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A

σθενής, γυναῖκα 70 ἐτῶν, μὲ ἀτομικὸ ἱστορικὸ
ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης ἀπὸ 10ετίας, καλῶς
ρυθμιζόμενη μὲ ὀλμεσαρτάνη/ὑδροχλωροθειαζίδη (20/12.5 mg) ἡμερησίως, ἐμφανίζει δύσπνοια

ἐλάχιστης προσπάθειας, λειτουργικῆς κλάσης ΝΥΗΑ
ΙΙ-ΙΙΙ ἀπὸ 3μήνου. Σὲ πρόσφατη διαθωρακικὴ ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ μελέτη διαπιστώθηκε σοβαροῦ
βαθμοῦ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβῖδος καὶ ἐπηρε-

Εἰκόνα 1. Ἠλεκτροκαρδιογράφημα: σημειώνεται ἡ παρουσία χαμηλῶν R στὶς προκάρδιες ἀπαγωγές, καθὼς καὶ στὶς
aVL,aVf . Χαμηλὰ εἶναι ἐπίσης τὰ συμπλέγματα QRS στὶς V3-V5, III, aVf ἀπαγωγές.
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Εἰκόνα 2. Ἀπεικονίζεται ἠχοκαρδιογραφικὰ ἡ ἀριστερὴ κοιλία, ἠπίως διατεταμένη, μὲ μικρὴ αὔξηση τῶν τελοδιαστολικῶν
(Α) καὶ τῶν τελοσυστολικῶν της (Β) ὄγκων καὶ μὲ ἤπια συγκεντρικὴ ὑπερτροφία τῶν τοιχωμάτων, μὲ λαμπυρίζουσα
(sparkling) ὄψη μυοκαρδίου: LVEDD=58 mm, LVEDS=41 mm, IVS=16 mm, PW=15 mm, EDV=127 ml, ESV=65 ml, EF=49%.

ασμένη συστολικὴ ἀπόδοση ἀριστερῆς κοιλίας. Ὁ
θεράπων καρδιολόγος της, ἀφοῦ προσέθεσε στὴν
ἀγωγὴ φουροσεμίδη 40 mg ἡμερησίως, γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῆς δύσπνοιας, συνέστησε χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς ἀνεπαρκούσης μιτροειδοῦς

Εἰκόνα 3. Ἠχοκαρδιογραφικὴ ἐκτίμηση τῆς ἀνεπάρκειας
τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος μὲ τὸ ἔγχρωμο doppler, τροποποιημένη τομὴ 3 κοιλοτήτων (A) μὲ μεγέθυνση (zoom)
καὶ 2 κοιλοτήτων (Β): μετρίου πρὸς σημαντικοῦ βαθμοῦ
ἀνεπάρκεια τῆς βαλβῖδος.

βαλβῖδος. Ἔτσι, ὑποβλήθηκε σὲ προεγχειρητικὸ στεφανιογραφικὸ ἔλεγχο, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξε στεφανιαῖες
ἀρτηρίες χωρὶς σημαντικὲς στενώσεις.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἀσθενὴς παραπέμφθηκε στὸ Νοσοκομεῖο μaς γιὰ καρδιοχειρουργικὴ ἀντιμετώπιση.
Κλινικά, ἡ ἀρτηριακή της πίεση μετρήθηκε 110/70
mmHg, ὁ κορεσμὸς ὀξυγόνου ἦταν 97% , καὶ ἀπὸ
τὴν ἀκρόαση καρδιᾶς ἐπισημάνθηκε συστολικὸ
φύσημα 2/6 στὴν κορυφὴ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
ἐνῶ δὲν παρατηρήθηκαν σημεῖα καρδιακῆς συμφόρησης. Συνάμα ἡ ἀσθενὴς δήλωνε σημαντικὰ
βελτιωμένη μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς φουροσεμίδης. Ὁ
ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος ρουτίνας κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ
δὲν ἀνέδειξε ἀξιόλογα παθολογικὰ εὑρήματα, πλὴν
αὐξημένων τιμῶν ΒΝΡ=820 ng/ml. Ἐπισυνάπτεται τὸ
ἠλεκτροκαρδιογράφημα τῆς ἀσθενοῦς (Εἰκόνα 1) .
Στὰ πλαίσια καλύτερου σχεδιασμοῦ τοῦ προγραμματισμένου της χειρουργείου, ζητήθηκε διοισοφάγειο ὑπερηχοκαρδιογράφημα γιὰ τὴν καλύτερη
κατανόηση τοῦ μηχανισμοῦ ἀνεπάρκειας τῆς βαλβῖδος. Ἀπὸ τὴ διαθωρακικὴ μελέτη, ἡ ὁποία πάντα
προηγεῖται κάθε διοισοφάγειας στὸ Νοσοκομεῖο μας,
ἡ ἀριστερὴ κοιλία ἦταν ἠπίως διατεταμένη, μὲ μικρὴ
αὔξηση τῶν τελοδιαστολικῶν καὶ τελοσυστολικῶν
της ὄγκων καὶ μὲ ἤπια συγκεντρικὴ ὑπερτροφία τῶν
τοιχωμάτων, μὲ λαμπυρίζουσα (sparkling) ὄψη μυοκαρδίου (Εἰκόνα 2Α καὶ 2Β, ἀντιστοίχως). Ἡ συστολικὴ ἀπόδοση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ὑπολογίσθηκε
ἠπίως ἐπηρεασμένη μὲ EF 50%, χωρὶς τμηματικὲς
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Εἰκόνα 4. Ἠχοκαρδιογραφία Doppler: Τὸ σῆμα τῆς διαμιτροειδικῆς ροῆς ἀνέδειξε E/A <0,8 μὲ E<50 cm/sec ἐνδεικτικὸ
παρατεταμένης χάλασης (Α), ἐνῶ ἡ συστολικὴ πίεση στὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία ὑπολογίστηκε 40 mmHg (Β).

