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Εἰσαγωγὴ

H

ἀταξία τοῦ Friedreich (FRDA) εἶναι ἕνα
αὐτοσωμικὸ ὑπολειπόμενο νευροεκφυλιστικὸ νόσημα μὲ συχνότητα ἐκδήλωσης περίπου 1 στὰ 50.000 ἄτομα. Ἡ ἀταξία τοῦ
Friedreich χαρακτηρίζεται ἀπὸ κύρια καὶ σταδιακὴ ἀταξία τῶν ἄκρων, ἀταξία βαδίσματος,
ἀπώλεια τοῦ ἀντανακλαστικοῦ βαθέως τένοντος, ἀπώλεια αἴσθησης τῆς θέσης. Ἡ ἐμφάνιση
τῶν συμπτωμάτων ἀρχίζει συνήθως στὴν ἐφηβεία
καὶ ὁλοκληρώνεται μέχρι τὰ 25 ἔτη μὲ ἀργὴ ἀλλὰ

σταδιακὴ ἐκδήλωση τῆς νόσου. Ἡ ἀσθένεια εἶναι
σὲ ποσοστὸ >98% ἀποτέλεσμα παθολογικῆς ἐπιμήκυνσης τῆς ἀλληλουχίας (GAA) καὶ στὰ δύο
ἀντίγραφα τοῦ γονιδίου frataxin στὴ χρωμοσωματικὴ θέση 9q13. Στὴν ἀταξία τοῦ Friedreich
(FRDA) ἀπαντᾶται δευτεροπαθὴς καρδιαγγειακὴ νόσος.1 -3
Παρουσιάζεται ἕνα περιστατικὸ ἀσθενοῦς
μὲ ἀταξία τοῦ Friedreich, τὸ ὁποίο προσῆλθε στὸ
Τ.Ε.Π. καὶ εἰσήχθη στὴν Καρδιολογικὴ Κλινικὴ
ὠς ὀξὺ ἰσχαιμικὸ σύνδρομο.
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Παρουσίαση περιστατικοῦ
Πρόκειται γιὰ γυναῖκα 49 ἐτῶν μὲ σπαστικὴ
τετραπάρεση καὶ νοητικὴ στέρηση (ἔγινε γνωστὸ
ὅτι ἡ ἀσθενὴς πάσχει ἀπὸ ἀταξία τοῦ Friedreich
- FRDA), ἡ ὁποία προσῆλθε στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν λόγῳ προκαρδίου δυσφορίας.
Στὸ ΗΚΓράφημα ἐπιφανείας 12 ἀπαγωγῶν διαπιστώθηκαν φλεβοκομβικὸς ρυθμός, διαταραχὲς
ἐπαναπόλωσης (ἀρνητικὰ κύματα Τ) σὲ ὅλες τὶς
ἀπαγωγὲς καὶ ἔκτακτες κολπικὲς συστολὲς καὶ
ὑψηλὸ κῦμα R στὴν ἀπαγωγὴ V1 Ρ (Εἰκόνα 1).
Ἡ δὲ ἀρχικὴ τιμὴ τῆς τροπονίνης ἦταν αὐξημένη
(μέγιστη CTNI=1,5ng/mL).Ἔτσι εἰσήχθη ἀπὸ τὸ
Τμῆμα Ἐπειγόντων Περιστατικῶν στὴν Κλινική
μας πρὸς διερεύνηση.
Ἡ διαθωρακικὴ ὑπερηχογραφικὴ μελέτη ἔδειξε ἀσύμμετρη ὑπερτροφία τοιχωμάτων ἀριστερῆς
κοιλίας μὲ καλὴ συνολικὴ συσταλτικότητα, χωρὶς
τμηματικὲς διαταραχὲς κινητικότητας (Εἰκόνα 2).
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νοσηλεία της ἡ τροπονίνη δὲν μεταβλήθηκε, ἐνῶ καὶ οἱ ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἀλλοιώσεις παρέμειναν σταθερές. Ἔτσι,
ἀφού τεκμηριώθηκε ἡ ἀπουσία τοῦ ὀξέος ἰσχαιμικοῦ συνδρόμου, ἡ ἀσθενὴς ἐξῆλθε μετὰ τὴν πάροδο τριημέρου νοσηλείας.

Εἰκόνα 1. Τὸ HΚΓράφημα ἐπιφανείας 12 ἀπαγωγῶν
τῆς ἀσθενοῦς μας, ὅπου φαίνονται τὸ ψηλὸ κῦμα R στη
V1 καὶ οἱ διαταραχὲς ἐπαναπόλωσης σὲ ὅλο τὸ προκάρδιο.

