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θρόμβωση τῶν μηχανικῶν προσθετικῶν
βαλβίδων εἶναι σπάνια, ἀλλὰ δυνητικὰ θανατηφόρα ἐπιπλοκή, ποὺ ἀπαιτεῖ
ἄμεση ἀντιμετώπιση. Ἡ θεραπευτικὴ ἐπιλογὴ
ἀνάμεσα στὴ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση καὶ τὴ
θρομβόλυση παραμένει ἀμφιλεγόμενη καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ κλινικὰ καὶ ἠχωκαρδιογραφικὰ
δεδομένα, τὸν χειρουργικὸ κίνδυνο τοῦ ἀσθενοῦς
καὶ τὴ δυνατότητα πρόσβασης σὲ ἄμεση χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση.1
Ἡ περίπτωσή μας ἀφορᾶ σὲ σοβαρὰ πάσχουσα ἀσθενῆ μὲ θρόμβωση μεταλλικῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας, ποὺ ἀντιμετωπίστηκε ἐπιτυχῶς καὶ
χωρὶς ἐπιπλοκὲς μὲ θρομβόλυση καὶ εἰδικότερα
μὲ τενεκτεπλάση. Γίνεται δὲ βραχεῖα ἀνασκόπηση
τῆς βιβλιογραφίας.

Παρουσίαση περιστατικοῦ
Γυναῖκα 77 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ σακχαρώδους διαβήτη, χρόνιας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας
καὶ ἀντικατάστασης ἀορτῆς καὶ μιτροειδοῦς μὲ
μεταλλικὲς προσθετικὲς βαλβῖδες πρὸ ἑξαετίας,
προσῆλθε στὰ ΤΕΠ μὲ ὀρθόπνοια προοδευτικὰ
ἐπιδεινούμενη ἀπὸ ἑβδομάδας. Τρεῖς μῆνες πρίν,
λόγῳ αἱμορραγίας τοῦ κατώτερου πεπτικοῦ, μετὰ
ἀπὸ σύσταση παθολόγου ἰατροῦ, ἡ ἀσθενὴς εἶχε
διακόψει τὰ κουμαρινικὰ ἀντιπηκτικὰ καὶ ἔκτοτε
ἐλάμβανε νατριοῦχο βεμηπαρίνη 2500iu/24ωρο.
Στὴν εἰσαγωγή της ἡ ἀσθενὴς παρουσίαζε
ὑγρὸ στὶς βάσεις τῶν πνευμόνων καὶ ὑπόταση
(ΑΠ 80/50mmHg). Tὸ HΚΓράφημα ἐπιφανείας
12 ἀπαγωγῶν εἶχε κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ παρουσία βηματοδότη. Ἡ καρδιακὴ ἀκρόαση ἀποκάλυ-
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Εἰκόνα 1. Τὸ σῆμα τῆς διαμιτροειδικῆς ροῆς μὲ τὸ Doppler πρὸ (ἀριστερὰ) καὶ μετὰ (δεξιὰ) τὴ θρομβόλυση.

