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H

ἀορτικὴ βαλβίδα (AoV) εἶναι μία ἀπὸ τὶς
τέσσερις καρδιακὲς βαλβῖδες (μιτροειδής,
πνευμονικὴ καὶ τριχλώχινα οἱ ἄλλες τρεῖς).
Βρίσκεται στὴ ρίζα τῆς ἀορτῆς, ἡ ὁποία συνδέει τὸ
χῶρο ἐξόδου (LVOT) τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μὲ τὴν
ἀνιοῦσα ἀορτὴ καὶ ἡ κύρια λειτουργία της εἶναι
νὰ ἐπιτρέπει τὴ ροὴ αἵματος ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ
κοιλία (LV) στὴ συστηματικὴ κυκλοφορία κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς συστολῆς, ὅταν ἀνοίγει ἡ βαλβίδα, καὶ νὰ ἀποτρέπει τὴν ἐπανείσοδο αἵματος
στὴν LV κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαστολῆς, ὅταν ἡ
βαλβίδα κλείνει1,2. Ἡ AoV βρίσκεται στὸ καρδιακὸ κέντρο (ὅταν κοιτάζει κάποιος τὴν καρδιὰ ἀπὸ
πάνω) καὶ σχετίζεται μὲ ὅλους τοὺς καρδιακοὺς
θαλάμους, τὶς ἄλλες τρεῖς βαλβῖδες, τὸ κοιλιακὸ
καὶ κολπικὸ διάφραγμα καὶ τὸ σύστημα ἀγωγιμό-

τητας τῆς καρδιᾶς. Σὲ σχέση μὲ τὴ ρίζα τῆς ἀορτῆς,
ἡ μιτροειδὴς βαλβίδα τοποθετεῖται ὀπίσθια καὶ
ἀριστερά, ἡ τριγλώχινα βαλβίδα κάτω καὶ πρὸς
τὰ δεξιὰ καὶ ἡ πνευμονικὴ βαλβίδα πρόσθια καὶ
ἀριστερά1,3 , ὅπως φαίνεται στὴν Εἰκόνα 1.
Οἱ βαλβῖδες σταθεροποιοῦνται καὶ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸν ἰνώδη σκελετὸ τῆς καρδιᾶς, μία
δομὴ κατασκευασμένη ἀπὸ πυκνὸ ἰνώδη ἱστό,
ποὺ διαχωρίζει τοὺς κόλπους ἀπὸ τὶς κοιλίες καὶ
περιβάλλει κάθε βαλβίδα σχηματίζοντας τὸν δακτύλιο, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ ὡς βάση στήριξης
τοῦ καρδιακοῦ μυός5. Ἡ ἀορτικὴ βαλβίδα ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς τρεῖς κόλπους τοῦ Valsalva, τὶς
τρεῖς ἀορτικὲς πτυχὲς καὶ τὰ τρία ἰνώδη διαφυλλικὰ τρίγωνα (commisures). Οἱ τρεῖς κόλποι τοῦ
Valsalva εἶναι οἱ χῶροι ἀνάμεσα σὲ κάθε πτυχὴ
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Εἰκόνα 1. Εἰκόνα ἀνθρώπινης καρδιᾶς, μὲ τοὺς κόλ-

Εἰκόνα 2. Κανονικὴ ἀορτικὴ βαλβίδα σὲ κλειστὴ θέση.

πους καὶ τὶς μεγάλες ἀρτηρίες, ποὺ δείχνει τὴ σχέση μεταξὺ τῶν τεσσάρων βαλβίδων στὴ βάση τῆς καρδιᾶς4.

Ἀνατυπώθηκε ἀπὸ τὸ Κλινικὸ Κέντρο Κλινικῆς τῆς Ἰατρικῆς Τέχνης & Φωτογραφίας5.

καὶ στὴν ἐπιφάνεια τοῦ τοιχώματος τῆς ἀορτικῆς
ρίζας, ποὺ σχηματίζει τρεῖς διογκώσεις, τὸ καθένα
ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀντίστοιχη κόγχη1
(Εἰκόνα 2). Ἡ κορυφογραμμὴ στὴν κορυφὴ τῶν
κόλπων σχηματίζει ἕναν κυκλικό, καλὰ καθορισμένο δακτύλιο, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ πάχος
τοῦ ἀορτικοῦ τοιχώματος, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται
κολποσωληνώδης συμβολὴ (sinotubular junction)
καὶ ἀντιπροσωπεύει τὸ σημεῖο μετάβασης τῆς
ἀορτικῆς ρίζας στὴν ἀνιοῦσα ἀορτή6,7. Οἱ κόλποι
παρέχουν τὸν ἀπαραίτητο χῶρο γιὰ τὸ ἄνοιγμα
τῶν πτυχῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συστολῆς4. Ἐπιπλέον, στὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς περιπτώσεις,
δύο ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ Valsalva στεγάζουν
τὰ στόμια τῆς ἀριστερῆς καὶ δεξιᾶς στεφανιαίας
ἀρτηρίας ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὴν κολποσωληνώδη
συμβολὴ (Εἰκόνα 2), ἂν καὶ δὲν εἶναι ἀσυνήθιστο
οἱ στεφανιαῖες ἀρτηρίες νὰ ἀνευρίσκονται ἀνωτέρω τῆς κολποσωληνώδους συμβολῆς. Σὲ κάθε
περίπτωση, οἱ κόλποι τοῦ Valsalva ὀνομάζονται
ἀπὸ τὴ στεφανιαία ἀρτηρία τῆς ὁποίας τὸ στόμιο
βρίσκεται μέσα ἤ κοντὰ σὲ κάθε κόλπο (δεξιά,
ἀριστερὰ καὶ μὴ στεφανιαῖα)1.
Οἱ ἀορτικὲς εἶναι οἱ σημαντικότερες δομὲς
τῆς AoV, καθὼς ρυθμίζουν τὴν κίνηση τῆς βαλβίδας κατὰ τὴ διάρκεια τῶν φάσεων τοῦ καρδια-

