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Παρουσίαση περιστατικού

Γ

υναίκα, 45 ετών, με ατομικό αναμνηστικό πρόπτωσης μιτροειδούς βαλβίδας, με μετρίου βαθμού
ανεπάρκεια και εκτακτοσυστολική αρρυθμία,
νοσηλεύτηκε στην κλινική μας προς διερεύνηση
δύσπνοιας λειτουργικού σταδίου ΝΥΗΑ ΙΙ-ΙΙΙ. Η φαρμακευτική της αγωγή περιελάμβανε νεμπιβολόλη
και προπαφαινόνη. Η ασθενής δεν παρουσίαζε
κλασικούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία
νόσο, ούτε ιστορικό συγκοπτικών επεισοδίων.

Κατά τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκε συστολικό φύσημα έντασης 2-3/6 στη θέση ακρόασης
της μιτροειδούς βαλβίδας. Το ΗΚΓ/φημα επιφανείας
12 απαγωγών κατέδειξε αυξημένο φορτίο έκτακτων
κοιλιακών συστολών. Στην υπερηχογραφική μελέτη
διαπιστώθηκε πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας,
με μέτρια ανεπάρκεια και διάταση της αριστερής
κοιλίας (ΤΔΔ = 63 mm, TΣΔ = 47mm). Ο αριστερός
κόλπος ήταν επίσης διατεταμένος. Το ΚΕ υπολογίστηκε με τη μέθοδο Simpson 55%. Επιπλέον, στον

310

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εικόνα 1. Διαθωρακική παραστερνική τομή κατά τον επιμήκη άξονα. Απεικονίζεται η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας και “χάσμα” μεταξύ του δακτυλίου της μιτροειδούς βαλβίδας και του κατωτεροπλαγίου τοιχώματος της αριστερής
κοιλίας- κόκκινη κουκίδα. ακ = αριστερή κοιλία, ακο= αριστερός κόλπος.

επιμήκη παραστερνικό άξονα διαπιστώθηκε χάσμα
μεταξύ του δακτυλίου της μιτροειδούς βαλβίδας και
του κατωτεροπλαγίου τοιχώματος της αριστερής
κοιλίας.
Η ασθενής παρακολουθήθηκε με Holter 24
ώρου, στο οποίο κατεγράφησαν αρκετές έκτακτες κοιλιακές συστολές, εν μέρει πολύμορφες, με
επεισόδια διδυμίας και τριδυμίας, καθώς και ριπή
μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας.
Επιπλέον, η ασθενής υπεβλήθη σε δυναμική
ηχοκαρδιογραφία για ποσοτικοποίηση ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, λόγω της διαφωνίας μεταξύ του ΚΕ της αριστερής κοιλίας και του
βαθμού ανεπάρκειας της μιτροειδούς. Η δυναμική
ηχοκαρδιογραφία με κόπωση δεν έδειξε αύξηση
του ΕRO και ο χαρακτηρισμός της ανεπάρκειας
της μιτροειδούς παρέμεινε μέτριος. Ακολούθησε
στεφανιογραφική μελέτη, όπου δεν διαπιστώθηκε
σημαντική στένωση των στεφανιαίων αγγείων.
Στην αγωγή της ασθενούς τέθηκε μπισοπρολόλη και κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο
συνεστήθη η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας
καρδιάς. Εν αναμονή της μαγνητικής τομογραφίας,
σε ιδιωτικό κέντρο, η ασθενής απεβίωσε.

Συζήτηση
Η ατελής κοιλιοκολπική σύζευξη (mitral annulus
dysjunction) έχει περιγραφεί πάνω από 30 χρόνια,
και ορίζεται ως η μετατόπιση του σημείου σύνδε-

σης του δακτυλίου της μιτροειδούς από το οπίσθιο
τοίχωμα της αριστερής κοιλίας.1
Υπερηχογραφικά, η απόσταση αυτή μετράται
στην επιμήκη παραστερνική τομή στο τέλος της
συστολής της αριστερής κοιλίας. Με τη χρήση
της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς, η μετατόπιση αυτή του δακτυλίου της μιτροειδούς μπορεί
ευκρινώς να απεικονιστεί, και όταν είναι μεγαλύτερη
του 1 mm, κρίνεται ότι ο ασθενής πάσχει από το
σύνδρομο της ατελούς κοιλιοκολπικής σύζευξης.1
Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα αποτέλεσε η συσχέτιση του συνδρόμου αυτού με την εμφάνιση
κοιλιακών αριθμιών και τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Το εύρημα ήταν ανεξάρτητο από την ύπαρξη
συνυπάρχουσας πρόπτωσης μιτροειδούς.1
Επιπλέον, επισημαίνεται, ότι πιθανότατα η νεαρή
ηλικία, το χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, η ίνωση
των θηλοειδών μυών, αλλά και η απόσταση του
μιτροειδικού δακτυλίου από το οπίθιο τοίχωμα της
αριστερής κοιλίας αποτελούν παράγοντες κινδύνου
για την εκδήλωση αρρυθμιολογικών φαινομένων.1
Σε ομάδα ασθενών με αμφιγλωχινική πρόπτωση
της μιτροειδούς βαλβίδας παρατηρήθηκε αυξημένη
επίπτωση αιφνιδίου καρδιακού θανάτου.4
Όσον αφορά στα αίτια πρόκλησης των αρρυθμιών, φαίνεται ότι το μηχανικό στρες, που ασκείται
στους θηλοειδείς μύες, οδηγεί σε ίνωση και αυτή
στην εκδήλωση αρρυθμιών.5
Η αποτύπωση της ίνωσης θηλοειδών μυών,
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Εικόνα 2. Διαθωρακική παραστερνική τομή κατά τον επιμήκη άξονα φυσιολογικού ατόμου

σε μαγνητική τομογραφίας καρδιάς ασθενών με
πρόπτωση μιτεοειδούς βαλβίδας, σχετίζεται με την
εμφάνιση σύνθετων κοιλιακών αρρυθμιών.6
Παλαιότερες ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
κατέδειξαν ως συχνότερη εστία των έκτακτων κοιλιακών συστολών το κατωτεροβασικό τοίχωμα της
αριστερής κοιλίας7. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν,
επίσης, ως εστίες των εκτάκτων κοιλιακών συστολών τους θηλοειδείς μύες και το χώρο εξόδου της
αριστερής κοιλίας.4
Η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς
έχει ένδειξη σε όσους, με ηλεκτροκαρδιογραφικές
αλλοιώσεις στις κατωτεροπλάγιες απαγωγές, πα-

ρουσιάζουν έκτακτες κοιλιακές συστολές (>/3 στη
σειρά) με μορφή πλήρους δεξιού αποκλεισμού, και
αναφέρουν ιστορικό συγκοπής, προσυγκοπής ή
αιφνιδίως αναταχθέντος θανάτου.3
Η περίπτωση της ασθενούς μας κατέδειξε το
εύκολα αναγνωρίσιμο με την ηχοκαρδιογραφία, και
επικίνδυνο για αρρυθμιολογικά γεγονότα, σύνδρομο
της ατελούς κοιλιοκολπικής σύζευξης. Επιπλέον, φάνηκε, ότι ακόμα και μέτρια ανεπάρκεια μιτροειδούς
βαλβίδας, με καλή συσταλτικότητα της αριστερής
κοιλίας (ΚΕ 55%) σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. ■
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