Ιπποκρατης χθες - σημερα - αυριο
Ρευματικὴ καρδιακὴ νόσος: ὑπάρχει λόγος νὰ τὴν θυμηθοῦμε
ξανά;
Σμαράγδα Μπίλιου, Εἰδικευόμενη Παθολόγος, Καρδιολογικὴ Κλινική, Γ.Ν.Α. Λαϊκό.
Γεώργιος Τζάνης, Εἰδικευόμενος Καρδιολόγος, Καρδιολογικὴ Κλινική, Γ.Ν.Α. Λαϊκό.
Ἰωάννης Μπαρμπετσέας, Συντονιστὴς Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Γ.Ν.Α. Λαϊκό.
Μπορεῖ ὁ δυτικὸς κόσμος νὰ ἔχει σχεδὸν ξεχάσει
τὴ ρευματικὴ καρδιακὴ νόσο καὶ δικαιολογημένα, ἀφοῦ
σήμερα ἡ συχνότητά της ἔχει μειωθεῖ σημαντικά: δύο
περιπτώσεις ἀνὰ 100.000 πληθυσμοῦ στὶς ΗΠΑ. Ὅμως
δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες, ὅπου
ἡ ἐπίπτωση τῆς νόσου εἶναι
σοβαρὴ μὲ 250.000 θανάτους
νέων ἀνθρώπων κάθε χρόνο.
Καὶ σήμερα ὑπολογίζεται
ὅτι περίπου 15 ἑκατομμύρια
ἄνθρωποι ἔχουν ἔνδειξη
προσ βολῆς ἀπὸ ρευματικὴ
καρδιακὴ νόσο!
Γιατί ἀξίζει ὅμως νὰ τὴν
θυμηθοῦμε κι ἐμεῖς;
Ἀρχικὰ διότι ἱστορικὰ καὶ
μόνο ἀξίζει νὰ γνωρίζουμε ὅτι
πρὶν 100 χρόνια ἀποτελοῦσε
τὴ 1η αἰτία θανάτου ἀπὸ
καρδιακὴ νόσο σὲ πρόσωπα
ἡλικίας 5-20 ἐτῶν. Ὅμως
ἀκόμη καὶ σήμερα συνεχίζει
νὰ κατέχει τὴν πρωτιά, ἐπειδὴ
στὰ παιδιὰ παγκοσμίως
ἀποτελεῖ τὴν 1η αἰτία ἐπίκτητης
καρδιοπάθειας. Ἔπειτα, συμ
βαίνει ἡ φτωχοποίηση νὰ μὴν ἀφορᾶ πιὰ μόνο στὸν
Τρίτο Κόσμο, ἀλλὰ δειλὰ-δειλὰ καὶ στὸν ἀνεπτυγμένο
κόσμο. Τέλος, ἐπειδὴ καὶ ἡ μετακίνηση τῶν πληθυσμῶν
πλέον παίρνει τέτοιες διαστάσεις, ποὺ μᾶς φέρνει στὸ
προσκήνιο πολλὲς «ξεχασμένες νόσους», ὡς ἡ ἑλονοσία
καὶ ἡ φυματίωση, ἀπὸ τὶς ὁποῖες νομίζαμε πὼς εἴχαμε
«γλιτώσει», βλέποντας πίσω ἀπὸ τὸ γυάλινο τεῖχος τοῦ
δυτικοῦ πολιτισμοῦ.
Ὅλα ξεκινοῦν μὲ λοίμωξη τοῦ φάρυγγα, ἀπὸ ἕνα
συγκεκριμένο εἶδος στρεπτόκοκκου, τὸν β-αἱμολυτικὸ
στρεπτόκοκκο ὁμάδας Α. Ἡ στρεπτοκοκκικὴ φα
ρυγγοαμυγδαλίτιδα διαφέρει ἀπὸ τὸ κοινὸ κρυολόγημα
στὰ ἑξῆς σημεῖα: ὑπάρχει ὑψηλὸς πυρετὸς >380C, οἱ
τραχηλικοὶ λεμφαδένες εἶναι ἐπώδυνοι καὶ διογκωμένοι,
ὑπάρχουν βύσματα ἢ κοκκινωπὰ στίγματα στὴ μαλακὴ
ὑπερῴα καὶ στὶς ἀμυγδαλές. Τὰ συμπτώματα αὐτὰ
μπορεῖ νὰ μὴν συνυπάρχουν ὅλα τὴν ἴδια στιγμή. Τὸ
συνάχι, ἡ καταρροή, ὁ βῆχας καὶ ἡ ἁπλῆ βραχνάδα μᾶς

ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴ διάγνωση, συνήθως εἶναι ἐνδείξεις
ἰογενοῦς λοιμώξεως. Ὡς πρὸς τὴν πιθανότητα νὰ ὑπάρχει
ἢ ὄχι στρεπτοκοκκικὴ λοίμωξη ἔχουν ὁριστεῖ συγκεκριμένα
κριτήρια (Centor), βάσει τῶν ὁποίων γίνεται ἡ κλινικὴ
διάγνωση τοῦ ἀσθενοῦς. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ, πρῶτον,
γιὰ νὰ ἀποφεύγουμε τὴν
ὑπερσυνταγολόγηση ἀντι
βιοτικῶν, ὅταν πρόκειται
γιὰ ἰογενεῖς λοιμώξεις,
