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Ἡ ἀορτικὴ βαλβῖδα εἶναι μία ἀπὸ τὶς τέσσερις (4)
βαλβῖδες τῆς καρδιᾶς καὶ μέσῳ αὐτῆς ἐξωθεῖται τὸ αἷμα
ἀπὸ τὴν καρδιὰ πρὸς ὅλο τὸ σῶμα. Τὸ ἀορτικὸ στόμιο μὲ
τὸ ἄνοιγμα τῆς βαλβῖδας εἶναι 3-4 τετραγωνικὰ ἑκατοστά.
Σημαντικὴ θεωρεῖται ἡ στένωση, ὅταν τὸ στόμιο τῆς
ἀορτικῆς βαλβῖδας γίνεται μικρότερο ἀπὸ 1 τετραγωνικὸ
ἑκατοστό.
Ὁ ἐκφυλιστικὸς μηχανισμὸς, ποὺ δημιουργεῖ τὴ
στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδας, εἶναι δυναμικὸς καὶ
ἐξελικτικός. Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς διαδικασίας αὐτῆς
εἶναι ἡ σταδιακὴ σκλήρυνση τῆς βαλβῖδας καὶ ἐναπόθεση
ἀσβεστίου σὲ αὐτή, μὲ προοδευτικὸ περιορισμὸ τῆς
κινητικότητας τῶν ἀορτικῶν πτυχῶν της καὶ τελικὰ τῆς
διάνοιξής της. Εἶναι ἕνα πρόβλημα, ποὺ συναντᾶται κυρίως
σὲ ἀσθενεῖς ἄνω τῶν 75 ἐτῶν.
Τὰ συνήθη συμπτώματα τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς
βαλβῖδας εἶναι δύσπνοια, στηθαγχικὸς πόνος καὶ ζαλάδες,
ἕως καὶ συγκοπικὰ ἐπεισόδια. Ἡ ἐκφυλιστικὴ στένωση
ἀορτικῆς βαλβῖδας εἶναι μιὰ προοδευτικὴ πάθηση
μὲ φτωχὴ πρόγνωση, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐμφάνισης τῆς
συμπτωματολογίας. Ἡ χορήγηση φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς
δὲν ἀντιμετωπίζει ἀποτελεσματικὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς νόσου.
Ἡ θεραπεία ἐκλογῆς μέχρι πρόσφατα ἦταν ἡ
χειρουργικὴ ἀντικατάσταση. Ἡ βαλβιδοπλαστικὴ ὡς
ἐπιλογὴ διαδερμικῆς ἀντιμετώπισης, ἀποτελοῦσε μιὰ
προσωρινὴ ἐναλλακτικὴ λύση καὶ ὄχι μόνιμη ἀντιμετώπιση,
ἐξαιτίας τῶν ὑψηλῶν ποσοστῶν ἐπαναστένωσης καὶ τῆς
περιορισμένης μακροπρόθεσμης διάρκειας. Ἀντιθέτως,
ἡ ἴδια μέθοδος εἶναι ἡ θεραπεία ἐκλογῆς σὲ νεότερους
ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ συγγενῆ στένωση ἀορτικῆς
βαλβῖδας, χωρὶς σοβαροῦ βαθμοῦ ἀσβέστωση.
Ἡ διαδερμικὴ ἐμφύτευση ἀορτικῆς βαλβῖδας μπορεῖ
νὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ
συμπτωματικὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβῖδας, ποὺ εἴτε εἶναι
ὑψηλοῦ περιεγχειρητικοῦ κινδύνου εἴτε εἶναι ἀνεγχείρητοι,
ἐφόσον πληροῦνται οἱ ἀνατομικὲς προϋποθέσεις, ὅπως
διαπιστώνονται μὲ τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα καὶ τὴν
ἀγγειογραφία. Ἡ ταξινόμηση τῶν ἀσθενῶν, ὡς ὑψηλοῦ
κινδύνου ἢ ἀνεγχείρητων, γίνεται βάσει συνδυασμοῦ τῆς
κλινικῆς ἀξιολόγησης ἀπὸ ὁμάδα ἰατρῶν, ποὺ ἀποτελεῖται
ἀπὸ ἐπεμβατικοὺς καρδιολόγους καὶ καρδιοχειρουργοὺς
καὶ τῆς ἐκτίμησης τῆς περιεγχειρητικῆς θνητότητας ἀπὸ
χειρουργικὰ μοντέλα κινδύνου, (ὅπως τὸ logistic Euroscore -
European System for Cardiac Operative risk Evaluation
καὶ τὸ STS- Society of Thoracic Surgery).