κοῦ κύκλου (Εἰκόνα 3)8.
Κάθε πτυχὴ ἔχει μία «ἀνώμαλη ἐπιφάνεια,
ποὺ βλέπει πρὸς τὴν ἀορτὴ καὶ μία ομαλότερη
ἐπιφάνεια, ποὺ βλέπει πρὸς τὴν ἀριστερὴ κοιλία.
Τὰ κύρια συστατικὰ κάθε πτυχῆς εἶναι ἡ ἐλεύθερη ἄκρη, ἡ ἄκρη κλεισίματος ποὺ συνδέεται
μὲ τὴ ρίζα τῆς ἀορτῆς, τὰ πτερύγια, ἡ κοιλιὰ καὶ
τὰ προσαρτήματα ἤ οἱ ἀρθρώσεις τῶν φύλλων6,7.
Ἡ ἐλεύθερη ἄκρη κάθε φύλλου συνορεύει μὲ τὴν
ἐλεύθερη ἄκρη τῶν γειτονικῶν πτυχῶν κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς κλεισίματος τῆς βαλβίδας. Οἱ κυψελίδες εἶναι δύο λεπτὲς περιοχὲς μὲ σχῆμα ἡμισελήνου στὸ ἄνω τμῆμα τῆς κοιλιακῆς ἐπιφάνειας κάθε
πτυχῆς, καταλαμβάνοντας τὸ πλῆρες μῆκος κατὰ
μῆκος τοῦ ἐλεύθερου περιθωρίου καὶ περίπου τὸ
1/3 τοῦ βάθους του (Εἰκόνα 4). Τὰ πτερύγια τῶν
τριῶν πτυχῶν ἀντιπροσωπεύουν τὴ ζώνη ἐφαρμογῆς, δηλαδή, τὴν περιοχὴ στὴν κοιλιακὴ ἐπιφάνεια τῆς βαλβίδας, ὅπου οἱ γειτονικὲς πτυχὲς
συναντιοῦνται μεταξύ τους, ὅταν κλείνει ἡ βαλβίδα. Στὴ μέση τῆς ζώνης σύγκλεισης τῆς κάθε πτυχῆς (στὴν κοιλιακή της ἐπιφάνεια) ὑπάρχει μία
πυκνή, ἰνώδης κυκλικὴ διόγκωση, ποὺ ὀνομάζεται ὀζίδιο τοῦ Arantius1 (Εἰκόνα 4). Ἡ συσσωμάτωση τῶν ἐλεύθερων ἄκρων, τῶν κόλπων καὶ
τῶν οζιδίων τοῦ Arantius ἐξασφαλίζει τὸ πλῆρες
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Εἰκόνα 3. Μία ἄποψη τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας σὲ κλειστὴ (Α) καὶ ἀνοικτὴ θέση (Β), μὲ τὰ βέλη νὰ δείχνουν στὶς περιοχὲς τῶν τριῶν commissures. Ἀπὸ τὴ διεύθυνση http://www.78stepshealth.us/ στεφανιαία ἀρτηρία/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑ.

κλείσιμο τῆς βαλβίδας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαστολῆς. Ἡ βάση κάθε πτυχῆς σχηματίζει μία
ἡμικυλινδρικὴ μορφὴ καὶ συνδέεται τὸ τοίχωμα
τῆς ἀορτικῆς ρίζας, δημιουργώντας τὸν ἀορτικὸ
δακτύλιο1.
Λόγῳ τοῦ ἡμικυκλικοῦ τρόπου ποὺ οἱ πτυχὲς
συνδέονται μὲ τὸ τοίχωμα τῆς ἀορτικῆς ρίζας, σχηματίζονται τρία τρίγωνα, τὸ καθένα ἐκ τῶν ὁποίων βρίσκεται μεταξὺ τῶν πλάγιων παρυφῶν δύο
γειτονικῶν φύλλων καὶ μεταξὺ δύο γειτονικῶν
κόλπων τοῦ Valsalva. Αὐτὰ τὰ τρίγωνα εἶναι ἐπεκτάσεις τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
ποὺ φθάνουν στὸ ἐπίπεδο τῆς κολποσωληνώδους
συμβολῆς. Ὡστόσο, σχηματίζονται κατὰ κύριο
λόγο ὄχι ἀπὸ τὸ κοιλιακὸ μυοκάρδιο, ἀλλὰ ἀπὸ
τὸ λεπτὸ ἰνῶδες τοίχωμα ἀορτῆς1,3. Τὸ τρίγωνο
μεταξὺ τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἀριστερῆς στεφανιαίας
πτυχῆς συνορεύει μὲ τὴν πνευμονικὴ βαλβίδα καὶ
ἡ βάση του βρίσκεται στὸ διαφραγματικὸ τοίχωμα τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας6. Τὸ τρίγωνο μεταξὺ τῆς ἀριστερῆς καὶ τῆς μὴ στεφανιαίας πτυχῆς εἶναι σὲ ἰνώδη συνέχεια μὲ τὴν πρόσθια
γλωχίνα τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας (Εἰκόνα 5).
Ἐπιπλέον, ἡ ζώνη τῆς τοποθέτησης τῆς ἀριστερῆς

Εἰκόνα 4. Ἄποψη τοῦ δεξιοῦ στεφανιαίου κόλπου. Τὸ
ὀζίδιο nodulus τοῦ Arantius σχηματίζει ἕνα τρίγωνο
(προσαρμοσμένο ἀπὸ τὸν McAlpine 1975, σελ. 22) 6.
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Εἰκόνα 5. Εἰκόνα τῆς ἀορτικῆς ρίζας ποὺ ἀνοίγει στὸ ἐπίπεδο τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς LV καὶ δείχνει τὴν ἰνώδη συνέχεια μεταξὺ τοῦ μεμβρανώδους διαφράγματος καὶ τῶν τριγωνικῶν ἰνικῶν σωμάτων. (Α-Μ ὑποδεικνύει ἀορτική-μιτρική) καθὼς καὶ τὸν ἰνώδη σύνδεσμο μεταξὺ ἀορτικῆς καὶ μιτροειδοῦς βαλβῖδος 3.

καὶ τῆς μὴ στεφανιαίας πτυχῆς συνορεύουν μὲ τὸ
πρόσθιο τοίχωμα τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου8. Τὸ τρίγωνο μεταξὺ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ μὴ στεφανιαίου
κόλπου γειτνιάζει μὲ τὸν δεξιὸ κόλπο11 καὶ συρρέει μὲ τὸ μεμβρανῶδες διάφραγμα. Τὸ μεμβρανῶδες
διάφραγμα καὶ τὸ ἰνῶδες τρίγωνο ἀποτελοῦν τὸ
κεντρικὸ ἰνῶδες σῶμα τῆς καρδιᾶς, τὸ ἰσχυρότερο
μέρος τοῦ καρδιακοῦ σκελετοῦ3,8 (Εἰκόνα 5).
Οἱ τρεῖς πτυχὲς τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας προσαρτῶνται σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῆς ρίζας σὲ ἕνα μηνοειδὲς σχῆμα. Ἔτσι, οἱ βάσεις τῶν πτυχῶν σχηματίζουν, ὅταν φαίνονται σὲ τρεῖς διαστάσεις, ἕνα
τριγωνικὸ δακτύλιο σὲ σχῆμα στεφάνης1 (Εἰκόνα
6). Ὑπάρχει ἕνα ἄλλο σημεῖο διαμάχης στὴν ὀνοματολογία ἐδῶ, ὅπως πολλοὶ συγγραφεῖς ὀνομάζουν αὐτὸ τὸ στεφάνι «δακτύλιο», ἐνῶ ἄλλοι χρησιμοποιοῦν αὐτὸν τὸν ὅρο ἀναφορικὰ μὲ τὴ βάση
αὐτῆς τῆς στεφάνης, δηλαδὴ τὸν εἰκονικὸ κυκλικὸ
δακτύλιο ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ τὴν ἕνωση τῶν
σημείων προσκόλλησης τῶν βάσεων τῶν πτυχῶν
ἐντὸς τῆς ἀριστερῆς κοιλία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ περιοχὴ μὲ τὴ μικρότερη διάμετρο στὴ διαδρομὴ αἵματος μεταξὺ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ τῆς ἀορτῆς

