση
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἀσβεστίου καὶ τῶν ἀνατομικῶν σημείων ἀναφορᾶς
ἔγιναν δύο ἀνεπιτυχεῖς τοποθετήσεις, ὅπου τὴν
τελευταία φορὰ ἡ βαλβίδα πετάχτηκε (pop-out)
στὴν ἀνιοῦσα ἀορτὴ καὶ χρειάστηκε νὰ ἐπανατοποθετηθεῖ ἐκ νέου στὸ θηκάρι γιὰ νὰ περάσει
ξανὰ τὸν ἀορτικὸ δακτύλιο. Στὴ συνέχεια, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουμε καλύτερη σταθερότητα
τοῦ συστήματος, ἔγινε ἡ τοποθέτηση ὑπὸ ταχεῖα

κοιλιακὴ βηματοδότηση καὶ ἀφοῦ ἐπιβεβαιώθηκε
ὅτι ἡ στήριξή της (anchor) εἶναι σωστή, μὲ τὴν τεχνικὴ ὅπου τραβᾶμε καὶ σπρώχνουμε ἐλαφρὰ τὸ
σύστημα (tug test), ἀκολούθησε ἡ ἀπελευθέρωσή
της. Ἡ τελικὴ ἀορτογραφία δὲν ἀνέδειξε ὑπολειπόμενη ἀνεπάρκεια (Εἰκόνα 5).
Μετὰ τὴν ἐπέμβαση, ὁ ἀσθενὴς παρέμεινε γιὰ
1 ἡμέρα στὴν Καρδιολογικὴ Μονάδα Ἐντατικῆς
Θεράπειας γιὰ παρακολούθηση. Δὲν παρουσίασε κάποια ἐπιπλοκή, ἦταν περιπατητικὸς τὴν 2η
ἡμέρα τῆς νοσηλείας του καὶ ἔλαβε ἐξιτήριο τὴν
4η ἡμέρα, μὲ ὁδηγία γιὰ λήψη διπλῆς ἀντι-αιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς γιὰ 3 μῆνες. Στὴν Εἰκόνα 6
ἀπεικονίζεται ὑπερηχογραφικὰ ἡ ἀορτικὴ βαλβίδα μετὰ τὴν ἐμφύτευση, ὅπου δὲν παρατηρεῖται
ἀνεπάρκεια. Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε, πὼς 8 ἡμέρες
μετὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο ὁ ἀσθενὴς
παραπονέθηκε γιὰ ἀδυναμία καὶ προ-λιποθυμικὰ ἐπεισόδια, ἐνῶ στὸ ΗΚΓράφημα ἠρεμίας
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ἀνευρέθει πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.
Ἀκολούθησε ἐπανεισαγωγή του στὸ Νοσοκομεῖο
γιὰ τὴν τοποθέτηση μόνιμου διπλο-εστιακοῦ βηματοδότη (DDDR) καὶ ἐξῆλθε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα.
Ἕνα μῆνα μετὰ παραμένει ἀσυμπτωματικὸς σὲ
καλὴ γενικὴ κατάσταση.
Συμπερασματικά, παρουσιάσαμε τὸ πρῶτο
περιστατικὸ στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία, ὅπου
τοποθετήθηκε μία Lotus βαλβίδα 2ης γενιᾶς σὲ
ἀσθενῆ μὲ ἀμιγῆ ἀνεπάρκεια μίας δίπτυχης ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ χαμηλὸ χειρουργικὸ κίνδυνο.
Στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία ἀναφέρονται περιστατικὰ ἐμφύτευσης μίας 2ης γενιᾶς βαλβίδας Lotus
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀμιγῆ ἀνεπάρκεια μίας τρίπτυχης
ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ ὑψηλὸ χειρουργικὸ κίνδυνο μὲ καλὰ ἀποτελέσματα.
Παρόλα αὐτά, ἡ κλινικὴ ἐμπειρία σήμερα γιὰ
τὴν διαδερμικὴ θεραπεία τῆς ἀνεπάρκειας τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας, εἶναι περιορισμένη καὶ αὐτὸ
ὀφείλεται στοὺς λόγους ποὺ ἀναφέραμε, ὅπως
εἶναι ἡ ἔλλειψη ἀσβεστίου, τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ συχνὰ
σὲ ἀνεπιτυχεῖς τοποθετήσεις, ἡ περιορισμένη στήριξη (anchoring) τῆς βαλβίδας καὶ ἡ ἀπουσία σημείων ἀναφορᾶς γιὰ τὴν ἐμφύτευσή της.
Σὲ αὐτὸ τὸ κλινικὸ περιστατικό, ἡ ἐπιλογὴ
τῆς συγκεκριμένης βαλβίδας Lotus ἔγινε κυρίως
γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ βαλβίδα αὐτὴ εἶναι μηχανικῶς εκπτυσσόμενη καὶ μπορεῖ νὰ ἐπανατοποθετηθεῖ πολλὲς φορές καὶ νὰ γίνει ὁ ἔλεγχος τῆς θέσης
της ὅταν ἔχει ἐκπτυχθεῖ πλήρως στὸ 100%, προτοῦ
ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὸ σύστημα. Αὐτὸ μᾶς ἐπιτρέ-
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πει νὰ ἐπιβεβαιώσουμε τὴν θέση της καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τὶς αἱμοδυναμικὲς παραμέτρους μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς βαλβῖδες Evolut
R καὶ Sapien 3, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ ἐκπτυχθοῦν
μόνο μερικῶς, γιὰ νὰ γίνει ὁ τελευταῖος ἔλεγχος
πρὶν τὴν ἀπελευθέρωση. Ἐπίσης, εἶναι γνωστὸ ὅτι
ἡ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα ἔχει διαφορετική ἀνατομία ἀπὸ τὴν τρίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα, ἀφού
παρουσιάζει ἔνα πιὸ ἐλλειπτικὸ σχήμα ἀντί γιὰ
κυλινδρικό καὶ ὅτι οἱ δίπτυχες ἀορτικὲς βαλβῖδες
παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ ἐμφάνιση
ὑπολειπόμενης ἀνεπάρκειας μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Ἕνα δεύτερο χαρακτηριστικὸ, λοιπόν, τῶν
βαλβίδων Lotus εἶναι ἡ προσαρμοστικὴ ἐπένδυση
(adaptive seal), ποὺ βρίσκεται στὸ ἐξωτερικὸ τῆς
βαλβίδας (Εἰκόνα 7), ἡ ὁποία μειώνει σημαντικὰ τὰ ποσοστὰ τῶν παραβαλβιδικῶν διαφυγῶν,
ὅπως αὐτὸ φάνηκε ἀπὸ τὶς μελέτες Meredith I καὶ
Reprise II. Μὲ βάση τὰ παραπάνω γίνεται κατανοητό ὅτι ἡ ἐπιλογή τῆς κατάλληλης βαλβίδας γιὰ
τὸ κάθε περιστατικό ξεχωριστά εἷναι σημαντική
γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῆς ἐπέμβασης.
Συμπερασματικά, ἀναφέρουμε πὼς ἡ διαδερμικὴ τοποθέτηση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας ὅσον
ἀφορά τὴν θεραπεία τῆς ἀνεπάρκειας εἶναι “offlabel” μέχρι στιγμῆς καὶ ἡ χρήση τῶν συσκευῶν
αὐτῶν χρειάζεται νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλες
μεγαλύτερες πολυκεντρικές μελέτες, γιὰ νὰ θεωρηθεῖ ἡ μέθοδος αὐτὴ ἀπόλυτα ἀσφαλής γιὰ τοὺς
ασθενεῖς.

