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Η

χρήση βιοπροσθετικῶν βαλβίδων, σὲ
ἀσθενεῖς μὲ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας ,
αὐξάνεται μὲ τὴν ἡλικία. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς
βιοπροσθετικῆς βαλβίδας, ἔναντι τῆς μηχανικῆς,
ἔχει ὁρισμένα πλεονεκτήματα, ὅπως ἡ ἀποφυγὴ
τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς καὶ τῶν αἱμορραγιῶν,
ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν ἴδια μακροχρόνια ἀποτελεσματικότητα. Ἡ διάρκεια ζωῆς μίας βιοπροσθετικῆς
βαλβίδας, ποὺ τοποθετεῖται χειρουργικά, ἀναμένεται πάνω ἀπὸ 15-20 ἔτη. Ὅμως ἐμφανίζεται
πρώιμα, σὲ ἀρκετοὺς ἀσθενεῖς, ἀσβέστωση τῶν
πτυχῶν καὶ ἔκπτωση τῆς αἱμοδυναμικῆς ἀπόδοσης τῆς βιοπροσθετικῆς βαλβίδας. Ἡ ἀσβέστωση
τῶν πτυχῶν εἶναι ἀνεξάρτητος προγνωστικὸς δείκτης γιὰ καρδιακὸ θάνατο ἤ ἀνάγκη γιὰ ἐπανεπέμβαση, εἴτε μὲ νέα χειρουργικὴ ἀντικατάσταση
ἤ μὲ διαδερμικὴ ἐμφύτευση ἀορτικῆς βαλβίδας
(TAVI). Μάλιστα σὲ ὁρισμένες ὁμάδες ἀσθενῶν,
ὅπως ὅσοι ἔχουν αὐξημένη διαβαλβιδικὴ κλίση
πίεσης ἄμεσα μετεγχειρητικὰ ἤ χρόνια νεφρικὴ
ἀνεπάρκεια, συμβαίνει ἡ ασβέστωση καὶ ἐκφύλιση τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν.
Στὴ βιβλιογραφία εἶναι λίγες οἱ μελέτες ποὺ
ἔχουν παρακολουθήσει προοπτικὰ καὶ μακροχρόνια αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς. Ἀκόμα λιγότερες εἶναι
οἱ μελέτες ποὺ χρησιμοποίησαν ταυτόχρονα ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς καὶ ἀξονικὴ τομογραφία
γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς συμπεριφορᾶς τῶν
βιοπροσθετικῶν βαλβίδων. Μία πρόσφατη μελέτη ἀπὸ τὴ Γαλλία ἀνέδειξε νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν

ἀσβέστωση τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν.
Οἱ ἐρευνητὲς ἀπὸ τὴ Μασσαλία, Γαλλία,
συμ–περιέλαβαν 137 ἀσθενεῖς μὲ βιοπροσθετικὴ
βαλβίδα. Οἱ ἀσθενεῖς συμπλήρωναν 7 ἔτη ἀπὸ τὴ
χειρουργικὴ ἐπέμβαση, εἰσέρχονταν στὴ μελέτη
καὶ παρακολουθοῦνταν γιὰ 3 ἔτη. Ἐπιλέχθηκε ἡ
εἰσαγωγὴ στὴ μελέτη στὰ 7 ἔτη, γιατὶ στὸ χρονικὸ
αὐτὸ σημεῖο συνήθως ἀρχίζει ἡ ἐκφύλιση τῆς βαλβίδας. Ἐκφύλιση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας ὁρίστηκε
ὡς ἡ αὔξηση τουλάχιστον κατὰ 3 mmHg ἐτησίως
τῆς μέσης διαβαλβιδικῆς κλίσης πίεσης ἤ καὶ αὔξηση τῆς ἀνεπάρκειας κατὰ μία βαθμίδα. Ὅλος ὁ
πληθυσμὸς ὑποβλήθηκε σὲ ἀξονικὴ τομογραφία,
χωρὶς σκιαγραφικό, γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς ἀσβέστωσης. Ἐπίσης οἱ ἐρευνητὲς μέτρησαν τὰ ἐπίπεδα τῆς protein convertase subtilisin/kexin type
9 (PCSK9), τῆς δραστικότητας τῆς lipoproteinassociated phospholipase A2 (Lp-PLA2) καὶ ἀντίσταση τῆς ἰνσουλίνης μέσῳ τοῦ δείκτη homeostatic
model assessment (HOMA). Ἐπίσης μετρήθηκαν ἡ
ὁλικὴ χοληστερόλη, ἡ HDL καὶ οἱ ἀπολιποπρωτεΐνες A καὶ B.