καὶ ἀντιπροσωπεύει τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ
κοιλία ἐντὸς τοῦ ἀγγείου τῆς ἀορτῆς1,3,9. Ἡ κυκλικὴ διασταύρωση μεταξὺ τῶν δομῶν τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας καὶ τῶν κόλπων τοῦ Valsalva, ἀνώτερη
ἀπὸ τὴ βάση τοῦ ἀορτικοῦ δακτυλίου, ὀνομάζεται ἀνατομικὴ ἀορτο-κοιλιακή διασταύρωση.
Συνεπῶς, ἐὰν προσθέσουμε τὴν κολποσωληνώδη
συμβολὴ στὰ παραπάνω, μποροῦμε νὰ προσδιορίσουμε τουλάχιστον τρεῖς κυκλικοὺς δακτυλίους
καὶ ἕνα δακτύλιο τύπου στεφάνης στὴν ἀορτικὴ ρίζα1,3 (Εἰκόνα 6). Τέλος, ἡ διασταύρωση ποὺ
ὁρίζεται ἀπὸ τὶς ἡμιυποδικὲς προσκολλήσεις τῶν
φυλλιδίων εἶναι ἡ αἱμοδυναμικὴ ἀορτοο-κοιλιακὴ
ἕνωση, ἡ ὁποία διαχωρίζει τὰ τμήματα τῆς ρίζας
καὶ τοῦ LV ποὺ ἐκτίθενται σὲ ἀορτικὲς πιέσεις,
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐκτίθενται σὲ κοιλιακὲς πιέσεις.
Λόγῳ αὐτῆς τῆς τοποθέτησης τῶν πτυχῶν, ὑπάρχουν τμήματα τῆς ἀορτικῆς ρίζας ποὺ ἐκτίθενται
σὲ κοιλιακὲς πιέσεις, αὐτὰ ποὺ εἶναι τὰ ἀνώτερα
τμήματα τῶν τριγώνων μεταξὺ τῶν πτυχῶν, καὶ
τμήματα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ποὺ ἐκτίθενται σὲ
ἀορτικὲς πιέσεις, αὐτὰ ποὺ εἶναι τὰ βασικὰ τμήματα τῶν κόλπων τοῦ Valsalva1.
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Εἰκόνα 6. Οἱ τρεῖς κυκλικοὶ δακτύλιοι καὶ ὁ δακτύλιος τῆς ἀορτικῆς ρίζας3.
Ἡ κύρια λειτουργία τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
εἶναι νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὅτι τὸ αἷμα ρέει ἀνεμπόδιστα ἀπὸ τὴν LV στὴν ἀορτὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
φάσης τῆς κοιλιακῆς συστολῆς καὶ χωρὶς ἐπιστροφὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς φάσης τῆς διαστολῆς.
Ἔτσι, τὰ τρία φύλλα τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας ἀνοίγουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συστολῆς καὶ κλείνουν
πλήρως κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαστολῆς ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες, μία διαδικασία ποὺ ἐπαναλαμβάνεται περίπου 40 ἑκατομμύρια φορὲς τὸ χρόνο
καὶ 3 δισεκατομμύρια φορὲς σὲ ὅλη τὴ ζωή1. Ἡ
ἀορτικὴ βαλβίδα ἀνοίγει καὶ κλείνει σὲ ἀπόκριση
τῶν ἀλλαγῶν πίεσης5. Κατὰ τὴν ἰσοογκοτικὴ συστολή, στὴν ἀρχὴ τῆς συστολῆς, ἡ πίεση στὴν ἀριστερὴ κοιλία αὐξάνει καὶ ὅταν ὑπερνικᾶ τὴν πίεση
στὴν ἀορτή, ἡ ἀορτικὴ βαλβίδα ἀναγκάζεται νὰ
ἀνοίξει, οἱ πτυχὲς ὠθοῦνται στοὺς κόλπους τοῦ
Valsalva καὶ τὸ αἷμα ρέει ἀπὸ τὴν LV στὴν ἀορτή.
Ἡ ροὴ αἵματος μέσῳ τῆς AoV, κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς συστολῆς, ἀρχικὰ ἐπιταχύνεται (κανονικὴ μέγιστη ταχύτητα 1,35 ± 0,35m/s) καὶ στὴ συνέχεια
ἐπιβραδύνεται. Στὸ τέλος τοῦ χρόνου ἐπιβράδυνσης τῆς συστολικῆς, ἡ πίεση στὴν ἀριστερὴ κοιλία
πέφτει κάτω ἀπὸ τὴν πίεση στὴν ἀορτὴ καὶ αὐτὸ
ἀναγκάζει τὴν ἀορτικὴ βαλβίδα νὰ κλείσει. Ἀκολούθως ξεκινᾶ ἡ φάση τῆς διαστολῆς, τὸ μυοκάρδιο χαλαρώνει καὶ ἡ ἀορτικὴ βαλβίδα παραμένει
κλειστή, καθὼς ἡ πίεση στὴν LV εἶναι χαμηλότερη

