LVH or not LVH?
This is the question!
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αρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση
άνδρα ασθενούς, 49 ετών, καπνιστή (περίπου
25 πακέτα-έτη), υπέρβαρο (BMI=29kg/m2), με
ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, χωρίς λοιπούς παράγοντες κινδύνου για ΣΝ και εκ του οικογενειακού
ιστορικού του καταγραφόταν αιφνίδιος θάνατος
σε εξάδελφό του ηλικίας 40 ετών.
Ο ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας λόγω οιδημάτων κάτω άκρων και αδυναμίας - καταβολής από περίπου μηνός, με συνοδό
δύσπνοια προσπαθείας από εβδομάδος, που το
τελευταίο 48ωρο είχε λάβει χαρακτήρες ορθόπνοιας.
Δεν αναφερόταν θωρακικό άλγος κατά το παρελθόν, ούτε εμπύρετο ή διαταραχές κενώσεων τους
τελευταίους 2 μήνες.
Στο ΤΕΠ εμφάνιζε έντονο οίδημα κάτω άκρων
άμφω, μέχρι τουλάχιστον τη μεσότητα των μηρών,
ΑΠ=147/98 mmHg, σφύξεις συμμετρικές και ομότιμες, ΗR=120 bpm, RR=25 br/min, μη μουσικούς
ήχους πνευμονικών βάσεων άμφω και μείωση
αναπνευστικού ψιθυρίσματος ΑΡ βάσης. Από την
ακρόαση της καρδιάς εμφάνιζε S1, S2 ρυθμικούς και
ταχείς με ακουστό S3, χωρίς φυσήματα ή άλλους
πρόσθετους ήχους, ενώ παρουσίαζε αντικειμενική
δύσπνοια με χρήση επικουρικών μυών αναπνοής
και SaO2=93% στον αέρα.
Στο ΗΚΓράφημα εισόδου (Eικόνα 1) εμφάνιζε
φλεβοκομβική ταχυκαρδία, δεξιό άξονα QRS, στοιχεία
διάτασης αριστερού κόλπου, στοιχεία υπερτροφίας

αριστερής κοιλίας (πολύ έντονα θετικά τα κριτήρια Sokolow-Lyon, Cornell voltage και Peguero, με
εντυπωσιακά υψηλά δυναμικά QRS στις προκάρδιες
απαγωγές), διαταραχές ST-T (με ιδιαίτερης μορφολογίας κύμα Τ στις προκάρδιες, που θα μπορούσε
να αποδοθεί σε πιθανό κύμα “u”), διάστημα PQ
εντός φυσιολογικών ορίων και εικόνα κύματος “δ”
στις κατώτερες απαγωγές.
Εκ της ακτινογραφίας θώρακος παρουσίαζε
αυξημένο καρδιοθωρακικό δείκτη, ασαφοποίηση
της ΑΡ πλευροδιαφραγματικής γωνίας και εικόνα
συμφόρησης αγγειακού πνευμονικού δικτύου άμφω.
Ετέθη άμεσα σε iv διουρητική αγωγή και iv νιτρώδη, με σταδιακή αποκατάσταση της κλινικής
του εικόνας τις επόμενες ώρες.

Εικόνα 1
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Εικόνα 2

Εικόνα 3

Από την ΗΚΓραγική εικόνα υπήρχε υψηλή υποψία,
ότι επρόκειτο για κάποια αδιάγνωστη υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια, που είχε οδηγήσει τον ασθενή σε
καρδιακή ανεπάρκεια. Το υπερηχογράφημα καρδιάς,
όμως, που ακολούθησε (Εικόνα 2 - PLAX και Εικόνα
3 – M-mode στο ύψος των tips των γλωχίνων της
μιτροειδούς βαλβίδας στην PSAX) διέψευσε αυτή
την άποψη, αναδεικνύοντας σοβαρά διατεταμένη
αριστερή κοιλία (LVEDd=76 mm), σοβαρά επηρεασμένη συνολική συστολική λειτουργία (EF=15% με
μέθοδο Simson’s biplane), με ακινητικό και έντονα
υπερηχογενές, ως επί σοβαρής ίνωσης, το πρόσθιο τοίχωμα και το πρόσθιο ΜΚΔ (IVEDd=9 mm),
ενώ το πλάγιο, οπίσθιο και κατώτερο τοίχωμα της
αριστερής κοιλίας ήταν έντονα υποκινητικά, διατηρώντας όμως πάχος (PWEDd =10,7 mm) χωρίς
στοιχεία υπερηχογένειας. Επίσης, καταγραφόταν
μέτρια διάταση δεξιάς κοιλίας, μέτρια έκπτωση της
συστολικής λειτουργίας (TAPSE=14 mm) και SPAP=45
mmHg. Εκ των βαλβίδων διαπιστώθηκε μικρή προς
μέτρια MR, με κεντρικό jet ανεπάρκειας και δίπτυχη αορτική βαλβίδα με συνένωση RCC+LCC χωρίς
ραφή, χωρίς στένωση ή ανεπάρκεια, με ήπια μόνο
εκφύλιση αυτής. Επίσης, διαπιστώθηκε αμφικολπική
διάταση, περικάρδιο ελεύθερο και θωρακική αορτή
χωρίς βλάβες.
Τα ένζυμα μυοκαρδιακής νέκρωσης σε επαναληπτικές μετρήσεις ήταν σταθερά υψηλά το πρώτο
24ωρο (plateau hs-cTnT=1,15 ng/ml  1,05 ng/ml
 1,08 ng/ml) και η αρχική τιμή BNP=4564 pg/ml.
Από τον υπόλοιπο παρακλινικό έλεγχο (αιματολογι-

