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Εἰσαγωγή

Τ

ὸ ψευδοανεύρυσμα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
συμβαίνει μετὰ ἀπὸ ρήξη τοῦ μυοκαρδίου στὴ φάση τοῦ ὀξέος ἐμφράγματος μυο
καρδίου, μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἢ ἀμβλὺ τραῦμα, μετὰ ἀπὸ
ἐνδοκαρδίτιδα καὶ ὡς ἐπιπλοκὴ ἰατρικῆς παρέμβασης. Στὴν περίπτωση τοῦ ψευδοανευρύσματος
τὸ αἱμάτωμα περιχαρακώνεται στὸν περικαρδιακὸ χῶρο. Ἀντίθετα ἀπὸ τὸ ἀληθὲς ἀνεύρυσμα, τὸ
ψευδοανεύρυσμα εἶναι ἐπιρρεπὲς γιὰ ρήξη καὶ
αἰφνίδιο θάνατο, ἀφοῦ τὸ τοίχωμά του ἀποτελεῖται ἀπὸ περικάρδιο μὲ ὑπολείμματα μυοκαρδιακοῦ ἱστοῦ καὶ πιθανῶς θρόμβο. Συνεπῶς, ἡ
ἄμεση ἀναγνώριση τῆς δυνητικὰ θανατηφόρου
κατάστασης εἶναι ἀναγκαία.1-4
Παρουσιάζεται μιὰ περίπτωση γιγάντιου
ψευδοανευρύσματος τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μετὰ
ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, τὸ ὁποῖο μελετήθηκε καὶ ἀξιολογήθηκε ἀπεικονιστικά, μὲ ὅλο τὸ
φάσμα τῆς διαθωρακικῆς ἠχοκαρδιογραφίας καὶ
συζητεῖται ἡ διευθέτησή του.

Παρουσίαση περιστατικοῦ
Πρόκειται γιὰ ἕναν ἄνδρα ἀσθενῆ ἡλικίας 75
χρόνων, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε στὴν Κλινική μας λόγῳ
δύσπνοιας (Λειτουργικοῦ Σταδίου ΙΙΙ) καὶ προκάρδιου δυσφορίας. Ἡ ἀκρόαση δὲν ἐπέδειξε σημαντικὸ φύσημα ἢ ἐπιπρόσθετο τόνο. Τὸ δὲ ΗΚΓράφημα ἐπιφανείας 12 ἀπαγωγῶν ἔδειξε εἰκόνα
παλαιοῦ κατωτερο-οπισθίου ἐμφράγματος. Ὁ
ἀσθενὴς τελευταῖα εἶχε νοσηλευτεῖ σὲ νοσοκομεῖο
τῆς Ἀθήνας γιὰ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Μάλιστα, στὴν ἐκεῖ νοσηλεία του εἶχε παρατηρηθεῖ καὶ
ἀναφερόταν στὸ ἐνημερωτικὸ σημείωμα ἡ ὕπαρξη ψευδοανευρύσματος τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Ἡ πλήρης ἠχοκαρδιογραφικὴ διαθωρακικὴ ἐξέταση στὸ ἐργαστήριο μᾶς ἐπιβεβαίωσε τὴν
ὕπαρξη ψευδοανευρύσματος τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἔδινε τὴν ἐντύπωση δίχωρης
ἀριστερῆς κοιλίας (Εἰκόνα 1).
Μὲ τὸ παλμικὸ Doppler καὶ μὲ τοποθέτηση τοῦ
δείγματος ὄγκου στὸ λαιμὸ τοῦ ψευδοανευρύσμα-
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Εἰκόνα 1. Διαθωρακικὴ δισδιάστατη ἠχοκαρδιογραφικὴ
τομὴ κατὰ τὸν ἐπιμήκη ἄξονα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Κάτω
ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία (ΑΚ) παρατηρεῖται κοιλότητα
(ΨΑ) μὲ μεγάλο σχετικὰ λαιμό, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο
μεγάλες ὀπές. Μεταξὺ τῶν δύο ὀπῶν φαίνεται μυϊκὸς ἱστὸς
(μικρὸ βέλος). Οἱ δύο ὀπὲς ἔχουν διάμετρο 3.5 cm. Ἡ ἐπιμήκης διάμετρος τῆς κοιλότητας αὐτῆς εἶναι >9 cm καὶ ἡ
ἐγκάρσια διάμετρος 5 cm. ΑΚΟ = ἀριστερὸς κόλπος.
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Εἰκόνα 2. Ἡ τοποθέτηση τοῦ δείγματος ὄγκου τοῦ παλμικοῦ Doppler στὸ «λαιμὸ» τοῦ ψευδοανευρύσματος δείχνει ἀμφίδρομη ροή. Δηλαδή, στὴ συστολὴ εἰσέρχεται
αἷμα στὸ ψευδοανεύρυσμα, ἐνῶ στὴ διαστολὴ ἐξέρχεται.