διαταραχὲς τῆς πάχυνσης. Ἡ δεξιὰ κοιλία ἐμφανίσθηκε καὶ αὐτὴ μὲ ἤπια πάχυνση τῶν τοιχωμάτων
της. Ὁ ἀριστερὸς κόλπος ἦταν ἠπίως διατεταμένος
καὶ ὁ μιτροειδικὸς δακτύλιος μετρήθηκε ἐλαφρῶς
διατεταμένος 41 χιλ. Διαπιστώθηκε ὅτι ἡ ἀνεπάρκεια
τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος, ἐκτιμώμενη ἁδρὰ μὲ τὸ
ἔγχρωμο doppler, ἦταν μετρίου βαθμοῦ (Εἰκόνα
3). Οἱ μιτροειδικὲς γλωχίνες ἐμφανίζονταν μὲ ἐκφύλιση καὶ πάχυνση, χωρὶς σαφῆ εἰκόνα ρήξης, ἐνῶ ἡ
κίνησή τους περιοριζόταν κατὰ τὴ συστολή, λόγῳ
ὑψηλῆς συγκράτησης καὶ τῶν δύο γλωχίνων, μὲ
συνέπεια περιορισμὸ στὴ σύγκλισή τους. Ἡ εἰκόνα
αὐτὴ ἦταν συμβατὴ μὲ δευτεροπαθῆ ἀνεπάρκεια τῆς
μιτροειδοῦς βαλβῖδος. Τὸ σῆμα τῆς διαμιτροειδικῆς
ροῆς ἀνέδειξε E/A <0,8 μὲ E<50cm/sec, ἐνδεικτικὸ
παρατεταμένης χάλασης , ἤτοι διαστολικῆς δυσλειτουργίας τύπου I (Εἰκόνα 4Α), ἐνῶ ἡ συστολικὴ πίεση
στὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία ὑπολογίστηκε 40 mmHg
(Εἰκόνα 4Β).
Ἐν συνεχείᾳ, προχωρώντας στὴ διοισοφάγειο
μελέτη, ἐπιβεβαιώθηκαν τὰ εὑρήματα τῆς διαθωρακικῆς περὶ δευτεροπαθοῦς ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς
(Εἰκόνα 5). Στὶς μεσοοισοφαγικὲς τομὲς στὴ «διασχιΕἰκόνα 5. Διοισοφάγειος μελέτη, ἔγχρωμο Doppler.
Α: Μεσοοισοφαγικὴ τομὴ «διασχισμιακὴ» προβολὴ
(bicommissural): διαπιστώνεται ἡ παρουσία διπλοῦ πίδακα ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς, χωρὶς εἰκόνα «ὀπῆς»
(cleft). Β: Μεσοοισοφαγικὴ τομὴ 4 κοιλοτήτων Γ: «Βαθιὰ»
Μεσοοισοφαγικὴ τομὴ 4 κοιλοτήτων.
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Εἰκόνα 6. Διοισοφάγειος μελέτη, παλμικὸ Doppler. Ποσοτικὸς προσδιορισμὸς τοῦ παλινδρομοῦντος ὄγκου
αἵματος, μὲ τὴ μέθοδο ὑπολογισμοῦ τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς
ἐγγὺς ἰσοταχοῦς ἐπιφανείας-PISA, σὲ καθένα πίδακα ξεχωριστά. Μολονότι, βάσει τῶν κατευθυντηρίων ὁδηγιῶν
2013 ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρία Καρδιαγγειακῆς Ἀπεικόνισης, δὲν εἶναι ἀπολύτως ὀρθὴ ἡ χρήση τῆς μεθόδου
PISA σὲ δύο πίδακες παλινδρόμησης, στὴ συγκεκριμένη
περίπτωση ἐφαρμόσθηκε, διότι τεχνικὰ ἦταν πολὺ ξεκάθαρο καὶ εὔκολο. Α: ERO 1=0,2 cm2, RV 1=32 ml Β:ERO
2=0,1 cm2, RV 2=22 ml. ERO: Δραστικὸ Στόμιο Ἀνεπάρκειας, RV: Παλινδρομοῦν Ὄγκος Αἵματος.

σμιακὴ» προβολὴ (bicommissural) ἀπὸ τὸ ἔγχρωμο
Doppler διαπιστώνεται ἡ παρουσία διπλοῦ πίδακα
ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς, χωρὶς εἰκόνα «ὀπῆς»
(cleft) (Εἰκόνα 5Α). Ἔγινε προσπάθεια ποσοτικοῦ
προσδιορισμοῦ τοῦ παλινδρομοῦντος ὄγκου αἵματος, μὲ τὴ μέθοδο ὑπολογισμοῦ τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς
ἐγγὺς ἰσοταχοῦς ἐπιφανείας-PISA, σὲ καθένα πίδακα
ξεχωριστά. Μολονότι, βάσει τῶν κατευθυντηρίων
ὁδηγιῶν 2013 ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐταιρεία Καρδι-
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αγγειακῆς Ἀπεικόνισης1, δὲν εἶναι ἀπολύτως ὀρθὴ ἡ
χρήση τῆς μεθόδου PISA σὲ δύο πίδακες παλινδρόμησης, στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ἐφαρμόσθηκε,
αφενὸς διότι τεχνικὰ ἦταν πολὺ ξεκάθαρο καὶ εὔκολο,
ἀφετέρου προκειμένου νὰ σταθμισθεῖ καλύτερα ἡ
πραγματικὴ βαρύτητα τῆς μιτροειδικῆς ἀνεπάρκειας.
