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Ὑποαορτικὴ μεμβράνη:
Ἕνα σπάνιο αἴτιο συστολικοῦ
φυσήματος στὰ παιδιά
✒ Χρῆστος Ε. Καΐρης
Καρδιολόγος, Δράμα

Γεώργιος Β. Τσινόπουλος
Καρδιολόγος, Ἐπιμελητὴς Α´, Νοσοκομεῖο Σερρῶν

Χαράλαμπος Π. Στεφανίδης
Ἐππιμελητὴς Α´ Καρδιολογικὴ Κλινική, Νοσοκομεῖο Δράμας

Βασίλειος Μ. Σαχπεκίδης
Καρδιολόγος, Ἐπιμελητής Α´, Β´ Καρδιολογικὴ Κλινική, Νοσοκομεῖο Παπαγεωργίου

Βασίλειος Σπ. Τσαλκάνης
Καρδιολόγος, Ἐπιμελητὴς Β´, Τμῆμα ΕΣΥ, Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρούπολης

Θεόδωρος Δ. Τσελεμπής
Καρδιολόγος, Καρδιολογικὴ Κλινικὴ Νοσοκομείου Δράμας

Ἑλένη Κ. Κουφοῦ
Νευρολόγος, Δράμα

Π

αιδί, ἡλικίας 6 ἐτῶν, ὑποβλήθηκε σὲ τακτικὸ
παιδιατρικὸ ἔλεγχο. Ἡ κλινικὴ ἐξέταση ἀποκάλυψε συστολικὸ φύσημα καὶ συνεστήθη
ἐκτίμηση ἀπὸ Καρδιολόγο.
Ἀπὸ τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα δὲν προέκυψαν
παθολογικὰ εὑρήματα.
Στὴν Ἠχοκαρδιολογία ἡ ἀριστερὴ κοιλία εἶναι
φυσιολογικῶν διαστάσεων, μὲ φυσιολογικὸ πάχος
τοιχωμάτων καὶ καλὴ συνολικὴ συσταλτικότητα.
Ἐπιπρόσθετα καταγράφεται αὐξημένη διαβαλβιδικὴ κλίση πίεσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας (Vmax
AoV=2,2m/sec), καθὼς καὶ αὐξημένη ταχύτητα στὸ

χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (Vmax Lvot=1,9m/
sec) (βλ. Εἰκόνες 1,2). Στὴν πνευμονικὴ βαλβίδα ἡ
ταχύτητα ροῆς ἦταν φυσιολογικὴ (Vmax PV=1,2m/
sec.) (βλ. Εἰκόνα 3).
Δεδομένου ὅτι πρόκειται γιὰ τρίπτυχη ἀορτικὴ
βαλβίδα μὲ καλὴ διάνοιξη, χωρὶς ἀνεπάρκεια καὶ δὲν
ὑφίσταται ὑπερδυναμικὴ κυκλοφορία (πυρετός, ἀναιμία
κτλ), τὸ ἐνδιαφέρον στρέφεται στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας. Ἡ ἑστιασμένη ἠχοκαρδιογραφικὴ
μελέτη ἀνέδειξε ὑποαορτικὴ μεμβράνη (βλ. Εἰκόνες
4,5) καὶ παραπέμφθηκε σὲ Παιδο-Καρδιολόγο.
Ἡ ὑποαορτικὴ μεμβράνη ἀποτελεῖ μία μορφὴ
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Εἰκόνα 1

ἀπόφραξης τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀναπτύσσεται συνηθέστερα τὰ 10 πρῶτα
ἔτη τῆς ζωῆς. Ἐμφανίζεται εἴτε μεμονωμένα εἴτε σὲ
συνδυασμὸ μὲ ἄλλες συγγενεῖς καρδιοπάθειες, συνηθέστερα τὰ μεμβρανώδη ἐλλείματα τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος, σὲ ποσοστὸ ποὺ ἀγγίζει τὸ
65%. Στὸ ἥμισυ τῶν ἀσθενῶν συνυπάρχει ἀνεπάρκεια
ἀορτικῆς βαλβίδας. Σπανιότερα σχετίζεται μὲ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα, στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς καὶ
ἀνοιχτὸ βοτάλλειο πόρο.
Ἡ κλινικὴ εἰκόνα ποικίλλει: κάποιοι ἀσθενεῖς εἶναι
ἀσυμπτωματικοί, ἐνῶ ἄλλοι ἐμφανίζουν δύσπνοια,
αἴσθημα παλμῶν, προκάρδιο ἄλγος ἤ συγκοπή.
Ὠς πρὸς τὴ διαφορικὴ διάγνωση, ἰδιαίτερα ἐπὶ
ἐνήλικων ἀσθενῶν, κλίση πίεσης ἐντὸς τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας παρατηρεῖται:
- Συστολικὴ κίνηση πρόσθιας γλωχίνας μιτροειδοῦς
βαλβίδας μὲ ἀπόφραξη στὸ LVOT, στὰ πλαίσια
ὑπερτροφικῆς μυοκαρδιοπάθειας.
- Ὑποαορτικὲς μεβράνες.
- Ἀνωμαλίες τῶν γλωχίνων τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
- Ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια μὲ ἀπόφραξη στὴ
μεσότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Μὲ βάση τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (ΕSC 2010), ἐπέμβαση συνιστᾶται σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ:
α) Σοβαροῦ βαθμοῦ ἀπόφραξη στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (μέση κλίση πίεσης>50
mmHg).
β) Σὲ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς βαλβίδας.
Στοὺς ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς ἐπέμβαση

Εἰκόνα 2

Εἰκόνα 3

συνιστᾶται:
1) Μέση κλίση πίεσης >50 mmHg καὶ σοβαροῦ βαθμοῦ ὑπερτροφία τοιχωμάτων.
2) Ὅταν ἐπηρεαστεῖ ἡ συστολικὴ λειτουργία τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας (EF< 50%).
3) Σὲ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ
τελεοσυστολικὴ διάμετρο ἀριστερῆς κοιλίας LVESD
>50mm ἤ EF <50%.
4) Μέση κλίση πίεσης >50 mmHg καὶ πτώση τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης στὴ δοκιμασία κοπώσεως.
Συνηθέστερα ἐπιλέγεται ἡ χειρουργικὴ ἀφαίρεση
τῆς μεμβράνης, μὲ τὰ ποσοστὰ ὑποτροπῆς νὰ ἀγγίζουν τὸ 16%. Ἐπὶ ἐπανεμφάνισης τῆς μεμβράνης,
ἐφαρμόζεται ἐκτεταμένο χειρουργεῖο μὲ τὴν τεχνικὴ
Ross-Konno ἐπαναδιαμόρφωση τοῦ χώρου ἐξόδου
ἀριστερῆς κοιλίας.
Ἐναλλακτικὴ ἐπιλογὴ ἀποτελεῖ ἡ ἀγγειοπλαστικὴ
μὲ μπαλόνι, μὲ τὸν περιορισμὸ ὅτι ἐφαρμόζεται σὲ
λεπτὲς μεβράνες.
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Εἰκόνα 4

Ὅταν συνυπάρχει σημαντικὴ ὑπερτροφία τοῦ
μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος προκρίνεται ἡ μεμβρανεκτομὴ ταυτόχρονα μὲ τὴ μυεκτομή.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εἰκόνα 5

Τέλος, ὅταν συνυπάρχει μέτρια ἤ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς βαλβίδας συνιστᾶται ἡ μεμβρανεκτομὴ
νὰ συνδυάζεται μὲ ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας.z
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