ψε διαστολικὸ φύσημα ἐντάσεως 2/6 στὴν ἑστία
ἀκροάσεως τῆς μιτροειδοῦς, ἐνῶ δὲν ἦταν δυνατὴ ἡ ἀκρόαση ἤχου διανοίξεως τῆς προσθετικῆς
βαλβίδας. Ἐπιπλέον, ὑπῆρχε συστολικὸ φύσημα
ἐξώθησης στὴν ἑστία ἀκρόασης τῆς ἀορτῆς, ποὺ
συνοδευόταν ἀπὸ ἦχο διάνοιξης. Προοδευτικὰ ἡ
ἀσθενὴς παρουσίασε περαιτέρω πτώση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, σύγχυση καὶ τελικὰ διασωληνώθηκε καὶ τέθηκε σὲ μηχανικὴ ἀναπνοή. Ἀκολούθησε
διαθωρακικὸ ὑπερηχογράφημα -Doppler (ΔΘΥ),
ποὺ ἔδειξε ἀριστερὴ κοιλία φυσιολογικῶν διαστάσεων, μὲ ὑπερτροφία τοιχωμάτων καὶ καλὴ
συσταλτικότητα (ΚΕ=65%). Ἡ ἐξέταση μὲ τὴ διαθωρακικὴ ἠχωκαρδιογραφία (ΔΘΥ) καὶ εἰδικότερα ἡ ἐξέταση μὲ τὸ συνεχές Doppler ἔδειξε στοιχεῖα
καλῶς λειτουργοῦσας προσθετικῆς βαλβίδας στὴν
ἀορτικὴ θέση (μεγίστη στιγμιαία κλίση πίεσης 16
mmHg, μέση 10 mmHg, ΕΟΑ: 1.92 cm2. Ὅμως, ἡ
ἠχωκαρδιογραφικὴ–Doppler ἐξέταση τῆς προσθετικῆς βαλβίδας σὲ μιτροειδῆ θέση ἔδειξε στοιχεῖα
θρόμβωσης τῆς βαλβίδας (μέση κλίση πίεσης 33
mmHg) - (Εἰκόνα 1). Συνυπῆρχε σοβαροῦ βαθμοῦ πνευμονικὴ ὑπέρταση (ὑπολογισθεῖσα, μέσῳ
μέτριας ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας, συστολικὴ πίεση δεξιᾶς κοιλίας ἴση πρὸς 75 mmHg). Τὸ
διοισοφάγειο ὑπερηχογράφημα (ΔΟΥ) ἀνέδειξε
εὐμεγέθη θρόμβο πέριξ τῶν δίσκων, ποὺ προκαλοῦσε ἀκινησία, κυρίως τοῦ πρόσθιου δίσκου
(Εἰκόνα 2). Ὁ ἄμεσα ληφθεὶς ἐργαστηριακὸς
ἔλεγχος ἔδειξε ὡς μόνο παθολογικὸ εὕρημα GFR
70ml/min/1,73m2. Ὁ ληφθεὶς πηκτολογικὸς ἔλεγ-

Εἰκόνα 2. Διοισοφάγειες ἠχωκαρδιογραφικὲς τομές.
Εὐμεγέθης θρόμβος στὴν κολπικὴ ἐπιφάνεια τῆς προσθετικῆς βαλβίδας τῆς μιτροειδοῦς (ἄνω καὶ κάτω εἰκόνα).
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χος ἔδειξε παραμέτρους μὲ φυσιολογικὲς τιμές. Ἡ
ἀναζήτηση δυνατότητας ἄμεσης καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης ἦταν ἄκαρπη καὶ ἀποφασίστηκε
ἡ θρομβόλυση. Στὴν ἀσθενῆ χορηγήθηκε τενεκτεπλάση 0,5 mg/kg σὲ δύο δόσεις μὲ μεσοδιάστημα
μίας ὥρας. Στὸ διάστημα αὐτὸ, ἡ ἀσθενὴς ἐλέγχθηκε γιὰ ἐμφάνιση ἐμβολῆς ἢ αἱμορραγίας καί,
ἐπιπλέον, ἔγινε νέο ΔΘΥ, ποὺ ἔδειξε βελτίωση τοῦ
αἱμοδυναμικοῦ προφὶλ τῆς θρομβωθεῖσας μεταλλικῆς βαλβίδας στὴ μιτροειδῆ. Μετὰ τὸ τέλος τῆς
θρομβόλυσης ἡ ἀσθενὴς τέθηκε σὲ iv ἡπαρίνη. Ἡ
ἀσθενὴς παρουσίασε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα αἱμοδυναμικὴ ἀποκατάσταση, χωρὶς ἀνάγκη ἰνότροπης
ἀγωγῆς. Τὸ ΔΘΥ ποὺ ἔγινε, ἔδειξε καλῶς λειτουργοῦσα μεταλλικὴ βαλβίδα σὲ μιτροειδικὴ θέση
(μέση κλίση πίεσης 4 mmHg) -(Εἰκόνα 1).