Εἰκόνα 7. Μία ἁπλοποιημένη ἔκδοση τοῦ διαγράμματος Wiggers (ποὺ ὀνομάστηκε ἀπὸ τὸν φυσιολόγο Carl
J. Wiggers), ποὺ δείχνει τὶς πιέσεις στὴν ἀορτή, τὴν LV
καὶ τὸν ἀριστερὸ κόλπο κατὰ τὴ διάρκεια τῶν φάσεων
τοῦ καρδιακοῦ κύκλου. Ἀπὸ τὸ http://www.cathlabdigest.
com/articles/ Εἰσαγωγὴ στὰ βασικά. Μέρος Ι: Βασικὰ
στοιχεῖα μὲ τὰ πενιχτάρια. Συντάκτης Jon E.Jenkins.
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ἀπὸ τὴν πίεση στὴν ἀορτή, ἑπομένως ἐμποδίζεται ἡ παλινδρόμηση αἵματος ἀπὸ τὴν ἀορτὴ πρὸς
τὰ πίσω στὴν LV (Εἰκόνα 7). Τὸ πλῆρες κλείσιμο
τῆς βαλβίδας διευκολύνεται περαιτέρω ἀπὸ τὴ
σύγκλειση τῶν ὀζιδίων τοῦ Arantius, καθὼς καὶ
ἀπὸ τὴν κατακόρυφη ροὴ αἵματος στοὺς κόλπους
τοῦ Valsava. Ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ πλήρωση τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ κόλπο, ξεκινᾶ καὶ πάλι ἡ φάση τῆς συστολῆς καὶ ἀνοίγει ἡ
βαλβίδα2,4,5,12. Μία σημαντικὴ ἰδιότητα τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι ὅτι, ὅπως ὅλες οἱ βαλβῖδες τῆς
ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ἀνοίγει καὶ κλείνει εὔκολα
λόγῳ χαμηλῶν κλίσεων μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν
της, καθὼς ἔχει πολὺ χαμηλὴ ἀντίσταση στὴ ροὴ
τοῦ αἵματος11. Ἐπιπλέον, δεδομένου ὅτι ἡ δεξιὰ
καὶ ἡ ἀριστερὴ στεφανιαία ἀρτηρία συνήθως προέρχονται ἀπὸ τὸν δεξιὸ καὶ ἀριστερὸ κόλπο τοῦ
Valsalva, ἀντίστοιχα, ἡ σωστὴ λειτουργία τῆς AoV
εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐπαρκῆ στεφανιαία
αἱμάτωση, ἡ ὁποία συμβαίνει κυρίως στὴ διαστολή. Τὸ 3-5% τῆς ροῆς αἵματος, ποὺ κυκλοφορεῖ,
κατευθύνεται στὸ στεφανιαῖο ἀγγειακὸ σύστημα,
ὅταν κλείνει ἡ ἀορτικὴ βαλβίδα, λόγῳ τῆς κλίσης
τῆς θετικῆς πίεσης μεταξὺ τῆς ἀορτῆς καὶ τῶν κόλπων τοῦ Valsalva4.
Ἡ ἱκανότητα τῆς AoV νὰ ἐπιτρέψει τὴ ροὴ
τοῦ αἵματος πρὸς τὰ ἐμπρὸς καὶ νὰ ἀποτρέψει τὴν
πρὸς τὰ πίσω ροὴ τοῦ αἵματος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ
ἄνοιγμα τῶν πτυχῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συστολῆς καὶ ἀπὸ τὴ σύγκλειση, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται
πλῆρες κλείσιμο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαστολῆς.
Ἔτσι, ἡ κινητικότητα, ἡ εὐκαμψία καὶ ἡ δομικὴ
ἀκεραιότητα τῶν ἄκρων τῶν πτυχῶν εἶναι σημαντικῆς σημασίας2. Ἡ πολύπλοκη ἐσωτερική της
δομὴ διευκολύνει τὶς ἀλλαγές, στὸ μέγεθος καὶ στὸ
σχῆμα τῶν τριῶν πτυχῶν, ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὸ
σωστὸ ἄνοιγμα καὶ κλείσιμο τῆς AoV καὶ βοηθᾶ
τὴ βαλβίδα νὰ ἀντέξει τὴν ἐπαναλαμβανόμενη μηχανικὴ καταπόνηση στὴν ὁποία ἐκτίθεται.
Οἱ πτυχὲς τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας ἔχουν τρία
στρώματα: τὸ πυκνὸ κολλαγονικὸ στρῶμα, κοντὰ
στὴν ἀορτική τους ἐπιφάνεια, τὸ κεντρικὸ στρῶμα
ἀπὸ χαλαρὸ συνδετικὸ ἱστὸ πλούσιο σὲ γλυκοζαμινογλυκάνες καὶ ἕνα στρῶμα πλούσιο σὲ ἐλαστίνη κοντὰ στὴν κοιλιακή τους ἐπιφάνεια, τὰ ὁποῖα
ὀνομάζονται ἰνῶδες στρῶμα, σπογγῶδες στρῶμα
καὶ κοιλιακό, ἀντίστοιχα (Εἰκόνα 8).
Αὐτὰ τὰ στρώματα ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὰ
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Εἰκόνα 8. Ἀρχιτεκτονικὴ ἱστῶν. Παρουσιάζονται τὰ
τρία κύρια στρώματα τῶν πτυχῶν τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας: ἰνῶδες (f), σπογγῶδες (s) καὶ κοιλιακὸ (v). Ἀπὸ
τὴν Schoen FJ, Edwards WD. Κοιλιακὴ καρδιακὴ νόσο:
γενικὲς ἀρχὲς καὶ στένωση. Στό: Silver MD, Gotlieb ΑΙ,
Schoen FJ, eds. Καρδιαγγειακὴ Παθολογία. 3η ἔκδοση.
Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη: Churchill Livingtone; 2001: 402442. Copyright © 2001, W.B. Saunders.