κό, βιοχημικό-ηλεκτρολύτες, ενδοκρινολογικό) δεν
κατεγράφη κάτι αξιόλογο και ο έλεγχος για δευτεροπαθή υπέρταση, που ολοκληρώθηκε τις επόμενες
ημέρες, ήταν αρνητικός.
Στον ασθενή διακόπηκε σταδιακά η χορήγηση νιτρωδών, συνεχίστηκε η διουρητική αγωγή με
ικανοποιητική απάντηση ήδη από τις πρώτες ώρες
εισαγωγής του, έγινε έναρξη ΑΜΕΑ το πρώτο 24ωρο
και προστέθηκε μικρή δόση β-αναστολέα (καρβεδιλόλη), μόλις θεωρήθηκε ότι είχε αποσυμφορηθεί
επαρκώς (την 3η ημέρα εισαγωγής του). Δεν κατεγράφη επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας και ο ασθενής
βελτιώθηκε σταδιακά, διατηρώντας αιμοδυναμική
σταθερότητα χωρίς σύμπλοκες αρρυθμίες, καθ’
όλη την παραμονή του. Ο ασθενής υπεβλήθη σε
στεφανιογραφικό έλεγχο την 5η ημέρα νοσηλείας
του, που ανέδειξε στεφανιαία αγγεία χωρίς στενώσεις, με επικρατούσα την αριστερή κυκλοφορία.

Συζήτηση
Η χρήση του ΗΚΓ επιφανείας 12 απαγωγών, για τη
διάγνωση της υπερτροφίας καρδιάς, είναι γνωστό,
μέσα από έρευνες παρατήρησης1,2 και μεταναλύσεις3,
ότι έχει μέτρια ευαισθησία (δεν ξεπερνά το 68%) και
μέτρια έως υψηλή ειδικότητα (κυμαίνεται από 53%
ως 95%), με την ευαισθησία σταθερά να είναι μικρότερη της ειδικότητας, αφήνοντας συνολικά ένα
ποσοστό ψευδώς αρνητικών και ψευδώς θετικών
αποτελεσμάτων να διαλάθει της ορθής διάγνωσης,
παρότι έχει γίνει προσπάθεια περιορισμού αυτού του
ποσοστού, μέσω χρήσης πρόσθετων κλινικών και
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ηλεκτροκαρδιογραφικών στοιχείων4,5,6,7,8.
Αυτό που έκανε, όμως, ιδιαίτερη εντύπωση στο
συγκεκριμένο ασθενή, είναι τα τεράστια δυναμικά
στις προκάρδιες απαγωγές, που δεν μπορούσαν
να εξηγηθούν από την υπερηχογραφική εικόνα της
διάτασης της αριστερής κοιλίας, δημιουργώντας
το ερώτημα τί είδους ιστός μπορεί να δημιουργεί
τέτοια ηλεκτρική κατάσταση στην καρδιά και με ποιον
μηχανισμό, εν τη απουσία υπερτροφικών τοιχωμάτων, όταν μάλιστα το πρόσθιο και το πρόσθιο
ΜΚΔ έχουν τόσο έντονη υπερηχογένεια; Η υποψίας
κύματος “δ” στο ΗΚΓ θα μπορούσε να βοηθήσει
προς τη διερεύνηση κάποιας νόσου μεταβολισμού
(“storage diseases”, όπως Pompe, Danon, PRKAG2) .
Η περίπτωση αυτή του ασθενούς, μάς φέρνει στο
νου όλα εκείνα τα ερωτήματα (όπως το διαχρονικό
ερώτημα του Σαίξπηρ «να ζει κανείς ή να μη ζει»),
που ενώ έχουν προφανή απάντηση και εκ πρώτης
άποψης φαίνονται εύκολα, η πραγματική εμπειρία
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δείχνει ότι δεν μπορούν να απαντηθούν ξεκάθαρα.
Ενώ είναι γνωστό πως η διάταση της LV δημιουργεί
επίσης υψηλά δυναμικά (π.χ. αποτελεί θετικό σημείο ισχαιμίας σε απλή δοκιμασία κόπωσης, όταν
λόγω ισχαιμίας διατείνεται η LV), δεν συνηθίζεται
να απαντάται στην καθημερινή κλινική πράξη μια
τέτοια αντιστοιχία δυναμικών στο ΗΚΓ και πάχους
τοιχωμάτων στην υπερηχογραφική μελέτη.
Το συγκεκριμένο κλινικό ερώτημα μόλις που αρχίζει
να διατυπώνεται στη βιβλιογραφία9, αναδεικνύοντας
ότι ηλεκτρική και ανατομική υπερτροφία είναι δυο
διακριτές οντότητες και ότι το ΗΚΓ, παρότι συνεχίζει
να είναι ένα σπουδαίο εργαλείο στην καθημερινή
κλινική πράξη στην περίπτωση της υπερτροφίας
της καρδιάς, έχει περιορισμούς.
Ο ασθενής μας εξήλθε με αγωγή καρδιακής
ανεπάρκειας και σύσταση για μαγνητική τομογραφία καρδιάς και νέο Holter ρυθμού, των οποίων τα
αποτελέσματα αναμένονται. z
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