Εἰκόνα 3. Διαθωρακικὴ ἠχοκαρδιογραφικὴ τομὴ κατὰ τὸν ἐπιμήκη ἄξονα. Φαίνεται μὲ τὸ ἔγχρωμο Doppler ἡ εἴσοδος
ἀπὸ δύο σημεῖα τῆς ροῆς αἵματος ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία (ΑΚ) στὸ ψευδοανεύρυσμα (ἄνω – μπλὲ) στὴ συστολὴ καὶ
ἀντίστροφα ἡ ροὴ ἀπὸ τὸ ψευδοανεύρυσμα στὴν ἀριστερὴ κοιλία (κάτω κόκκινο) στὴ διαστολή.

τος καταγράφηκε ἀμφίδρομη ροή, ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὴ τοῦ ψευδοανευρύσματος (Εἰκόνα 2).
Μὲ τὸ ἔγχρωμο Doppler, ἐπιπρόσθετα, καταδείχθηκε σαφῶς ἡ εἰσερχόμενη καὶ ἐξερχόμενη
ροὴ αἵματος στὸν καρδιακὸ κύκλο ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία στὸ ψευδοανεύρυσμα καὶ ἀντίστροφα (Εἰκόνα 3).
Ἡ ἠχοκαρδιογραφικὴ ἐξέταση συνεχίστηκε
μὲ τὴν ἔγχυση ἠχοσκιεροῦ παράγοντα ἀντίθεσης,

ὅπου ἀπεικονίστηκαν μὲ σαφήνεια τὰ ἀνατομικὰ
δεδομένα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ τοῦ ψευδοανευρύσματος (Εἰκόνα 4).
Τέλος, ἡ τρισδιάστατη ἠχοκαρδιογραφία
(Εἰκόνα 5) ἔδειξε τὴν «πραγματικὴ σύσταση» τοῦ
ψευδοανευρύσματος στὸ χῶρο.
Στὸν ἀσθενῆ χορηγήθηκε ἡ κατάλληλη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ συστήθηκε χειρουργικὴ ἐπέμβαση, ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ πραγματοποιηθεῖ.
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Εἰκόνα 4. Τροποποιημένη διαθωρακικὴ ἠχοκαρδιογραφικὴ τομὴ κατὰ τὸν ἐπιμήκη ἄξονα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Μὲ τὴν ἔγχυση ἠχοσκιεροῦ παράγοντα ἀντίθεσης
διευκρινίστηκαν τὰ ἀνατομικὰ δεδομένα τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας (ΑΚ) καὶ τοῦ ψευδοανευρύσματος (ΨΑ).

Εἰκόνα 5. Ἀπεικονίζεται τρισδιάστατα τὸ ψευδοανεύρυσμα (ΨΑ).