Συζήτηση
Ἡ δευτεροπαθὴς καρδιαγγειακὴ νόσος, ἀπὸ
πρωτοπαθὴς νευρολογικὴ πάθηση, σχετίζεται εἴτε
μὲ ἐπηρεασμὸ τῆς καρδιακῆς λειτουργίας μέσῳ
τῶν νευροορμονικῶν ἀνωμαλιῶν εἴτε μέσῳ ἀπευθείας προσβολὴ τῆς καρδιᾶς μὲ τὴν μορφὴ τῆς μυο
καρδιοπάθειας. Ἡ προσβολὴ τοῦ καρδιαγγεια
κοῦ συστήματος, συνοδεία τῶν φαινομένων ποὺ
ἀπορρέουν συνεπείᾳ αὐτοῦ, εὐθύνεται γιὰ μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας καὶ θνητότητας ἐν
συγκρίσει μὲ τὰ νευρολογικὰ φαινόμενα.1,4,5
Μιὰ νευρολογικὴ πάθηση ποὺ συνδυάζεται μὲ καρδιακὸ νόσημα εἶναι καὶ ἡ ἀταξία τοῦ
Friedreich. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις, τὰ νευρολογικὰ συμπτώματα ἐμφανίζονται πρὶν ἀπὸ
τὰ καρδιολογικά. Ἡ συχνότερα παρατηρούμενη
καρδιακὴ νόσος τῆς πάθησης εἶναι ἡ ὑπερτροφικὴ
μυοκαρδιοπάθεια, συνήθως συγκεντρικοῦ τύπου
καὶ σπανιότερα ἀσύμμετρη. Ἡ διατατικὴ μυοκαρδιοπάθεια, ὅταν ἐμφανίζεται, εἶναι συνηθέστερα
ἐξέλιξη προηγούμενης ὑπερτροφικῆς νόσου. Ἀπὸ

Εἰκόνα 2. Ἀριστερὴ διαθωρακικὴ τομὴ κατὰ τὸν ἐπιμήκη ἄξονα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Φαίνεται ἡ ἀσύμμετρη
ὑπερτροφία τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος (ΜΚ).
ΟΤ: ὀπίσθιο τοίχωμα, ΑΟ: ἀνιοῦσα ἀορτή.
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τὸ ΗΚΓράφημα ἐπιφανείας τὰ εὑρήματα μπορεῖ
νὰ ἀπεικονίζουν διαταραχὲς τοῦ ST-T διαστήματος, δεξιὸ ἄξονα, βραχὺ PR διάστημα, παθολογικὸ κῦμα "R" στὴν V1, παθολογικὰ κύματα "Q" στὶς
κατωτεροπλάγιες ἀπαγωγές, εἰκόνα ὑπερτροφίας
ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀναστροφὴ τῶν κυμάτων
"Τ". Ἡ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια τῆς ἀταξίας Friedrich δὲν σχετίζεται μὲ σοβαρὲς κοιλιακὲς
ἀρρυθμίες, ἀνάλογες μὲ αὐτὲς ποὺ παρατηροῦνται
σὲ ἄλλους τύπους κληρονομικῆς ὑπερτροφικῆς
μυοκαρδιοπάθειας, ἐπειδὴ σὲ αὐτὴν δὲν σημειώνεται ἀποδιοργάνωση τῶν μυοκαρδιακῶν ἰνῶν. Ἡ
πρόγνωση τῆς νόσου εἶναι κακή. Οἱ περισσότεροι
πάσχοντες καταλήγουν τὴν τέταρτη δεκαετία τῆς
ζωῆς τους, συνηθέστερα ἀπὸ συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ/ἤ ἀρρυθμίες. Ἡ ἰδεβενόνη,
μιὰ οὐσία ποὺ ἀπομακρύνει τὶς ἐλεύθερες ρίζες,
χρησιμοποιεῖται στὴ θεραπεία τῆς ὑπερτροφικῆς
μυοκαρδιοπάθειας στὴν ἀταξία Friedrich. Λίγες,
μικρὲς τυχαιοποιημένες μελέτες ἔδειξαν ὅτι ἡ ἰδεβενόνη δὲν βελτίωσε τὴν νευρικὴ λειτουργία ἀλλὰ
μείωσε τὴ μᾶζα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.5-8
Στὴν περίπτωσή μας μὲ ἀταξία Friedrich
ὑπῆρχε ἀσύμμετρη ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ χαρακτηριστικὰ ἠλεκτροκαρδιογραφικὰ
τῆς πάθησης, ὅπως παθολογικὸ κῦμα "R" στὴν V1
καὶ ἀρνητικὰ κύματα Τ. Συνυπῆρχε καὶ ἄνοδος
τῆς τροπονίνης, ποὺ συνοδεύει τὴν ὑπερτροφικὴ
μυοκαρδιοπάθεια.
Ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ περιστατικοῦ συνάγεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἕνα σπάνιο νόσημα μὲ
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νευρολογικὲς διαταραχές, ὅπως εἶναι ἡ ἀταξία
Friedrich, συνυπάρχει μὲ προσβολὴ τοῦ μυοκαρδίου. Ἔχει χαρακτηριστικὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ποὺ μιμεῖται αὐτὸ τοῦ ὀξέος ἰσχαιμικοῦ συνδρόμου, ἐνῶ μπορεῖ νὰ συνυπάρχει καὶ ἄνοδος
τῆς τροπονίνης. Ἂν τὰ γνωρίζει αὐτὰ κάποιος δὲν
θὰ κάνει τὸ λάθος, ὅπως κάναμε ἐμεῖς, ποὺ ἡ ἀρχική μας διάγνωση ἦταν ὀξὺ ἰσχαιμικὸ σύνδρομο.
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