Συζήτηση
Ἡ ἐπίπτωση τῆς θρόμβωσης στὶς προσθετικὲς
βαλβῖδες εἶναι 0,1%-0,6% ἀνὰ ἀσθενῆ, ἀνὰ ἔτος,
γιὰ τὶς ἀριστερὲς καρδιακὲς βαλβῖδες καὶ 20%
γιὰ τὶς δεξιὲς καρδιακές βαλβῖδες.1 Ἡ μιτροειδὴς
βαλβίδα προσβάλλεται μὲ διπλάσια συχνότητα σὲ
σχέση μὲ τὴν ἀορτική, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἡ κύρια
αἰτία τῆς θρόμβωσης εἶναι ἡ ἀνεπαρκὴς ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή. Ὁ ἀσθενὴς μὲ θρόμβωση προσθετικῆς
βαλβίδας ἐκδηλώνει κλινικὰ δύσπνοια προσπάθειας, ἐμβολικὸ ἐπεισόδιο ἢ καρδιογενῆ καταπληξία, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν περίπτωσή μας. Τὸ
ΔΘΥ καὶ τὸ ΔΟΥ συμβάλλουν στὴ διάγνωση τῆς
νόσου,1,2 ὅπως καὶ στὴ δική μας ἀσθενῆ. Σχετικὰ
μὲ τὴ θεραπεία τῆς θρόμβωσης τῶν προσθετικῶν
βαλβίδων δὲν ὑπάρχει ὁμοφωνία στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες. Οἱ Εὐρωπαϊκές Κατευθυντήριες
Ὁδηγίες3 συνιστοῦν ἐπείγουσα χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση γιὰ τοὺς βαρέως πάσχοντες ἀσθενεῖς,
ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχουν συννοσηρότητες, μὴ διαθεσιμότητα χειρουργείου ἢ προσβολὴ τῶν δεξιῶν
βαλβίδων. Γιὰ τοὺς μὴ βαρέως πάσχοντες ἀσθενεῖς
συνιστᾶται χορήγηση iv ἡπαρίνης ± ἀσπιρίνη καί,
ἐπὶ ἀποτυχίας, χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση ἢ θρομβόλυση, ἐφόσον ἔχουν ὑψηλὸ ἐγχειρητικὸ κίνδυνο. Οἱ ὁδηγίες τῆς Ἀμερικάνικης Καρδιολογικῆς
Ἑταιρείας4 συνιστοῦν ἐπείγουσα χειρουργικὴ
ἀντιμετώπιση σὲ ἀσθενεῖς μὲ κλάση ΙΙΙ, ΙV κατὰ
ΝΥΗΑ, μὲ κινητοὺς ἢ μεγάλους θρόμβους (διάμετρο >8 mm) καὶ θρομβόλυση σὲ ἀσθενεῖς μὲ κλάση
Ι, ΙΙ κατὰ ΝΥΗΑ, καθὼς καὶ σὲ προσβολὴ στὶς δε-
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ξιὲς καρδιακὲς βαλβῖδες. Ἐπιπλέον τῆς θρομβόλυσης, συνιστᾶται ἡπαρίνη iv γιὰ λίγες ἡμέρες, γιὰ
τὴν πρόληψη ἐμβολῶν. Ἡ Ἑταιρεία γιὰ τὶς Καρδιακές Βαλβῖδες5 συνιστᾶ θρομβόλυση γιὰ ὅλους
τοὺς ἀσθενεῖς καὶ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση ἐπὶ
ἀποτυχίας ἢ ἀντενδείξεων τῆς θρομβόλυσης. Ἡ
χειρουργικὴ θεραπεία ἀφορᾶ σὲ θρομβεκτομὴ ἢ
ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας.
Μέχρι σήμερα δὲν ὑπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες ποὺ νὰ συγκρίνουν τὴ χειρουργικὴ θεραπεία μὲ τὴ θρομβόλυση. Οἱ Castiho6 καὶ
συν., σὲ μετα-ανάλυση μελετῶν ποὺ συνέκριναν
τὶς δύο πρακτικές, βρῆκαν τὴ θνητότητα σημαντικὰ μικρότερη στὴν ὁμάδα τῆς θρομβόλυσης
(6,6% ἔναντι 18,1%) καὶ τὴν ἐπίπτωση τῶν ἐμβολικῶν ἐπεισοδίων σημαντικὰ μεγαλύτερη στὴν
ὁμάδα τῆς θρομβόλυσης. Ἡ ἐπίπτωση τῶν ΑΕΕ
ἦταν ἴδια στὶς δύο ὁμάδες, μολονότι οἱ ἐνδοκράνιες αἱμορραγίες ἦσαν αὐξημένες στὴν ὁμάδα τῆς
θρομβόλυσης. Ἄλλες μετα-αναλύσεις7 δεν βρῆκαν
διαφορὰ στὴ θνητότητα μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων,
ἐνῶ βρῆκαν τὰ ἴδια μὲ τὰ παραπάνω ἀποτελέσματα σχετικὰ μὲ τὶς ἐμβολὲς καὶ τὶς μείζονες αἱμορραγίες.