Συνεπῶς, ἀρχικὰ γίνεται ἐνημέρωση τοῦ ἀσθενοῦς γιὰ
τὸν προ-ἐπεμβατικὸ ἔλεγχο. Ἀκολουθεῖ ἀπεικονιστικὸς

ἔλεγχος, ὥστε νὰ ἀξιολογηθεῖ ἡ δυνατότητα πραγ
ματοποίησης τῆς ἐπέμβασης τεχνικά. Ἡ ἀξιολόγηση
τῶν ἀνατομικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἀσθενοῦς πραγ
ματοποιεῖται μὲ τὴ βοήθεια τοῦ διαθωρακικοῦ ἢ καὶ
τοῦ διοισοφαγείου ὑπερηχοκαρδιογραφήματος. Ἀκο
λουθεῖ ἀξιολόγηση τῆς στεφανιαίας ἀνατομίας στὸ
αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο. Ἐπίσης πραγματοποιεῖται
ἔλεγχος τῆς ἀνατομίας τῆς ἀορτικῆς ρίζας, τῆς ἀνιούσας
ἀορτῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς διαμέτρου τῶν λαγονίων καὶ μηριαίων
ἀρτηριῶν, καθὼς καὶ τῆς ὑποκλειδίου ἀρτηρίας. Τέλος
ὁ ἀπεικονιστικὸς ἔλεγχος ὁλοκληρώνεται μετὰ ἀπὸ
ἀξονικὴ τομογραφία τῆς περιοχῆς (θώρακα, ἄνω-κάτω
κοιλίας, πυέλου). Ὁ προ-ἐπεμβατικὸς ἔλεγχος συνήθως
ὁλοκληρώνεται μὲ παραμονὴ τοῦ ἀσθενοῦς γιὰ 24 ὧρες
στὸ Νοσοκομεῖο.
Ἡ κλινικὴ ἀποδοχὴ τῆς μεθόδου ἀπὸ τὸ 2007
(ὅταν ἔλαβε ἔγκριση στὴν Εὐρώπη) εἶναι εὐρεῖα
καὶ συνεχῶς αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπεμβάσεων
ποὺ πραγματοποιοῦνται κάθε χρόνο. Μέχρι σήμερα
ὑπολογίζεται ὅτι ἔχουν πραγματοποιηθεῖ περισσότερες
ἀπὸ 100.000 ἐμφυτεύσεις παγκοσμίως. Στὴν Ἑλλάδα ὁ
ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι περὶ τὶς 800. Τὰ κλινικὰ ἀποτελέσματα
εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικὰ μὲ θνητότητα τὶς πρῶτες 30
ἡμέρες μετὰ τὴν ἐπέμβαση περὶ τὸ 3%, ἐπειδῆ ἀκριβῶς
πρόκειται γιὰ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, ποὺ ἔχουν
ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τοὺς καρδιοχειρουργοὺς.
Ὑπάρχουν πλέον ἀναλυτικὰ καὶ λεπτομερῆ στοιχεῖα
παρακολούθησης πολλῶν ἀσθενῶν, ποὺ ἔχουν
διαδερμικὲς βαλβῖδες γιὰ περισσότερα ἀπὸ 6 χρόνια,
καὶ δὲν ἔχει διαπιστωθεῖ καμμία ἀνησυχία γιὰ τὴν
μακροχρόνια ἀνθεκτικότητα καὶ λειτουργικότητά τους.
Ἀναμένεται ὅτι ἡ διάρκεια καλῆς λειτουργίας τους θὰ εἶναι
παρόμοια μὲ τὶς χειρουργικὲς βαλβῖδες, δηλαδὴ 12-16
ἔτη. Ὡστόσο, ἀκόμη καὶ ὅταν δυσλειτουργήσουν θὰ εἶναι
δυνατὴ ἡ ἀντικατάσταση μὲ νέα διαδερμικὴ βαλβῖδα, ποὺ
θὰ ἐμφυτεύεται μὲ τὸν ἴδιο ἁπλὸ τρόπο. Αὐτὸ ἄλλωστε
γίνεται ἤδη σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν δυσλειτουργία παλαιῶν
χειρουργικὰ τοποθετημένων βιοπροσθετικῶν βαλβίδων καὶ
σήμερα θεραπεύονται μὲ τὴ διαδερμικὴ μέθοδο, ἀντὶ νὰ
ὑποβάλλονται σὲ νέα χειρουργικὴ ἐπέμβαση.