Ὁ συνολικὸς παλινδρομοῦν ὄγκος αἵματος ἐντὸς
τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου κατὰ τὴ συστολὴ ὑπολογίστηκε 54 ml, ἐνδεικτικὸς μετρίου πρὸς σημαντικοῦ
βαθμοῦ βαλβιδικῆς ἀνεπάρκειας (Εἰκόνα 6 Α καὶ Β).
Ἡ ἀρχικὴ πρόθεση τοῦ θεράποντος ἰατροῦ
ἦταν νὰ ἀντιμετωπίσει μία συμπτωματική, σοβαροῦ
βαθμοῦ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβῖδος, ἡ ὁποία
θεωρήθηκε πρωτοπαθοῦς ἀρχῆς. Ὅμως, τόσο ἡ
διαθωρακικὴ ὅσο καὶ ἡ διοισοφάγειος μελέτη, ποὺ
διενεργήθηκε στὴν κλινική μας, δὲν ἀποκάλυψε καμία
πρωτοπαθῆ παθοφυσιολογία τῆς ἀνεπάρκειας, ἀλλά,
ἀντίθετα, κατέδειξε σαφῶς, ὅτι ἡ βαλβιδοπάθεια θὰ
ἔπρεπε νὰ ἀποδοθεῖ σὲ διαταραχὴ τῶν μυοκαρδιακῶν
τοιχωμάτων καὶ τοῦ δακτυλίου, ἡ ὁποία ἀλλοίωνε
τὴ φυσιολογικὴ ἀνατομία τῆς βαλβῖδος στὸ χῶρο.
Ἔτσι, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς
ἦταν δευτεροπαθοῦς ἀρχῆς, ἀνεξάρτητα τοῦ βαθμοῦ
τῆς ἀνεπάρκειας - στὴν πραγματικότητα δείχθηκε
ὅτι ἡ βαρύτητα τῆς ἀνεπάρκειας μετὰ τὴ χορήγηση
διουρητικῶν ἦταν μᾶλλον μετρίου πρὸς σημαντικοῦ
βαθμοῦ καὶ ἡ ἀσθενὴς εἶχε βελτιωθεῖ κλινικὰ- ἦταν
ὁ βασικὸς λόγος νὰ προτείνουμε ἀκύρωση τοῦ χειρουργείου καὶ περαιτὲρω, διερεύνηση. Προβλημάτισε, ποιό θὰ ἦταν τὸ πιθανὸ πλάνο ἐπιδιόρθωσης
τῆς μιτροειδοῦς, δεδομένου ὅτι ἡ τοποθέτηση ἑνὸς
δακτυλίου πιθανότερα δὲν θὰ ἔλυνε τὸ πρόβλημα τῆς
ἀνεπάρκειας, καθὼς ὁ κυριότερος μηχανισμὸς τῆς
μιτροειδικῆς ἀνεπάρκειας ἦταν ἡ ὑψηλὴ συγκράτηση
τῶν γλωχίνων. Φυσικά, βάσει τῶν κατευθυντηρίων
ὁδηγιῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν βαλβιδοπαθειῶν
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία 20172,
προφανῶς ἡ ἀντικατάσταση τῆς βαλβῖδος δὲν θὰ
ἦταν μία εὐκόλως προτεινόμενη ἐπιλογὴ σὲ κάθε
περίπτωση δευτεροπαθοῦς ἀνεπάρκειας. Ἡ μιτροειδικὴ ἀνεπάρκεια, θεωρητικά, θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν
ἀπότοκος ὑπερτασικῆς μυοκαρδιοπάθειας, ὅμως,
ἡ ἀρτηριακὴ πίεση ἀναφέρθηκε καλῶς ρυθμιζόμενη. Πάντως, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, ἡ
βελτιστοποίηση τῆς ἀντιυπερτασικῆς ἀγωγῆς μαζὶ
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Εἰκόνα 7. Μαγνητικὴ Τομογραφία Καρδιᾶς. Α: πρὸ τῆς
χορήγησης γαδολινίου. Β: μετὰ χορήγηση γαδολινίου.
Γ,Δ: Μετὰ τὴ χορήγηση τῆς παραμαγνητικῆς οὐσίας, στὶς
εἰκόνες καθυστερημένης λήψης, παρατηρεῖται αὐξημένη
ἔνταση σήματος, ἰδίως στὴν ὑπενδοκαρδιακὴ στιβάδα, σὲ
βασικὰ καὶ μέσα τμήματα στὸ μυοκάρδιο τῆς ἀριστερῆς
καὶ δεξιᾶς κοιλίας, καθὼς καὶ στοὺς θηλοειδεῖς μύες.

μὲ θεραπεία τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας θὰ ἦταν
ἡ ἐνδεδειγμένη ἀντιμετώπιση καὶ ὄχι ἡ τακτικὴ τοῦ
χειρουργείου. Ἕνα ἄλλο σενάριο θὰ περιελάμβανε
τὴ μιτροειδικὴ ἀνεπάρκεια ὡς δυναμική, ἤτοι μεταβαλλόμενης βαρύτητας, συνεπείᾳ ἰσχαιμίας τοῦ
μυοκαρδίου. Μία τέτοια περίπτωση ὅμως ἀποκλείστηκε, ἀφοῦ ἡ στεφανιογραφία ἦταν ἀρνητικὴ γιὰ
στεφανιαία νόσο κατὰ τὸν διενεργηθέντα προεγχειρητικὸ ἔλεγχο.