βαλβιδικὰ ἐνδιάμεσα κύτταρα (VIC) καὶ τὴν εξωκυτταρικὴ μήτρα (ECM). Τὰ κύρια συστατικὰ τῆς
ECM εἶναι τὸ κολλαγόνο, ἡ ἐλαστίνη καὶ οἱ γλυκοζαμινογλυκάνες. Οἱ πτυχὲς καλύπτονται, ἐπίσης,
ἀπὸ τὰ βαλβιδικὰ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα (VECs)
καὶ στὶς δύο πλευρές τους, ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ
μὲ τὸ αἷμα. Ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τῶν ECM
καὶ τῶν ἀλληλεπιδράσεων κυττάρου-ECM διαδραματίζουν καθοριστικὸ ρόλο στὴ σωστὴ λειτουργία τῆς βαλβίδας καὶ τὴν ἀνθεκτικότητά της
μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου2. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ζωῆς της, ἡ ἀορτικὴ βαλβίδα ἐκτίθεται σὲ σοβαρὴ
καὶ δυνητικὰ ἐπιβλαβὴ μηχανικὴ καταπόνηση,
κυρίως στὴ φάση τῆς διαστολῆς, ὅταν ἡ διαστολικὴ ἀορτικὴ πίεση ἐκτείνεται στοὺς κόλπους τοῦ
Valsalva2,13. Ἀπαντώντας σὲ αὐτό, ἡ ECM καὶ τὰ
κύτταρα τῆς AoV μεταδίδουν τὰ μηχανικὰ ἐρεθίσματα σὲ μοριακὲς μεταβολές, προκειμένου νὰ
ἐξασφαλίσουν τὴν κανονικὴ λειτουργία τῆς βαλβίδας καὶ νὰ διατηρήσουν τὴ δομικὴ ἀκεραιότητὰ τους. Τὸ κολλαγόνο, κυρίως στὸ ἰνῶδες, εἶναι
τὸ κύριο συστατικὸ ποὺ ἀνέχεται τὴν ἔνταση καὶ
παρέχει τὴν ἀντοχὴ καὶ τὴν ἀκαμψία, ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴ διατήρηση τῆς λειτουργίας τῆς
βαλβίδας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαστολῆς καὶ τὴν
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πρόληψη τῆς πρόπτωσης στὴν ἀριστερὴ κοιλία2.
Ἐπιπλέον, οἱ πολύπλοκες ἀλλαγὲς στὴ δομὴ τοῦ
κολλαγόνου, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καρδιακοῦ
κύκλου, προκαλοῦν ἀντίστοιχες ἀλλαγὲς στὸ μέγεθος καὶ τὸ σχῆμα τῶν πτυχῶν τῆς AoV, καθορίζουν τὴν περιφερειακὴ συμμόρφωση τοῦ ἱστοῦ
τῆς βαλβίδας καὶ προάγουν τὴν ὁμοιόμορφη κατανομὴ τοῦ φορτίου πίεσης στὴν ἐπιφάνεια τῶν
πτυχῶν καὶ βοηθοῦν στὴ μετακίνηση τῶν φορτίων
ἀπὸ τὶς πτυχὲς στὸ τοίχωμα τῆς ἀορτῆς. Ἡ ἐλαστίνη, ἡ ὁποία εἶναι κυρίως ἐπικεντρωμένη στὸ κοιλιακὸ στρῶμα, βοηθᾶ στὴ διατήρηση τοῦ σχήματος τῶν πτυχῶν καὶ βοηθάει στὴν κίνησή τους. Ἡ
κύρια λειτουργία τῶν γλυκοζαμινογλυκανῶν, ποὺ
ἀπαντᾶται κυρίως στὸ σπογγῶδες στρῶμα, εἶναι
ἡ ἐλαχιστοποίηση τῆς τριβῆς καὶ τῶν ζημιῶν ποὺ
σχετίζονται μὲ τὴν πίεση. Ἐπιπλέον, τὸ σπογγῶδες στρῶμα διευκολύνει τὶς σχετικὲς ἀναδιατάξεις
τῶν κολλαγόνων καὶ ἐλαστικῶν στρωμάτων κατὰ
τὴ διάρκεια τοῦ καρδιακοῦ κύκλου2,5. Τὰ VIC,
ποὺ βρίσκονται σὲ ὅλα τὰ στρώματα, συνθέτουν
τὴν ECM καὶ ἡ ἐνεργοποίησή τους διαμορφώνεται
ἀπὸ τὸ μηχανικὸ καὶ μοριακὸ περιβάλλον. Ἡ λειτουργία τους εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴ μακροπρόθεσμη ἀνθεκτικότητα τῆς AoV, καθὼς μεσολαβοῦν
στὴν ἀναδιάταξη τοῦ ECM καὶ ἀποκαθιστοῦν τὴ
ζημιὰ ποὺ παρουσιάζεται στὰ ἐξαρτήματά του.
Τέλος, τὰ VECs παρέχουν θρομβοαντοχὴ στὴ βαλβίδα καὶ πιστεύεται, ἐπίσης, ὅτι αλληλεπιδροῦν μὲ
τὰ VICs, προκειμένου νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἀκεραιότητα τῶν δομῶν τῆς βαλβίδας. Ἡ τελευταία εἶναι
σύμφωνη μὲ τὰ νέα στοιχεῖα, ποὺ δείχνουν ὅτι, ἂν
καὶ τὰ VEC μοιάζουν μὲ τὰ ἀγγειακὰ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα στὴ βασική τους δομή, φαίνεται ὅτι
ὑπάρχουν σημαντικὲς διαφορὲς στὴ λειτουργία
αὐτῶν τῶν δύο τύπων ἐνδοθηλιακῶν κυττάρων2.
Φυσιοπαθολογία ἀορτικῆς στένωσης
Ἡ στένωση τῆς ἀορτῆς (AS) μπορεῖ νὰ ὁριστεῖ ὡς συνδυασμὸς προοδευτικῆς ἴνωσης καὶ
ἀσβεστοποίησης τῶν πτυχῶν, μὲ ἐπακόλουθη αὔξηση τῆς δυσκαμψίας τῆς βαλβίδας, προοδευτικὲς
μειώσεις στὴ διάνοιξη τῆς βαλβίδας καὶ συνακόλουθη αὔξηση στὴν ὑπερφόρτωση τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας. Τὰ πρῶτα στάδια τῆς AS ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς σκλήρυνση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
(ASc), ποὺ ὑποδηλώνει διαταραγμένη μορφολογία βαλβίδας (συμπεριλαμβανομένης τῆς πιθανῆς
ἀσβεστοποίησης καθὼς καὶ τῆς ἴνωσης), ἀπουσίᾳ
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σημαντικῆς ἀπόφραξης στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Ἡ AS ἀναπτύσσεται κυρίως σὲ ἡλικωμένα
πρόσωπα. Γιὰ παράδειγμα, στὴ μελέτη γήρανσης
τοῦ Ἑλσίνκι14, ἡ ἀναλογία προσώπων μὲ ἀνιχνεύσιμη ἀσβεστοποίηση βαλβίδων αὐξήθηκε ἀπὸ
περίπου 40% ἕως 75% μεταξὺ ἡλικίας 65 καὶ 85
ἐτῶν, ἐνῶ περίπου τὸ 3% τῶν προσώπων ἡλικίας
ἄνω τῶν 75 ἐτῶν εἶχαν σοβαρὴ AS.
Ἡ σοβαροῦ βαθμοῦ AS σπάνια παραμένει
ἀσυμπτωματικὴ γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα: οἱ
ἀσθενεῖς ἀναπτύσσουν δύσπνοια, στηθάγχη (ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν παρουσία ἤ ἀπουσία ἐπικαρδιακῆς στεφανιαίας νόσου) καὶ κολπικὲς ἤ κοιλιακὲς
ἀρρυθμίες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κακὴ ποιότητα
ζωῆς, τὶς αὐξημένες νοσηλεῖες καὶ τῶν αὐξημένων
ποσοστῶν θνησιμότητας.
Ἡ φυσιολογικὴ ἀορτικὴ βαλβίδα ἀποτελεῖται
ἀπὸ ἱστὸ πλούσιο σὲ ἰνοβλάστες, ποὺ περιέχει
τόσο κολλαγόνο ὅσο καὶ ἶνες ἐλαστίνης, ποὺ καλύπτονται ἀπὸ μία μονοστιβάδα ἐνδοθηλιακῶν
κυττάρων15. Ὑπάρχουν, ἐπίσης, μικρὰ ἐνδοαγγειακὰ αἱμοφόρα ἀγγεῖα16. Ὁ Pompilio καὶ συν.17
ἔδειξαν ὅτι ἀνέπαφη ἀορτικὴ βαλβίδα τῶν χοίρων
συρρικνώθηκε σὲ ἀπόκριση σὲ Φαινυλεφρίνη, καὶ
ἐπίσης παρουσίασε (ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὸ ἐνδοθήλιο) χαλάρωση μὲ τὴ χρήση τῆς ἀκετυλοχολίνης.
Ἐπιπρόσθετα, τὰ ἐνδιάμεσα κύτταρα τῆς φυσιολογικῆς ἀορτῆς τῆς βαλβίδας (πιθανῶς συμπεριλαμβανομένων καὶ λείων μυϊκῶν κυττάρων)
ἔχει δειχθεῖ ὅτι συστέλλονται ὡς ἀπάντηση στὴν
5-υδροξυτρυπταμίνη, τὴν ἐνδοθηλίνη-1 καὶ τὴ νορεπινεφρίνη18. Ὁρισμένες μελέτες ὑποδεικνύουν
ὅτι τὸ ἐνδοθήλιο τῆς βαλβίδας συμπεριφέρεται
κατὰ ποιοτικὰ παρόμοιο τρόπο μὲ τὸ ἀγγειακὸ
ἐνδοθήλιο, γιὰ παράδειγμα ἀπελευθερώνοντας