Ἡ πιὸ συνηθισμένη ὁδὸς προσπέλασης εἶναι ἀπὸ
τὴ μηριαία ἀρτηρία (δια-μηριαία προσπέλαση). Ἐὰν ἡ
ἀνατομία δὲν μᾶς ἐπιτρέπει αὐτὴ τὴν πρόσβαση, ὑπάρχει
καὶ ἡ δια-υποκλείδιος καὶ ἡ δια-αορτική. Ἡ δια-μηριαία
γίνεται ἀπὸ τὴν ἀρτηρία τοῦ μηροῦ μὲ τρόπο παρόμοιο μὲ
τὴ στεφανιογραφία. Δὲν ἀπαιτεῖται γενικὴ ἀναισθησία καὶ
διασωλήνωση, ἀλλὰ χορηγοῦνται κατασταλτικὰ φάρμακα
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γιὰ νὰ εἶναι ὁ ἀσθενὴς ἤρεμος καὶ συνεργάσιμος. Ἡ
διάρκεια τῆς ἐπέμβασης εἶναι συνήθως περὶ τὴν μία (1)
ὥρα, ἀλλὰ ἡ συνολικὴ παραμονὴ τοῦ ἀσθενοῦς στὸ χῶρο
τῆς ἐπέμβασης εἶναι περὶ τὶς δύο (2) ὧρες. Ὁ ἀσθενὴς μένει
κλινήρης στὴν Ἐντατικὴ Μονάδα τὶς πρῶτες ἡμέρες καὶ
ἀκολούθως νοσηλεύεται σὲ θάλαμο. Στὴν πλειονότητα τῶν
ἀσθενῶν (85%), οἱ ἀρτηρίες τοῦ μηροῦ εἶναι κατάλληλες
γιὰ τὴν ἐμφύτευση τῆς βαλβῖδας μέσῳ αὐτῶν.
Τὸ 2012 οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση δομικῶν
παθήσεων τῆς καρδιᾶς, πρότειναν τὴ διαδερμικὴ
ἐμφύτευση ἀορτικῆς βαλβῖδας γιὰ ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ
βαθμοῦ στένωση ἀορτικῆς βαλβῖδας, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ
ὑποβληθοῦν σὲ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση. Ἡ ἀπόφαση
αὐτὴ λαμβάνεται ἀφοῦ γίνει ἐκτίμηση ὅλων τῶν δεδομένων
ἀπὸ μιὰ «ὁμάδα ἰατρῶν», ποὺ περιλαμβάνει ἀπαραίτητα
καρδιολόγο, ἐπεμβατικὸ καρδιολόγο, καρδιοχειρουργὸ
καὶ ἀναισθησιολόγο. Βέβαια, ἡ ἀπόφαση γιὰ διαδερμική
ἑμφύτευση ἀορτικῆς βαλβῖδας -ΔΕΑΒ λαμβάνεται μετὰ ἀπὸ
συνεκτίμηση τῶν συννοσηροτήτων καὶ τὴν προϋπόθεση
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ὅτι ὁ ἀσθενὴς ἔχει προσδόκιμο βελτίωσης τῆς ποιότητας
ζωῆς του, ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ εἶναι σαφῶς >1 ἔτος.
Ἐπιπροσθέτως, οἱ ἴδιες κατευθυντήριες ὁδηγίες πρότειναν
ὅτι ἡ ΔΕΑΒ μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ θεραπεία σὲ ἀσθενεῖς
μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ στένωση ἀορτικῆς βαλβῖδας, ποὺ
δὲν εἶναι ἀκατάλληλοι, ἀλλὰ εἶναι ὑψηλοῦ κινδύνου
γιὰ χειρουργεῖο βάσει τῶν συννοσηροτήτων καὶ τῶν
ἀνατομικῶν χαρακτηριστικῶν.
Στὴν Ἑλλάδα πραγματοποιοῦνται ΔΕΑΒ σὲ ἱκανὸ
ἀριθμὸ νοσοκομείων μὲ Αἱμοδυναμικὸ Ἐργαστήριο καὶ
Καρδιοχειρουργικὸ Τμῆμα σὲ ἑτοιμότητα. Συνολικὰ στὴν
Ἑλλάδα μέχρι τὸ 2014 εἶχαν τοποθετηθεῖ περίπου 1.000
ΔΕΑΒ, μὲ τὸ «Ἱπποκράτειο», τὸ «Ὠνάσειο» καὶ τὸ «Ὑγεία»
(κατὰ σειρὰ ἀριθμοῦ ἐμφυτεύεσεων) νὰ εἶναι τὰ κέντρα μὲ
τριψήφιο ἀριθμό. Στὴν Α΄ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ
Κλινικὴ τοῦ «Ἱπποκρατεὶου» ἔχουν ἐμφυτευθεῖ ἀπὸ
ἐπεμβατικοὺς καρδιολόγους, ἐξειδικευμένους καὶ
πιστοποιημένους στὴ διαδικασία, μὲ ποσοστὰ ἐπιτυχίας
πάνω ἀπὸ 95%, ἐνῶ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο εἶναι κατὰ
μέσο ὅρο 92%. 