Ἀναζητώντας περισσότερες ἔμμεσες πληροφορίες
γιὰ τὰ ἱστικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ «λαμπυρίζοντος»
μυοκαρδίου, ἔγινε μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς
μὲ γαδολίνιο, ἡ ὁποία ἐπιβεβαίωσε τὴν ὑποψία διηθητικοῦ νοσήματος μυοκαρδίου (Εἰκόνα 7). Μετὰ τὴ
χορήγηση τῆς παραμαγνητικῆς οὐσίας (Εἰκόνα 7Β),
στὶς εἰκόνες καθυστερημένης λήψης (Εἰκόνα 7Γ καὶ
7Δ) παρατηρεῖται αὐξημένη ἔνταση σήματος, ἰδίως
στὴν ὑπενδοκαρδιακὴ στιβάδα, σὲ βασικὰ καὶ μέσα
τμήματα. Δίδεται, ἐπίσης, ἡ ἐντύπωση αὐξημένης
ἔντασης σήματος καὶ στοὺς κόλπους.
Κατόπιν τούτου τεκμηριώθηκε ἡ διάγνωση τῆς
διηθητικῆς νόσου καὶ λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν καὶ
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τοῦ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος ἀποκλείσθηκε
ἡ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια. Ἀναφορικὰ μὲ
τὴν παθοφυσιολογία τῆς μιτροειδικῆς ἀνεπάρκειας
εἶναι κυρίως δευτεροπαθής, κατὰ τὴν ταξινόμηση
Carpentier τύπου IIIΒ καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ στὴ
διήθηση τῶν θηλοειδῶν μυῶν, ἡ ὁποία περιορίζει
τὴν κίνηση τῶν γλωχίνων στὴ συστολὴ καὶ ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα τὴν ὑψηλὴ συγκράτηση τῶν γλωχίνων καὶ
τὴν ἀτελῆ συστολική τους σύγκλιση. Ἐπιπρόσθετα,
συνυπάρχει διήθηση καὶ πάχυνση τῶν μιτροειδικῶν
γλωχίνων, ἐμποδίζοντας περαιτέρω τὴν ἀπρόσκοπτη
κίνηση καὶ σύγκλισή τους. Ὡς γνωστόν, βάσει τῶν
κατευθυντήριων ὁδηγιῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας2, στὴ δευτεροπαθῆ ἀνεπάρκεια
μιτροειδοῦς δὲν ἔχει θέση τὸ χειρουργεῖο, παρεκτὸς
ἂν ἡ ἀνεπάρκεια εἶναι ἰσχαιμικῆς ἀρχῆς καὶ πρόκειται νὰ διενεργηθεῖ ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη,
κάτι ποὺ ἐδῶ δὲν ἰσχύει, καθὼς ἡ στεφανιογραφία
ἀνέδειξε στεφανιαῖες ἀρτηρίες χωρὶς σημαντικὲς
στενώσεις, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε.
Ὑποπτευόμενοι τὴν πρωτοπαθῆ καρδιακὴ ἀμυλοείδωση, ζητήθηκε ἀπὸ τὴν ἀσθενὴ συμπληρωματικὸς ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος, μὲ ἠλεκτροφόρηση
καὶ ἀνοσοκαθήλωση ἀνοσοσφαιρινῶν ὀροῦ καὶ
οὔρων, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀρνητικὲς γιὰ παρουσία ἐλαφρῶν ἁλύσεων ἀνοσοσφαιρινῶν. Κατὰ συνέπεια,
βάσει τῶν τελευταίων κατευθυντηρίων ὁδηγιῶν γιὰ
τὴ διαχείριση τῶν ἀσθενῶν μὲ περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια3 ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Καρδιαγγειακῆς Ἀπεικόνισης 2017, συνεστήθη καὶ ἔγινε
σπινθηρογράφημα ὀστῶν μὲ Tc 99DPD, τὸ ὁποῖο ἦταν
ἐνδεικτικὸ καρδιακῆς ἀμυλοείδωσης ἀπὸ τρανσθυρετίνη -ΑΤΤR. Ἀκολούθησε βιοψία ὀρθοῦ, ἡ ὁποία
ἐπιβεβαίωσε τὴ διάγνωση. Τὸ χειρουργεῖο καρδιᾶς
ματαιώθηκε διαπαντὸς καὶ ἡ ἀσθενὴς εἶναι ἔκτοτε
ὑπὸ παρακολούθηση σὲ ἐξειδικευμένο κέντρο. Λαμβάνει ἀγωγὴ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ ἕνα χρόνο
μετά, τὸ λειτουργικό της στάδιο εἶναι ΝΥΗΑ II, μὲ τὴν
ὑπερηχοκαρδιογραφική της εἰκόνα νὰ παραμένει
πρακτικὰ ἀμετάβλητη.