ποὺ ἀποτελοῦν τὴ μεγάλη
πλειονότητα καὶ, τὸ σπου
δαιότερο, γιὰ νὰ ἀναγ νω
ρίζουμε αὐτὸν ποὺ πιθανὸν
ἔχει στρεπτοκοκκικὴ λοίμωξη,
ὥστε νὰ λάβει ἔγκαιρα ἀντι
βίωση καὶ νὰ προληφθοῦν οἱ
ἐπιπλοκές, ὡς ὁ ρευματικὸς
πυρετός, ἡ σπειραματονεφρῖτις
κ.ἄ. Ὅταν οἱ περιπτώσεις δὲν
εἶναι ξεκάθαρες, λαμβάνεται
φαρυγγικὸ ἐπίχρισμα τόσο
γιὰ καλλιέργεια, ἡ ὁποία θὰ
ταυτοποιήσει μὲ ἀκρίβεια τὸ
ὑπεύθυνο παθογόνο μικρόβιο,
ὅσο καὶ γιὰ strep test, ποὺ
ἀποτελεῖ γρήγορη μέθοδο καὶ
μᾶς δίνει ἀποτέλεσμα σὲ 15 λεπτά, μὲ τὸ μειονέκτημα ὅτι
ἔχει χαμηλὴ εἰδικότητα, ἐπειδὴ θετικοποιεῖται καὶ σὲ ἄλλα
εἴδη στρεπτόκοκκου.
Ἡ θεραπεία πρώτης γραμμῆς παραμένει τὸ φάρμακο,
τοῦ ὁποίου ἡ ἀνακάλυψη θεράπευσε τὴ νόσο. Εἶναι ἡ
πενικιλλίνη, ἡ ὁποία χορηγούμενη ἐπὶ 10 ἡμέρες εἶναι
ἀποτελεσματική, δοκιμασμένη καὶ φθηνή. Ἂν ὑπάρχει
ἀλλεργὶα στὴν πενικιλλίνη, χορηγεῖται ἐρυθρομυκίνη καὶ
ἐναλλακτικὰ κεφουροξίμη, ἀζιθρομυκίνη ἢ κλινδαμυκίνη.
Σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις ἐπιβάλλεται ἡ ἀνίχνευση καὶ
θεραπεία ἐκρίζωσης τῶν ἑστιῶν φορέων στρεπτοκόκκου.
Οἱ ἐπιπλοκὲς τῆς στρεπτοκοκκικῆς λοίμωξης μπορεῖ
νὰ εἶναι πυώδεις καὶ νὰ ἀφοροῦν σὲ τοπικὴ συνήθως
ἐπέκταση τῆς νόσου, ὡς τὸ περιαμυγδαλικὸ ἀπόστημα, ἡ
μαστοειδῖτις, ἡ διαπύησις λεμφαδένων. Μπορεῖ ὅμως νὰ
εἶναι καὶ μὴ πυώδεις, στὶς ὁποῖες ἀνήκει ὁ ρευματικὸς
πυρετὸς καὶ ἡ σπειραματονεφρῖτις.
Ὁ ρευματικὸς πυρετὸς ὀφείλεται σὲ συστηματικὴ
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ἀνοσολογικὴ ἀντίδραση τοῦ ὀργανισμοῦ. Κατ’ αὐτὴν
τὰ κύτταρα ἄμυνας τοῦ ὀργανισμοῦ «μπερδεύονται»,
λόγῳ τῆς ὁμοιότητας περιοχῶν τοῦ στρεπτόκοκκου μὲ
φυσιολογικὲς περιοχές. Ἔτσι σχηματίζουν αὐτοαντισώματα
καὶ στρέφονται ἐναντίον τῶν ὑγιῶν κυττάρων τοῦ ἴδιου
τοῦ ὀργανισμοῦ. O μηχανισμὸς αὐτὸς ὀνομάζεται
μοριακὴ μίμηση. Συγκεκριμένα, αὐτὲς οἱ «περιοχὲς»
τοῦ στρεπτόκοκκου, ἔναντι τῶν ὁποίων σχηματίζονται
ἀντισώματα, ὀνομάζονται ἀντιγονικοὶ ἐπίτοποι, λόγῳ
παρουσίας Μ-πρωτεΐνης καὶ Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνης.
Μονοκλωνικὰ ἀντισώματα, ἔναντι αὐτῶν τῶν πρωτεϊνῶν,
σχηματίζουν διασταυρούμενη ἀντίδραση μὲ τὴν καρδιακὴ
μυοσίνη καὶ ἄλλες πρωτεΐνες τῆς καρδιᾶς, ὅπως ἡ λαμινίνη,
τροπομυοσίνη, κερατίνη, βιμεντίνη, καθὼς καὶ μὲ
πρωτεΐνες ἄλλων ὀργάνων στόχων τοῦ ὀργανισμοῦ, ὅπως
ὁ ἀρθρικὸς ὑμένας, ὁ νευρικὸς ἱστός, τὸ ὑποδόριο καὶ τὸ
δέρμα. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ
τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ μικροβίου ὑπάρχει δομικὴ ὁμοιότητα.