Συζήτηση
Ὁ ἀσθενὴς εἰσήχθη στὴν Κλινική μας γιὰ διερεύνηση, λόγῳ δύσπνοιας, καὶ κατὰ τὸν ὑπερηχοκαρδιογραφικὸ ἔλεγχο ἀνευρέθη ἡ παρουσία
ψευδοανευρύσματος τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Τὸ
ψευδοανεύρυσμα ὀφείλουμε νὰ τὸ ὑποπτευόμαστε σὲ ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν ἀνεξήγητη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ποὺ ὁρισμένες φορὲς συνοδεύεται
ἀπὸ ἀνθεκτικὲς κοιλιακὲς ἀρρυθμίες ἢ ἀπὸ ἐμβολικὰ φαινόμενα (ἀποτελεῖ πηγὴ ἐμβόλων).1,2
Ἡ περίπτωση μας ἀφοροῦσε ἕναν ἀσθενῆ,
ποὺ εἶχε ὑποστεῖ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, τὸ
ὁποῖο εἶχε ὡς ἐπιπλοκὴ γιγάντιο ψευδοανεύρυσμα, ποὺ ἔδινε τὴν ἐντύπωση δίχωρης ἀριστερῆς
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κοιλίας. Παλαιότερα, τὸ ψευδοανεύρυσμα τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας παρατηρεῖτο συνηθέστερα
μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Τελευταῖα,
καὶ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πρωτογενοῦς ἀγγειοπλαστικῆς, ἡ ἐμφάνιση ψευδοανευρύσματος μετὰ
ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἔχει γίνει σπάνια
ἐπιπλοκή του.1 Πρόσφατα μάλιστα ἔχει ἀναφερθεῖ, ὅτι τὸ ψευδοανεύρυσμα ἀποτελεῖ μιὰ σπάνια
ἐπιπλοκή, ποὺ ἀγγίζει τὸ 0.1% τῶν ἀσθενῶν μὲ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.5 Ὅμως, ὅπως φαίνεται
ἀπὸ τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία, ἔχει παρατηρηθεῖ
τροποποίηση τῶν αἰτίων τοῦ ψευδοανευρύσματος. Ἀναλυτικότερα παρουσιάζονται τελευταῖα
περιπτώσεις ποὺ τὸ ψευδοανεύρυσμα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας εἶναι ἰατρικὴ ἐπιπλοκή, ὅπως μετὰ
ἀπὸ διακορυφαία ἀντικατάσταση ἀορτικῆς καὶ
μιτροειδικῆς βαλβίδας καὶ μετὰ ἀπὸ κατάλυση.5-7
Στὸ περιστατικό μας ἡ διάγνωση καὶ ἀξιολόγηση τοῦ ψευδοανευρύσματος τέθηκε μόνο μὲ
τὴ διαθωρακικὴ ἠχοκαρδιογραφία. Ὑπάρχουν
χαρακτηριστικὰ τῆς διάγνωσης τοῦ ψευδοανευρύσματος μὲ τὴ μέθοδο αὐτή, ὅπως εἶναι ἡ ἀπότομη μετάβαση μὲ ὀξεῖα γωνία τοῦ μυοκαρδίου
στὸ ἀνεύρυσμα ποὺ ἔχει στενότερο λαιμὸ σὲ σύγκριση μὲ τὸν πυθμένα, πλὴν ἐξαιρέσεων. Μὲ τὸ
παλμικὸ Doppler διαπιστώθηκε στὸ περιστατικό
μας ἡ ἀμφίδρομη ροὴ στὸ λαιμὸ τοῦ ψυδοανευρύσματος, χαρακτηριστικὸ τὸ ὁποῖο δὲν πρέπει
νὰ ἀψηφᾶται, δεδομένου ὅτι τὸ παλμικὸ Doppler
συμβάλλει στὴ διάγνωση τοῦ ψευδοανευρύσματος, ἀφοῦ δὲν φαίνεται καλὰ τὸ σημεῖο τῆς ρήξης.
Ἡ ἀμφίδρομη ροή, ποὺ συμβάλλει στὴ διάγνωση
τοῦ ψευδοανευρύσματος, ἀπεικονίζεται βέβαια
καὶ μὲ τὸ ἔγχρωμο Doppler, ὅπως καὶ στὴν περίπτωσή μας. Ἡ πλήρης ἠχοκαρδιογραφικὴ μελέτη
τοῦ ἀσθενοῦς μας ἐπέβαλε τὴ χορήγηση παράγοντα ἠχοαντίθεσης, προκειμένου νὰ ἀποσαφηνιστοῦν τὰ ὅρια τοῦ λαιμοῦ καὶ τοῦ πυθμένα τοῦ
ψευδοανευρυσματικοῦ σάκου.8 Ἡ τρισδιάστατη
ἠχοκαρδιογραφία ἀπεικόνισε τὴ διάστασή του
στὸ χῶρο.9
Ἐφαρμόζοντας λοιπὸν στὸ περιστατικό μας
ὅλο τὸ φάσμα τῆς διαθωρακικῆς ἠχοκαρδιογραφίας, μελετήσαμε καὶ ἀξιολογήσαμε ἐπαρκῶς τὸ
ψευδοανεύρυσμα. Στὸ παρελθὸν ἔχουν ἀναφερθεῖ
περιπτώσεις ποὺ τὸ διαθωρακικὸ ὑπερηχοκαρδιο
γράφημα φαίνεται νὰ ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἀξιόπιστη
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μελέτη τοῦ ψευδοανευρύσματος.9 Μερικὲς φορές,
τὸ πολυεπίπεδο διοισοφάγειο ὑπερηχοκαρδιογράφημα (ΤΕΕ) εἶναι ἡ ἠχοκαρδιογραφικὴ μέθοδος ἐκλογῆς γιὰ τὴ μελέτη τοῦ ψευδοανευρύσματος.1 Ἰδιαίτερη μνεία πάντως γίνεται γιὰ τὴν ἀξία
τῆς μαγνητικῆς τομογραφίας, καθὼς καὶ τῆς πολυτομικῆς ἀξονικῆς τομογραφίας, στὴν ἀξιολόγηση τοῦ ψευδοανευρύσματος, γεγονὸς ποὺ εἶναι
ἀναμενόμενο.10
Ἡ διαχείριση τῶν ψευδοανευρυσμάτων διαφέρει ἀπὸ τὰ ἀληθῆ ἀνευρύσματα. Τὰ ἀληθῆ
ἀνευρύσματα μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν φαρμακευτικά. Τὰ ψευδοανευρύσματα ἔχουν ὑψηλότερο κίνδυνο αὐτόματης ρήξης λόγῳ ἔλλειψης
μυοκαρδιακῆς ὑποστήριξή τους καὶ ἀπαιτεῖται
χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση. Τελευταῖα ἀναφέρονται καλὰ ἀποτελέσματα στὴ διόρθωση τῶν
ψευδοανευρυσμάτων μὲ διαδερμικὴ τοποθέτηση συσκευῆς στὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο.11
Ἡ περίπτωσή μας χαρακτηριζόταν ἀπὸ λαιμὸ
τοῦ ψευδοανευρύσματος ἰδιαίτερα μεγάλο, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ συστήσουμε στὸν ἀσθενῆ μας τὴ
χειρουργικὴ διόρθωση, ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ
πραγματοποιηθεῖ.
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