Συζήτηση
Περιοριστικὲς Μυοκαρδιοπάθειες (Restrictive
Cardiomyopathies) ὁρίζονται3 ἐκεῖνες οἱ μυοκαρδιοπάθειες μὲ περιοριστικὴ φυσιολογία, ὅπου ἡ
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ἀριστερὴ κοιλία χαρακτηρίζεται ἀπὸ φυσιολογικὸ
ἤ μειωμένο τελοδιαστολικὸ ὄγκο, φυσιολογικὴ ἤ σχεδὸν φυσιολογικὴ συστολικὴ ἀπόδοση καὶ σχεδὸν
φυσιολογικὸ πάχος τοιχωμάτων αὐτῆς. Οἱ μυοκαρδιοπάθειες αὐτὲς χαρακτηρίζονται ἀπὸ αὐξημένες
πιέσεις πλήρωσης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, μὲ εἰκόνα περιοριστικῆς φυσιολογίας, ὅπου τὸ σῆμα τῆς
διαμιτροειδικῆς Doppler ροῆς εἶναι χαρακτηριστικό, μὲ τὸ λόγο τοῦ διαστολικοῦ κύματος Ε πρὸς τὸ
κῦμα Α νὰ εἶναι Ε/Α ≥2. Ὁ χρόνος ἐπιβράδυνσης
(deceleration time) τῆς διαμιτροειδικῆς ροῆς τοῦ
κύματος Ε εἶναι E dec ≤150 ms. Στὴ συγκεκριμένη
ἀσθενή, βέβαια, αὐτὸ τὸ πρότυπο διαμιτροειδικῆς
ροῆς ἀπουσιάζει, πιθανότερα διότι ἔχει προηγηθεῖ
ἐπαρκὴς διουρητικὴ ἀγωγὴ καὶ ὁ λόγος E/A εἶναι
παραδόξως <1, μὲ τὸ χρόνο ἐπιβράδυνσης τοῦ Ε
νὰ εἶναι >150 ms.
Ἀπὸ παθοφυσιολογικῆς ἀπόψεως οἱ περιοριστικὲς
μυοκαρδιοπάθειες εἶναι δύο εἰδῶν: α) τὰ διηθητικὰ καὶ
τὰ νοσήματα ἀποθήκευσης (infiltrative and storage
diseases), β) τὰ ἀποφρακτικὰ -ἐνδομυοκαρδιακὰ
νοσήματα. Σχετικὰ μὲ τὴν ταξινόμηση, ὁ Παγκόσμιος
Ὀργανισμὸς Ὑγείας4 ἔχει τὴ φιλοσοφία νὰ διακρίνει
γενικὰ τὶς μυοκαρδιοπάθειες σὲ πρωτοπαθεῖς καὶ
δευτεροπαθεῖς, ἀνάλογα ἂν τὸ αἴτιο εἶναι ἄγνωστο
ἤ αὐστηρὰ μυοκαρδιακῆς ἀρχῆς (πρωτοπαθεῖς)
ἤ ὄχι. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία (AHA)5 προτείνει τὴ διάκριση σὲ
πρωτοπαθεῖς καὶ δευτεροπαθεῖς, ὅμως μὲ διαφορετικὴ φιλοσοφία: ἀνάλογα ἂν προσβάλλεται μόνο
ἤ κυρίαρχα τὸ μυοκάρδιο (πρωτοπαθεῖς) ἤ ὄχι. Ἡ
Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία3,6, ἀναγνωρίζοντας τὴν ἐμπλοκὴ πολλῶν νέων γονιδίων στὴν παθοφυσιολογία πολλῶν μυοκαρδιοπαθειῶν, ταξινομεῖ
τὶς περιοριστικὲς μυοκαρδιοπάθειες σὲ οἰκογενεῖς
–γενετικῶς καθοριζόμενες– καὶ μὴ οἰκογενεῖς– μὴ
γενετικῶς καθοριζόμενες.
Ἡ καρδιακὴ ἀμυλοείδωση7,8 εἶναι τὸ συνηθέστερο
αἴτιο περιοριστικῆς μυοκαρδιοπάθειας (ἄλλα αἴτια:
σαρκοείδωση, αἱμοχρωμάτωση, Ν. Fabry, ἐναπόθεση
γλυκoγόνου, ἐλαστικὸ ψευδοξάνθωμα, ἠωσινοφιλικὴ
μυοκαρδιοπάθεια, συστηματικὴ σκλήρυνση, ἰδιοπαθὴς περιοριστικὴ/πρωτοπαθὴς μυοκαρδιοπάθεια,
μετακτινική). Ἡ καρδιακὴ ἀμυλοείδωση κατατάσσεται
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία3,6, ὅπως
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ἤδη ἀναφέρθηκε, σὲ δυὸ μεγάλες κατηγορίες: γενετικῶς καθοριζόμενη/οἰκογενὴς ἀπὸ τρανσθυρετίνη
(ΑΤΤR) καὶ μὴ- γενετικῶς καθοριζόμενη /μὴ-οἰκογενής
(ἐλαφρῶν ἁλύσεων ΑL/ προαλβουμίνης, γεροντικὴ
ἀμυλοείδωση). Στὴ μὴ γενετικῶς καθοριζόμενη AL
ἀμυλοείδωση ἀπὸ ἐναπόθεση ἐλαφρῶν ἁλύσεων, ἡ
παραπρωτεΐνη παράγεται ἀπὸ μονοκλωνικὸ πληθυσμὸ πλασματοκυττάρων (π.χ.: πολλαπλοῦν μυέλωμα,
μακροσφαιριναιμία Waldestrom, λέμφωμα, χρόνια
μυελοκυτταρικὴ λευχαιμία). Ἡ καρδιακὴ συμμετοχὴ
ἀπαντᾶται στὸ 50% τῶν ἀσθενῶν μὲ ΑL ἀμυλοείδωση, ἐνῶ <5% αὐτῶν θὰ ἔχει μόνο καρδιακὴ ἐναπόθεση παραπρωτεΐνης. Ἡ καρδιακὴ συμμετοχὴ εἶναι
σπάνια καὶ μὲ καλὴ πρόγνωση στὴ δευτεροπαθῆ
ἀμυλοείδωση, συνεπείᾳ χρόνιας φλεγμονῆς, (π.χ.