Οἱ προγνωστικοὶ δεῖκτες γιὰ τὴν ἐκφύλιση τῆς
βιοπροσθετικῆς βαλβίδας ἦσαν ἡ ασβέστωση τῶν
πτυχῶν, ἡ ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη καὶ τὸ μεταβολικὸ profil τοῦ ἀσθενοῦς. Μάλιστα ὁ κίνδυνος
γιὰ θάνατο ἤ γιὰ ἐπανεπέμβαση ἦταν αὐξημένος
7 φορὲς (hazard ratio [HR], 6.91; 95% confidence
interval [CI], 3.44 - 13.89), ὅταν ὑπῆρχε ἐκφύλιση
τῆς βιοπροσθετικῆς βαλβίδας, συγκριτικὰ μὲ τὸν
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ὑπόλοιπο πληθυσμό.
Τὸ 25,6% τοῦ πληθυσμοῦ εἶχε ἀσβέστωση τῶν
ἀορτικῶν πτυχῶν, στὴν ἀρχὴ τῆς μελέτης, καὶ στὸ
13,1% τῶν ἀσθενῶν παρατηρήθηκε ἐκφύλιση τῆς
βαλβίδας σὲ διάστημα 3,7 ἐτῶν. Ἐπίσης οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἐκφυλισμένη βαλβίδα εἶχαν ὑψηλότερο δείκτη HOMA, συγκριτικὰ μὲ τὸν ὑπόλοιπο πληθυσμό. Ἐπίσης εἶχαν ὑψηλότερη δραστικότητα τῆς
LpPLA2 καὶ μάζας LpPLA2 καὶ παρατηρήθηκαν
ὁριακὰ στατιστικὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα PCSK9.
Στὴν μονοπαραγοντικὴ ἀνάλυση ἡ ασβέστωση τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν στὴν ἀρχικὴ ἐξέταση μὲ
ἀξονικὴ τομογραφία, ὁ δείκτης HOMA ἄνω τοῦ
2,7, ἡ δραστικότητα τῆς LpPLA2 ἄνω τῶν 305 ng/
mL συσχετίζονταν μὲ τὴν ἐκφύλιση τῶν βιοπροσθετικῶν βαλβίδων, ὅπως ὁρίστηκαν στὴ μελέτη.
Οἱ δεῖκτες αὐτοὶ παρέμειναν ἀνεξάρτητοι καὶ
στὴν πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση μαζὶ μὲ τὴν ἡλικία, τὸ φῦλο καὶ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴν
χειρουργικὴ ἀντικατάσταση.
Τὸ 38% τῶν ἀσθενῶν μὲ δυσλειτουργεία κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς μελέτης εἴτε ὑποβλήθηκαν σὲ νέα
ἐπέμβαση λόγῳ τῆς δυσλειτουργίας τῆς βαλβίδας ἤ
πέθαναν. Ἀπὸ τοὺς 30 ἀσθενεῖς, πού χρειάσθηκαν
νέα ἐπέμβαση, οἱ 20 ὑποβλήθηκαν πάλι σὲ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση καὶ οἱ 10 σὲ διαδερμικὴ
ἐμφύτευση βαλβίδας.