μονοξείδιο τοῦ ἀζώτου (ΝΟ) σὲ ἀπόκριση ἐρεθισμάτων ὅπως ἡ ἀκετυλοχολίνη17 ἤ ἡ 5-υδροξυτρυπταμίνη19.
Ἕνα κρίσιμο, ἀλλὰ ἀνεπίλυτο ζήτημα, εἶναι ἡ
φυσιολογικὴ ἀπόκριση τοῦ ἐνδοθηλίου τῆς βαλβίδας στὴ διατμητικὴ τάση, ἕνα δηλαδὴ φυσιολογικὸ ἐρέθισμα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση ΝΟ, ἀλλὰ καὶ
δυνητικὰ γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς ἐνδοθηλιακῆς
ὀξειδάσης NAD(P)H20,21, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της
θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνιόντος
ὑπεροξειδίου (Ο2-) καὶ «κατανάλωση» τοῦ ΝΟ.
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Ἱστοπαθολογικὲς μελέτες ἔχουν δείξει, ὅτι
ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς ἀσβεστούχου AS
βασίζονται σὲ μία ἐνεργὴ διαδικασία, ποὺ ἔχει
κάποιες ὁμοιότητες μὲ τὴν ἀθηρωμάτωση. Ἔχει
προταθεῖ, ὅτι οἱ βλάβες τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
ἀρχίζουν μὲ δυσλειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου τῆς
βαλβίδας, κυρίως στὴν ἀορτικὴ πλευρά, λόγῳ τῆς
ὑψηλῆς τάσης διατμήσεως (shear stress)22-24.
Φλεγμονὴ καὶ ἐναπόθεση λιπιδίων
Οἱ βλάβες τῆς βαλβίδας τῆς ἀορτῆς τυπικὰ
ἐμφανίζονται μὲ περιοχὲς ὑποενδοθηλιακῆς πάχυνσης, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ ἀρχικὸ στάδιο
στένωσης τῆς ἀορτῆς. Ἡ αὐξημένη πάχυνση τῶν
πτυχῶν τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας χαρακτηρίζεται
ἀπὸ τὴ συσσώρευση φλεγμονωδῶν διηθήσεων,
κυρίως μακροφάγων καὶ λεμφοκυττάρων, λιπιδίων, ὀξειδωμένων λιπιδίων (ποὺ συνοψίζονται στὸ
Σχῆμα 1)25-27, ποὺ ὅλα ἐνεργοποιοῦν ἐνδεχομένως
προ-ινωτικούς καὶ προ-φλεγμονώδεις δεῖκτες. Τὰ
μακροφάγα καὶ τὰ Τ-λεμφοκύτταρα ἔχουν ἀνιχνευθεῖ καὶ τείνουν νὰ βρίσκονται κοντὰ στὴν
ἐπιφάνεια τῆς βλάβης. Ἀνοσοϊστοχημικὲς μελέτες
ἔχουν βρεῖ συν-εντοπισμό ἀπολιποπρωτεϊνῶν
(apo) Β, apo (a), apoE μὲ ἀφρώδη κύτταρα μὲ λιπίδια καὶ μακροφάγα28 καθὼς ἐπίσης καὶ ὀξειδωτικὴ τροποποίηση τῶν λιποπρωτεϊνῶν χαμηλῆς
πυκνότητας (LDLs) στὶς πρώιμες βλάβες τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας29.
Ἡ παρουσία τῶν μακροφάγων καὶ τῶν λεμφοκυττάρων, μαζὶ μὲ τὴ συσσώρευση τῆς ὀξειδωμένης LDL καὶ τῆς ἀπολιποπρωτεΐνης, ἐνεργοποιοῦν
ἀρκετὲς προϊνωτικὲς καὶ προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ τροποποιήσουν τὴν
ἀναδιαμόρφωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ τὴν
ἐπακόλουθη ἀσβεστοποίηση. Ὁ μετασχηματισμὸς
τοῦ αὐξητικοῦ παράγοντα β1 (TGF-β1)30 καὶ τῆς
ἰντερλευκίνης-1β31, ποὺ βρέθηκαν στὸν ἱστὸ τῶν
πτυχῶν, σχετίζονται μὲ αὐξημένη τοπικὴ παραγωγὴ μεταλλοπρωτεϊνασῶν τύπου Ι καὶ II (ΡΜΜ-1
καὶ ΜΜΡ-2). Ὅλα αὐτὰ συμβάλλουν στὴν ἀπόπτωση τῶν κυττάρων, τὸ σχηματισμὸ ἐξωκυτταρικῆς οὐσίας, τὴν ἀναδιαμόρφωση καί, συνεπῶς,
τὴν προδιάθεση γιὰ ἀσβεστοποίηση. Ἡ ἀγγειοτασίνη II (Ang II), ἕνας σημαντικὸς μεσολαβητὴς
τῆς φλεγμονῆς καὶ τῆς ἴνωσης, μπορεῖ νὰ σχηματιστεῖ ἀπὸ τὸ ἔνζυμο μετατροπῆς τῆς ἀγγειοτασίνης
(ACE), καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν οὐδέτερη πρωτεάση
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ποὺ παράγεται ἀπὸ μαστοκύτταρα (MC), τὴ χυμάση32. Τὸ ACE ἔχει ταυτοποιηθεῖ σὲ στενωτικὲς
ἀλλὰ ὄχι σὲ κανονικὲς ἀορτικὲς βαλβῖδες33.
Οἱ τρέχουσες ἔννοιες τῆς παθογένειας τῆς AS
ἐπικεντρώνονται ἱστολογικὰ στὴ φλεγμονὴ καὶ
τὴν ἐναπόθεση λιπιδίων καὶ βιοχημικὰ στὴν ἐνεργοποίηση κυτοκινῶν καὶ μεταλλοπρωτεϊνασῶν,
μαζὶ μὲ τὴν παραγωγὴ ἀγγειοτασίνης II. Αὐτὲς οἱ
μέθοδοι θεωροῦνται ὅτι προκαλοῦν βλάβη ὅλων
τῶν συστατικῶν τῆς βαλβίδας, ὁδηγώντας σὲ
ἴνωση καὶ ἀσβεστοποίηση.
Δύο σημαντικὲς ἀνωμαλίες τῆς λειτουργίας
τῶν αἱμοπεταλίων τεκμηριώθηκαν σὲ ἀσθενεῖς
μὲ AS. Πρῶτον, τὰ αἱμοπετάλια παρουσιάζουν
αὐξημένη συσσώρευση ὡς ἀπόκριση στὴν ADP.
Δεύτερον, οἱ ἀντιθρομβωτικὲς ἐπιδράσεις τοῦ ΝΟ
ἦσαν σημαντικὰ μειωμένες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν
αὐξημένη ἀντίσταση στὸ ΝΟ στὸ ἐπίπεδο τῶν
αἱμοπεταλίων. Ἡ σοβαρότητα τῆς ἀντίστασης
στὸ ΝΟ ἦταν ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν παρουσία ἤ
ἀπουσία αἱμοδυναμικῶς σημαντικῆς στεφανιαίας
νόσου. Αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα ὑποδεικνύουν συνεπῶς, ὅτι ἡ AS ἀντιπροσωπεύει ἕναν πρόσθετο
«δείκτη» τῆς ἀντοχῆς τῶν αἱμοπεταλίων στὸ ΝΟ.
Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι δὲν ὑπῆρξε συσχέτιση μεταξὺ τῆς σοβαρότητας τῆς AS καὶ τῆς ἔκτασης τῆς
ἀντοχῆς τῶν αἱμοπεταλίων. Αὐτὸ ὑποδηλώνει, ὅτι
οἱ ἀνωμαλίες τῶν αἱμοπεταλίων καὶ ἡ βλάβη τῶν
σχετιζόμενων μὲ τὴν ἀντίσταση στὸ ΝΟ μηχανισμῶν μπορεῖ νὰ ἐμφανιστοῦν νωρὶς στὴν κλινικὴ
πορεία τῆς AS34.
Μία κρίσιμη ἐρώτηση, ποὺ τίθεται, εἶναι ἐὰν
ἡ παθογένεση τῆς AS σχετίζεται οὐσιαστικὰ μὲ
τὴ δυσλειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου τῆς βαλβίδας.
Ἡ ἀντίσταση στὸ ΝΟ τῆς AS μπορεῖ νὰ παραλληλιστεῖ μὲ τὴν ἐξασθένηση τῆς λειτουργίας τοῦ
ἐνδοθηλίου τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Προηγούμενες
μελέτες35-37 ἔδειξαν, ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ πρώιμη ἀσβεστοποίηση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας συσχετίζεται
μὲ κάποια μείωση στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία
ἤ καὶ ἀκόμη καὶ ἀπώλεια τοῦ ἐνδοθηλίου τῆς βαλβίδας. Ἡ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, μαζὶ μὲ
τὴν παραμόρφωση τῶν πτυχῶν καὶ τὴν ὁλοένα
καὶ πιὸ τραχεῖα ἐπιφάνεια τῆς βαλβίδας, συμβάλλει στὴν τοπικὴ ἀναταραχὴ τῆς ροῆς τοῦ αἵματος,
ποὺ δημιουργεῖ τάση διάτμησης, ἐπηρεάζοντας
τόσο τὸ ἐνδοθήλιο τῆς βαλβίδας ὅσο καὶ τὰ αἱμο-
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Κατεστραμένο ἐνθοθήλιο ἐπὶ τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος/Δυσλειτουργία Ἐνθοθηλίου.