ρευματοειδὴς ἀρθρίτιδα) μὲ ἐναπόθεση πρωτεΐνης
Α. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἀμυλοείδωση ἀπὸ ἐναπόθεση β-2 μικροσφαιρίνης σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια
νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, οἱ ὁποῖοι ὑποβάλλονται χρονίως
σὲ αἱμοκάθαρση.
Ἀναφορικὰ μὲ τὴν καρδιακὴ ἀμυλοείδωση ἀπὸ
τρανσθυρετίνη (ATTR)9 ἡ νόσος χαρακτηρίζεται ἀπὸ
αὐξημένη θνητότητα, ἐξαιτίας τῆς νευροπάθειας καὶ
τῆς μυοκαρδιοπάθειας ποὺ προκαλεῖ. Διακρίνεται
στὴ μεταλλαγμένη-mutant ATTR μορφὴ (αὐτοσωμικὸ
ἐπικρατοῦντα τύπο κληρονομικότητας) καὶ στὴ γενετικῶς καθοριζόμενη:/μὴ κληρονομούμενη «ἄγρια»
wild type- wt ATTR μoρφὴ [σποραδική, σχετιζόμενη
μὲ γενετικὴ παραλλαγὴ (genetic variant) ρυθμιστικῶν περιοχῶν τοῦ γονιδίου, ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα
αὐξημένη παραγωγὴ καὶ ἐναπόθεση φυσιολογικῆς
δομικὰ τρανσθυρετίνης, κυρίως στὴν καρδιά]. Ἡ
τρανσθυρετίνη εἶναι τετραμερὴς πρωτεΐνη. Ἡ φυσιολογική της λειτουργία εἶναι ἡ μεταφορὰ θυροξίνης καὶ ρετινόλης. Παράγεται κυρίως στὸ ἧπαρ καὶ
σὲ ποσοστὸ μόλις <5% στὸ χοριοειδὲς πλέγμα τοῦ
ἐγκεφάλου καὶ στὸ ἐπιθήλιο. Οἱ γονιδιακὲς μεταλλάξεις (80 τοὐλάχιστον) ἔχουν ἐνδημικὴ ἐντόπιση
σὲ Πορτογαλία, Ἰαπωνία, Σουηδία καὶ μποροῦν νὰ
ταυτοποιηθοῦν μὲ γενετικὰ τέστ. Στὴ μεταλλαγμένη
μορφὴ τρασθυρετίνης- mutant ATTR, ἡ φυσιολογικὰ
διαλυτὴ πρωτεΐνη μετατρέπεται σὲ μὴ διαλυτὴ καὶ
ἐναποτίθεται σὲ μυοκάρδιο, δέρμα, νεῦρα, λεπτὴ
μήνιγγα. Προκαλεῖ οἰκογενὴ μυοκαρδιοπάθεια ἀπὸ
ἀμυλοειδές, ἀλλὰ καὶ οἰκογενὴ πολυνευροπάθεια (FAP-
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familiar amyloid polyneuropathy). Ἡ νευροπάθεια
χαρακτηριστικὰ εἶναι συμμετρικὴ καὶ περιφερική,
ἀρχόμενη ἀπὸ τὰ κάτω ἄκρα ἐκτείνεται σὲ κορμὸ
καὶ ἄνω ἄκρα. Σὲ προχωρημένο στάδιο, ὁρισμένοι
ἀσθενεῖς μὲ ΑΤΤR μεταλλάξεις παρουσιάζουν καὶ
νεφρικὴ ἀνεπάρκεια. Στὴ wild type ἀμυλοείδωση
ὑπάρχει αὐξημένη ἐναπόθεση ἀμυλοειδοῦς στοὺς
ἱστούς, πέραν τῆς καρδιᾶς, σὲ νεφρούς, πάγκρεας,
ἐγκέφαλο, ἧπαρ, πνεύμονα. Δὲν ὑπάρχει γνωστὸς
βιοδείκτης διάγνωσης τῆς wt ATTR, ἡ ὁποία παλαιότερα ὀνομαζόταν γεροντικὴ ἀμυλοείδωση. Ἡ wt
ATTR σὲ ποσοστὸ 90% ἀφορᾶ σὲ ἄνδρες ἡλικίας > 60
ἐτῶν. Τὸ 1/3 τῶν ἀσθενῶν μὲ wild type ATTR ἐμφανίζουν πολλὰ χρόνια νωρίτερα σύνδρομο καρπιαίου
σωλήνα, μὲ ἐναπόθεση ἀμυλοειδοῦς καὶ συμπτώματα ποὺ προηγοῦνται τῶν καρδιακῶν συμπτωμάτων
κατὰ 8-10 ἔτη. Τόσο ἡ mutant ATTR, ὅσο καὶ ἡ wild
type ATTR καρδιακὴ ἀμυλοείδωση, ἔχουν καλύτερη
πρόγνωση ἀπὸ τὴν AL ἀμυλοείδωση. Σὲ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀμυλοείδωση ἡ μέση ἐπιβίωση εἶναι
75 μῆνες, ἔναντι 11 μηνῶν στὴν AL ἀμυλοείδωση.