Ἀναφορικὰ μὲ τὴ θρομβόλυση, τὰ συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα θρομβολυτικὰ εἶναι: ἡ
οὐροκινάση, ἡ στρεπτοκινάση σὲ βραδεῖα ἢ ἐπιταχυνόμενη ροὴ καὶ ὁ ἀνασυνδυασμένος ἐνεργοποιητὴς τοῦ ἱστικοῦ πλασμινογόνου (rtPA) σὲ πλήρη
ἢ ἡμίσεια δόση καὶ σὲ ταχεῖα ἢ βραδεῖα ροή. Ἀρκετὲς ἀναδρομικὲς καὶ προοπτικὲς μελέτες8,9 ἔχουν
δείξει, ὅτι οἱ χαμηλὲς ἢ πολὺ χαμηλὲς δόσεις rtPA,
σὲ χαμηλὴ ροή, ἔχουν ἐξίσου ὑψηλὴ ἀποτελεσματικότητα στὴ λύση τοῦ θρόμβου μὲ τὴν στρεπτοκινάση καί, ἐπιπλέον, ἔχουν ἐλάχιστες αἱμορραγίες ἢ ἐμβολές. Ἡ τενεκτεπλάση εἶναι συνθετικὴ
ἀλτεπλάση, μὲ αὐξημένη εἰδικότητα γιὰ τὸ ἰνῶδες,
αὐξημένη ἀντίσταση στὸν ἀναστολέα τοῦ ἐνεργοποιητῆ τοῦ ἱστικοῦ πλασμινογόνου καί, ἑπομένως, μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητα.10 Στὴ βιβλιογραφία11,12 ἀναφέρονται λίγα περιστατικὰ μὲ
θρόμβωση τῶν προσθετικῶν βαλβίδων ποὺ ἡ τενεκτεπλάση χορηγήθηκε σὲ πλήρη ἢ καὶ σὲ ἡμίσεια
δόση μὲ βραδεῖα ἔγχυση. Οἱ Sharma καὶ συν.11, σὲ
μελέτη σὲ 10 ἀσθενεῖς μὲ θρόμβωση προσθετικῶν
βαλβίδων ποὺ χρησιμοποιήθηκε τενεκτεπλάση, σὲ
πλήρη ἐφάπαξ χορήγηση μαζὶ μὲ ἐνοξηπαρίνη ἢ
ἡπαρίνη, βρῆκαν ἐλάττωση στὴ μέση διαβαλβιδι-
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κὴ κλίση πίεσης 50-84%, ἐνῶ ἡ θνητότητα καὶ οἱ
ἐπιπλοκὲς (συστηματικὴ αἱμορραγία, ἐνδοκράνια
αἱμορραγία, ἐμβολὴ) ἦσαν μηδενικές.
Ἡ ἀσθενής μας ἐμφάνισε τελικὰ καρδιογενῆ καταπληξία, λόγῳ θρόμβωσης τῆς προσθετικῆς βαλβίδας σὲ μιτροειδικὴ θέση, ποὺ ἐπῆλθε
λόγῳ ἀνεπαρκοῦς ἀντιπηκτικῆς θεραπείας. Στὴν
ἀσθενῆ μας ἡ χορήγηση τενεκτεπλάσης σὲ πλήρη
δόση, μαζὶ μὲ ἡπαρίνη, συνέβαλε σὲ ἀνεπίπλεκτη
ἀποκατάσταση τῆς θρομβωμένης προσθετικῆς
βαλβίδας. Ἐπιβεβαιώσαμε ἔτσι, ὅτι ἡ θρομβόλυση μὲ τενεκτεπλάση σὲ πλήρη δόση ἀποτελεῖ μιὰ
πρακτική, ποὺ μπορεῖ νὰ στεφθεῖ ἀπὸ ἐπιτυχῆ ἔκβαση σὲ ἀσθενῆ μὲ θρομβωθεῖσα προσθετικὴ βαλβίδα καὶ αἱμοδυναμικὴ κατάρριψη.
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