‣

Ἐνεργοποίηση τῆς Φλεγμονῆς

Διήθηση ἀπὸ Λεμφοκύτταρα καὶ Μακροφάγα

Ἄθροιση Λιπιδίων

Ἄθροιση (apo) Β, apo (a), apoE

‣
Ἀπελευθέρωση κυτταροκινῶν,
Ἰντερλευκίνων TNF-α, TGF-β1.

Παραγωγὴ ἐνεργοποιημένου
Ὀξυγόνου. Ὀξειδωτικὸ
stress

Ἴνωση. Ἐναπόθεση ἀσβεστίου
Ἐνεργοποίηση τῶν μαστοκυττάρων,
Κατεψίνη G, ACE, τοπικὴ παραγωγὴ
Ἀγγειοτασίνης ΙΙ.
Ἐνεργοποίηση τῶν
Βαλβιδικῶν ἰνοβλαστῶν

‣

‣

‣

Ἀναδιαμόρφωση
τοῦ ἱστοῦ τῆς βαλβίδας

Ἐνεργοποίηση τῶν
Βαλβιδικῶν ἰνοβλαστῶν

‣
Ἔκκριση ἐξωκυττάριων πρωτεϊνῶν

‣

᾽Ασβέστωση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος

ὀστεκλαστῶν
Παραγωγὴ ὀστεοποντίνης, ὀστεοκαλσίνης, ὀστεονεκτίνης, BMP-2
(Βone Morphogenic Protein)
Ἀπαγόρευση τῆς δράσης τῆς fetuin-A καὶ τῆς matrix G1a protein

Παθογένεση τῆς Ἀορτικῆς Στένωσης
Σχῆμα 1. Σχῆμα τῶν ὑποτιθέμενων μηχανισμῶν ποὺ βρίσκονται ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς ἀλλοιώσεις τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Οἱ φλεγμονώδεις διηθήσεις τῶν Τ λεμφοκυττάρων καὶ τῶν μακροφάγων, μαζὶ μὲ τὴν συσσώρευση λιπιδίων,
εἶναι κυρίως ὑπεύθυνες γιὰ τὴν πάχυνση τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν. Ἀλληλεπιδράσεις μεταξὺ χημικῶν διεγέρσεων καὶ
διαταραχῶν τῆς βαλβιδικῆς ὀμοιόστασης: πρὸ- καὶ ἀντι-ινωτικοί μηχανισμοί. Στὰ μεταγενέστερα στάδια ἀορτικῆς
στένωσης: - ἡ ἀπελευθέρωση κυτοκίνης καὶ ἀγγειοτασίνης II προάγουν τὴν ἔκκριση ἐξωκυττάριων πρωτεϊνῶν σὲ
πρώιμα στάδια ἀνοργανοποίησης, τὰ ὁποῖα μὲ τὴ σειρά τους ἀρχίζουν τὶς διαδικασίες σχηματισμοῦ ὀστοῦ. Αὐτὴ ἡ
διαδικασία συμβαίνει σὲ μεγάλο βαθμὸ στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἀορτικῆς στένωσης, ὅπου ἡ κινητικότητα τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν μειώνεται σημαντικά, λόγῳ τῆς συσσώρευσης ὀστικῶν ὀζιδίων.