Οἱ ἀσθενεῖς, ποὺ εἶχαν ἀσβέστωση τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν στὴν ἀρχὴ τῆς μελέτης, ὅπως ἐκτιμήθηκε μὲ τὴν ἀξονικὴ τομογραφία, εἶχαν 2,5 σχεδὸν
φορὲς μεγαλύτερο κίνδυνο (HR, 2.62; 95% CI, 1.47
- 4.59;P = .02) γιὰ ἐπανεπέμβαση ἤ θάνατο κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς μελέτης.
Ἡ συγκεκριμένη μελέτη δείχνει τὴν ἀξία τῆς
ἀξονικῆς τομογραφίας, χωρὶς σκιαγραφικό, γιὰ
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τὴν ἐκτίμηση τῆς ἀσβέστωσης τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν βιοπροσθετικῶν βαλβίδων. Εἰδικὰ οἱ ἀσθενεῖς
μὲ μεταβολικὸ σύνδρομο ἤ σακχαρώδη διαβήτη
τύπου II θὰ πρέπει νὰ ἀξιολογοῦνται συχνότερα
καὶ ἡ ἀξονικὴ τομογραφία προσθέτει σημαντικὲς
προγνωστικὲς πληροφορίες. Ἰδιαίτερα ἂν παρατηρηθεῖ ἀσβέστωση τότε διπλασιάζεται ὁ κίνδυνος θανάτου ἤ ἐπανεπέμβασης. Ἄν συνυπάρχει καὶ
τὸ μεταβολικὸ profil πού ἀνεφέρθη, τότε ἀπὸ τὴν
πρώτη πενταετία ἴσως νὰ χρειάζονται πιὸ συχνὴ
παρακολούθηση μὲ ἀξονικὴ τομογραφία. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀσθενῶν πού χρειάζονται μεγαλύτερη
προσοχὴ πιθανῶς νὰ βελτιώσει τὴν πρόγνωσή
τους. Ἐπίσης, ἴσως καὶ νεότερα φάρμακα πιθανῶς
νὰ ἀλλάξουν τὴν πορεία αὐτῶν τῶν ἀσθενῶν βελτιώνοντας τὸ μεταβολικό τους profil. Ἴσως μία
τυχαιοποιημένη μελέτη στὸ ἄμεσο μέλλον νὰ ἔδειχνε τὴν ἀξία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ μεταβολικοῦ profil
στὴν ἐξέλιξη τῆς ἐκφύλισης τῶν βιοπροσθετικῶν
βαλβίδων.
Βέβαια, πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι ἡ συγκεκριμένη μελέτη δὲν μᾶς δίνει πληροφορίες γιὰ τὰ
πρῶτα 7 ἔτη ἀπὸ τὴ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση.
Δὲν εἶναι σπάνιο νὰ παρατηροῦνται ἐκφυλίσεις
τῶν βιοπροσθετικῶν βαλβίδων ἀκόμα καὶ τὴν
πρώτη πενταετία. Οἱ προγνωστικοὶ δεῖκτες γιὰ
τὸ συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα μπορεῖ νὰ μὴν
εἶναι ἴδιοι. Ἐπίσης μπορεῖ νὰ διαφέρουν οἱ δεῖκτες
αὐτοὶ ὡς πρὸς τὸ εἶδος τῆς ἐκφύλισης, ἂν δηλαδὴ
εἶναι στενωτικὴ ἡ συμπεριφορὰ τῆς βαλβίδας ἤ ἡ
ἀνεπάρκεια προεξάρχει ἤ εἶναι μεικτοῦ τύπου.
Παρὰ τοὺς ὅποιους περιορισμοὺς τῆς μελέτης,
ἡ χρήση τῆς ἀξονικῆς τομογραφίας, χωρὶς σκιαγραφικό, καὶ βιοδεικτῶν, φαίνεται ὅτι βοηθάει
στὴν εὕρεση ἀσθενῶν ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ ἐκφύλιση τῶν βιοπροσθετικῶν βαλβίδων.