Ἡ ὕπαρξη μικροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς βαλβῖδος δὲν εἶναι σπάνιο εὕρημα στὴν
καρδιακὴ ἀμυλοείδωση. Ἀντίθετα, ἡ σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τῆς βαλβῖδος εἶναι σπάνια10,11. Στὴν
περίπτωση ποὺ παρουσιάζουμε, ἡ ἀνεπάρκεια τῆς
βαλβῖδος πρωτοεκδηλούμενη ἐνδέχεται νὰ ἦταν
σημαντική, καθότι ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ διουρητικὴ
ἀγωγὴ καὶ κλινικὴ βελτίωση, ὅταν ἐπανεκτιμήθηκε στὸ
Νοσοκομεῖο μας, βρέθηκε μετρίου πρὸς σημαντικοῦ
βαθμοῦ. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἡ ἀνεπάρκεια τῆς
μιτροειδοῦς ἀποδίδεται ἀφενὸς στὴν πάχυνση τῶν
γλωχίνων, λόγῳ τῆς ἐναπόθεσης τοῦ ἀμυλοειδοῦς,
ἀλλὰ καὶ ἀφετέρου στὴ διαταραχὴ τῆς ἀνατομίας
τῆς βαλβῖδος στὸ χῶρο, λόγῳ τῆς ἐναπόθεσης τοῦ
ἀμυλοειδοῦς στὸ μυοκαρδιακὸ τοίχωμα καὶ στὴ
διάταση τοῦ δακτυλίου, γεγονότα ποὺ προκαλοῦν
ἀτελῆ σύγκλιση τῶν γλωχίνων.
Ἀναφορικὰ μὲ τὴν καρδιακὴ ἀμυλοείδωση,
ἐπισημαίνονται χαρακτηριστικὰ τὰ ἑξῆς: Τὸ ἠλεκτρoκαρδιογράφημα ἐμφανίζει χαμηλὰ δυναμικά,
μόνο σὲ ποσοστὸ 36% τῶν ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ
ἀμυλοείδωση, ἐνῶ σὲ ποσοστὸ 65% ὑπάρχει χαμηλὴ πρόοδος τῶν R καὶ εἰκόνα ψευδοεμφράγματος.
Κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἐμφανίζει τὸ 35% τῶν ἀσθενῶν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σχῆμα 1. Διαγνωστικὸς Ἀλγόριθμος Περιοριστικῆς Μυοκαρδιοπάθειας, ἐπὶ ὑποψίας ἐναπόθεσης ἀμυλοειδοῦς.
Κατευθυντήριες Ὁδηγίες γιὰ τὴ διαχείριση τῶν ἀσθενῶν
μὲ περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἑταιρεία Καρδιαγγειακῆς Ἀπεικόνισης 2017.

Ὁ δεξιὸς καρδιακὸς καθετηριασμός, ὅπως σὲ κάθε
περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια, ἔχει τὴ μορφολογία τοῦ σημείου τῆς τετραγωνικῆς ρίζας (dip and
plateau) καὶ ἡ πίεση ἐνσφήνωσης τῶν πνευμονικῶν
τριχοειδῶν εἶναι αὐξημένη. Παρότι ἀρκετὰ ἐρευνητικὰ
πρωτόκολλα χρησιμοποιοῦν τὴ βιοψία καρδιᾶς γιὰ
τὴ διάγνωση τῆς καρδιακῆς ἀμυλοείδωσης, στὴν
πράξη, ἡ ἐξωκαρδιακὴ βιοψία εἶναι ἡ συνήθης καὶ
ἀδιαμφισβήτητα περισσότερο ἀσφαλὴς πρακτική.
Ὡστόσο, ἡ ἐξωκαρδιακὴ βιοψία ἔχει διαφορετικὴ
εὐαισθησία, ἀναλόγως τοῦ τύπου καρδιακῆς ἀμυλοείδωσης καὶ τῆς θέσης βιοψίας. Ἡ βιοψία κοιλιακοῦ
λίπους εἶναι διαγνωστικὴ στὸ 67% τῶν ἀσθενῶν μὲ
mutant ATTR, καὶ μόνο στὸ 14% τῆς wild type ATTR.
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ wild type
ATTR θὰ χρειαστοῦν μυοκαρδιακὴ βιοψία γιὰ νὰ
τεθεῖ διάγνωση. Ἡ βιοψία μυελοῦ τῶν ὀστῶν εἶναι
θετικὴ σὲ 45% καὶ 30%, ἀντίστοιχα, τῶν ἀσθενῶν μὲ
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mutant καὶ wild type ATTR. Ἡ βιοψία ὀρθοῦ καὶ ἡ
βιοψία γαστροκνημίου νεύρου εἶναι θετικὰ σὲ 81%
καὶ 83%, ἀντίστοιχα, τῶν ἀσθενῶν μὲ wild type ATTR.