πετάλια38. Ἐπιπλέον, ἡ ἀπώλεια τοῦ ἐνδοθηλίου
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας μπορεῖ νὰ προδιαθέτει
πρὸς τὴν ασβεστοποίηση τῶν πτυχῶν τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας42,39,40. Ἐνδεχομένως, τὸ ἐνδοθήλιο
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας νὰ διαδραματίζει κρίσιμο
ρόλο στὴ διατήρηση τῆς κανονικῆς λειτουργίας
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Σὲ μεμονωμένες ἀορτικὲς

βαλβίδες χοίρου καὶ σκύλου, φάνηκε ὅτι τὸ ἐνδοθήλιο τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας ἀπελευθερώνει ΝΟ
καὶ προστακυκλίνη, τὰ ὁποῖα, ἀμφότερα, ἀσκοῦν
τοπικὰ ἀντιθρομβωτικὴ δράση καὶ μειώνουν τὴν
τάση στὶς πτυχές17,18,35. Οἱ κλινικὲς συνέπειες τῆς
ἀπώλειας τῆς ἀντιθρομβωτικῆς λειτουργίας τῆς
βαλβίδας πρέπει νὰ λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν μαζὶ
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μὲ τὴν ὑπερευαισθησία τῶν αἱμοπεταλίων καὶ
τὴν ἀντίσταση τῶν αἱμοπεταλίων στὸ NO ποὺ
συμβαίνει στὴν AS41. Εἶναι ἐξίσου πιθανόν, ὅτι ἡ
διαταραχὴ τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας τῆς βαλβίδας συμβάλλει στὴν ἀνάπτυξη τῆς παθολογίας
τοῦ ἱστοῦ τῆς βαλβίδας. Στὶς πρόσφατες μελέτες42
μὲ ἐνδιάμεσες κυτταρικὲς καλλιέργειες ἀορτικῆς
βαλβίδας τῶν χοίρων, ὁ σχηματισμὸς ἀσβεστολιθικῶν ὀζιδίων καὶ ἡ σχετικὴ ὀξειδοαναγωγικὴ καταπόνηση παρεμποδίστηκαν ἀπὸ δότες ΝΟ. Αὐτὸ
ὑποδηλώνει, ὅτι τὸ ΝΟ ἔχει ἄμεσο προστατευτικὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ ἐπεκτείνεται στὴν ἀναστολὴ
τῶν διεργασιῶν ἀσβεστοποίησης στὰ κύτταρα τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας.
Πιθανῶς, ὁ μηχανισμὸς τῆς ἀορτικῆς στένωσης νὰ εἶναι ἕνας συνδυασμὸς τόσο τῆς ἐνδοθηλιακῆς δυσλειτουργίας τῆς ἐπιφάνειας τῆς βαλβίδας
(κυρίως τῆς ἀορτικῆς ἐπιφάνειας) ὅσο καὶ τοῦ ἐνδοθηλίου τῶν ἀγγείων τῶν πτυχῶν τῆς βαλβίδας –
δηλαδὴ δυσλειτουργία ἀπὸ «ἔξω» καὶ ἀπὸ «ἔσω»
– παράλληλα. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ δυσλειτουργία
τοῦ «ἔξω» ἐνδοθηλίου (ἀορτικὴ ἐπιφάνεια τῶν
πτυχῶν) περιορίζει τὴ διαποίηση τοῦ ὀξυγόνου
ἀπὸ τὸ ἀρτηριακὸ αἷμα (κατὰ τὴ φάση τῆς διαστολῆς – ἴσως αὐτὴ ἡ αὐξημένη πίεση στοὺς κόλπους τοῦ Valsalva νὰ αὐξάνει λόγῳ τῆς συσσώρευσης τοῦ αἵματος, τὴ διαποιητικὴ «ἱκανότητα» τοῦ
ὀξυγόνου, ὥστε νὰ διαπερνᾶ μεγαλύτερο πάχος
ἱστοῦ τῶν πτυχῶν, ἑπομένως μεταφορά του βαθύτερα – μὴ ὕπαρξη ἀνάγκης γιὰ δημιουργία ἀγγείων στὸ ἄπω τμῆμα τῶν πτυχῶν) στὰ κύτταρα τῶν
ἀορτικῶν πτυχῶν. Ἐπίσης, αὐτὴ ἡ δυσλειτουργία
μειώνει καὶ τὴν ἱκανότητα τῶν λείων μυϊκῶν κυττάρων τῶν πτυχῶν νὰ ἀπαντήσουν σὲ ἐρεθίσματα. Συγχρόνως, ἡ ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία τῶν
ἀγγείων, στὸ ἐσωτερικὸ τῶν πτυχῶν, ἴσως νὰ διαδραματίζει ἕναν ἀντίστοιχο ρόλο, ὅπως στὴν ἀθηρωμάτωση τῶν στεφανιαίων ἀγγείων, μὲ τελικὸ
ἀποτέλεσμα τὴ μειωμένη τροφοδοσία σὲ «ὑλικὰ»
- «ἰσχαιμία» γιὰ τὴν ἐπιδιόρθωση τῶν βλαβῶν τῶν
πτυχῶν.
Ἡ ἀορτικὴ βαλβίδα ἀποτελεῖ ἕνα θαυμάσιο
παράδειγμα, τῆς ἱκανότητας τῆς φύσης νὰ ἀξιοποιεῖ ὅλα τὰ κατάλληλα μέσα γιὰ τὴν ἀποδοτικότερη λειτουργία, ἔστω καὶ τοῦ ἐλάχιστου μέρους,
τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Ἔχουμε πολλὰ
ἀκόμα νὰ ἀνακαλύψουμε γιὰ τὴν παθοφυσιολογία τῆς ἀορτικῆς στένωσης καὶ ἑπομένως γιὰ τὴν
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ἐνδεχόμενη θεραπεία της, καθὼς ὅσα δημιούργησε
ἡ φύση, ὁ ἄνθρωπος θέλει χρόνο καὶ κόπο γιὰ νὰ
τά καταλάβει.
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