Ὡς πρὸς τὴν ἀπεικόνιση, ἡ μαγνητικὴ καρδιᾶς ἔχει
εὐαισθησία 80% καὶ εἰδικότητα 94% στὴν ἀναγνώριση καρδιακῆς ἀμυλοείδωσης. Εἶναι σημαντικὸ,
ἐπίσης, ὅτι στὸ διαγνωστικὸ ἀλγόριθμο τῆς ATTR
καρδιακῆς ἀμυλοείδωσης (Σχῆμα 1) τὸ σπινθηρογράφημα ὀστῶν μὲ Tc 99- DPD/ HMDP/PYP εἶναι
ψηλὰ στὴν ἀρχικὴ προσέγγιση τοῦ ἀσθενοῦς, ἐπὶ
ὑποψίας διηθητικῆς νόσου μετὰ ἀπὸ ἠχοκαρδιογραφία ἤ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς. Στὴν
ATTR καρδιακὴ ἀμυλοείδωση, τὸ ἀμυλοειδὲς ἔχει
τὴν ἰδιότητα νὰ συνδέεται μὲ μεγάλη εὐκολία μὲ τὸ
ραδιοφάρμακο, «κλέβοντας» τὸ φάρμακο ἀπὸ τὴ
φυσιολογική του ἐναπόθεση στὰ ὀστᾶ. Ὄντας τὸ
σπινθηρογράφημα θετικὸ γιὰ καρδιακὴ ἀμυλοείδωση
καὶ ἡ ἀνοσοκαθήλωση σὲ οὖρα καὶ αἷμα ἀρνητικὴ
γιὰ παρουσία μονοκλωνικῆς πρωτεΐνης, ἡ διαγνωστικὴ εὐαισθησία γιὰ τὴ διάγνωση ATΤR καρδιακῆς
ἀμυλοείδωσης προσεγγίζει τὸ 100%, καὶ τὸ ἑπόμενο
βῆμα εἶναι ἀπευθείας ταυτοποίηση τοῦ γονοτύπου
γιὰ mutant ATTR ἤ, διαφορετικά, διάγνωση wild type
ΑΤΤR, χωρὶς νὰ χρειάζεται βιοψία.
Ἡ θεραπεία εἶναι υποστηρικτική9,12,13 μὲ διουρητικὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση συμπτωμάτων, ἐνῶ οἱ
β-ἀναστολεῖς, οἱ ἀναστολεῖς μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου
ἀγγειοτεανσίνης, οἱ ἀναστολεῖς ὑποδοχέων ἀγγειοτασίνης ἔχουν τὴ θέση τους ὡς φάρμακα καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, τὰ ὁποῖα, ὅμως, θὰ πρέπει νὰ δίδονται
μὲ προσοχὴ, λόγῳ συχνῶν διαταραχῶν ἀγωγῆς
καὶ ὑπότασης. Ἡ δακτυλίτιδα χρειάζεται ἰδιαίτερη
προσοχή, λόγῳ τῆς αὔξησης τοπικὰ τῶν ἐπιπέδων
της καὶ τῆς ἐπερχόμενης τοξικότητας. Ἡ θεραπεία
τῆς ΑL ἀμυλοείδωσης εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ αἱματολογικοῦ νοσήματος μὲ χημειοθεραπεία.
Στὴ mutant ATTR καρδιακὴ ἀμυλοείδωση, ἡ

μεταμόσχευση ἥπατος προσφέρει ἐπιβίωση 80%
στὴν πενταετία καὶ ἀποτελεῖ θεραπεία ἐκλογῆς. Ἡ
στοχευμένη φαρμακευτικὴ θεραπεία στὴν καρδιακὴ
ATTR χρησιμοποιεῖ φαρμακευτικοὺς παράγοντες,
ποὺ σταθεροποιοῦν τὸ τετραμερὲς τῆς τρανσθυρετίνης, ἐμποδίζουν τὴ μετατροπή του σὲ ἀδιάλυτη
μορφὴ ἤ σταματοῦν τὴν ἡπατικὴ παραγωγή. Τὸ
μη-στεροειδές ἀντιφλεγμονώδες diflunisal εἶναι ἡ
πρώτη φαρμακευτικὴ οὐσία ποὺ χρησιμοποιήθηκε
στὴν ΑΤΤR νευροπάθεια, μὲ θετικὰ ἀποτελέσματα. Tὸ
patisiran, ποὺ στοχεύει τὸ si RNA -small interfering RNA,
τὸ ἀντιβιοτικὸ doxycycline, τὸ tafamidis καθιστοῦν
διαλυτὴ τὴν τρανσθυρετίνη, παράγοντες παρεμβολῆς RNA interference -RNAi, ὅπως τὸ revusiran,
ἀλλὰ καὶ ἀντισώματα ἔναντι τοῦ ἀμυλοειδοῦς P
στὸν ὀρὸ, ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἔρευνας γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῆς καρδιακῆς ἀμυλοείδωσης καὶ
ἀπάντηση στὶς δυσκολίες εὕρεσης μοσχεύματος
γιὰ μεταμόσχευση ἥπατος. z

Συμπεράσματα
Ἐπὶ δευτεροπαθοῦς ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος, ἀκόμη καὶ σημαντικοῦ βαθμοῦ,
συνοδευόμενη ἀπὸ συμπτώματα, δὲν θὰ πρέπει
νὰ ἐγείρεται ἡ θεραπευτικὴ ἐπιλογὴ τῆς χειρουργικῆς παρέμβασης ἀβασάνιστα, ἰδίως δὲ ἐὰν δὲν
συνυπάρχει στεφανιαία νόσος. Ἀντίθετα, στὶς περιπτώσεις αὐτὲς θὰ πρέπει νὰ ἐγείρεται τὸ ζήτημα
τῆς διευκρίνισης τῆς παθοφυσιολογίας καὶ νὰ διενεργεῖται περαιτέρω ἔλεγχος. Δὲν θὰ πρέπει νὰ
λησμονεῖται, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ σπάνια αἴτια σημαντικοῦ
βαθμοῦ ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος
εἶναι οἱ περιοριστικὲς μυοκαρδιοπάθειες, συνεπείᾳ
διηθητικοῦ νοσήματος, ὅπως ἡ ἀμυλοείδωση.
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