Ἀπὸ τὴν καρδιὰ συχνότερα προσβάλλονται οἱ βαλβῖδες
μὲ φλεγμονὴ - βαλβιδῖτις. Ἂν ἐξετάσουμε τοὺς ἱστοὺς στὸ
μικροσκόπιο, ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ βλάβη εἶναι τὰ ὀζίδια
Aschoff, ποὺ ἀποτελοῦν κοκκιωματώδεις συσσωρεύσεις
κοντὰ στὶς βαλβῖδες καὶ περιέχουν μακροφάγα καὶ
Τ-κύτταρα - λευκὰ αἱμοσφαίρια. Ἡ ὀξεῖα αὐτὴ προσβολὴ
στὴν πλειονότητα εἶναι περιορισμένη, ἡ ὁποία ὅμως,
ἐνίοτε προοδευτικά, ὁδηγεῖ σὲ μόνιμη παραμόρφωση
τῶν βαλβίδων καὶ χρόνια ρευματικὴ καρδιακὴ νόσο. Σὲ
ποσοστὸ 10% μπορεῖ νὰ βλάπτεται τὸ περικάρδιο ἢ καὶ τὸ
μυοκάρδιο, ἀλλὰ συνήθως πρόκειται γιὰ ἤπια βλάβη τους.
Τὰ συμπτώματα τοῦ ρευματικοῦ πυρετοῦ ἐμφανίζονται
κατὰ μέσον ὅρο 2-3 ἑβδομάδες μετὰ τὴν φαρυγγικὴ
λοίμωξη καὶ ἀντιστοιχοῦν στὸ χρόνο, ποὺ χρειάζονται
γιὰ νὰ σχηματιστοῦν ἀντισώματα ἔναντι ἐνζύμων τοῦ
στρεπτόκοκκου (ἀντιστρεπτολυσίνη Ο, anti DNAase B).
Συνήθως προσβάλλονται πρόσωπα νεαρᾶς ἡλικίας, 5-15
ἐτῶν.
Τὰ προσφάτως ἀναθεωρημένα κριτήρια Jones γιὰ τὴ
διάγνωση τοῦ ὀξέος ρευματικοῦ πυρετοῦ εἶναι τὰ ἑξῆς:
Α) Μείζονα: 1. Καρδῖτις. Ἐκδηλώνεται ὡς
περικαρδῖτις, δηλαδὴ φλεγμονὴ τοῦ περικαρδίου
- ἐξωτερικὸ περίβλημα τῆς καρδιᾶς. Ἐδῶ συχνὰ
παρατηρεῖται αὔξηση τῶν διαστάσεων τῆς καρδιᾶς,
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ φύσημα ἀπὸ ἀνεπάρκεια ἢ
στένωση βαλβίδας. 2. Ὀχθῶδες ἐρύθημα. Πρόκειται γιὰ
ἐξάνθημα τοῦ κορμοῦ ἢ τοῦ ἐγγὺς τμήματος τῶν ἄκρων,
ποὺ δὲν πονάει, δὲν προκαλεῖ φαγούρα καὶ μοιάζει μὲ
κύκλους καπνοῦ. 3. Ὑποδόρια ὀζίδια, μεγέθους ὀλίγων
χιλιοστῶν μέχρι 2 cm, κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα στὶς ὀστικὲς
ἐπιφάνειες ἢ ὅπου ὑπάρχουν ὀστικὲς προεξοχὲς ἢ στοὺς
τένοντες. 4. Χορεία τοῦ Sydenham. Πρόκειται γιὰ σύνολο
κινήσεων ποὺ γίνονται χωρὶς τὴ θέληση τοῦ ἀσθενοῦς,
εἶναι εἴτε ἀπότομες εἴτε ἀργὲς ἀλλὰ ἀσυντόνιστες καὶ
ἀφοροῦν κυρίως στὸ πρόσωπο, στὴ γλῶσσα καὶ στὰ χέρια.
5. Πολυαρθρῖτις. Πρόκειται γιὰ φλεγμονή, κυρίως τῶν
μεγάλων ἀρθρώσεων, ποὺ διογκώνονται καὶ ἐμφανίζεται
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πότε στὴ μία ἄρθρωση καὶ πότε στὴν ἄλλη.
Β) Ἐλάσσονα. Σ’ αὐτὰ περιλαμβάνονται ὁ πυρετός,
πόνος σὲ πολλὲς ἀρθρώσεις ταυτόχρονα, διαταραχὲς
στὸ καρδιογράφημα καὶ ἀπὸ ἐργαστηριακῆς πλευρᾶς
αὐξημένοι δεῖκτες ταχύτητος καθίζησης τῶν ἐρυθρῶν
αἱμοσφαιρίων καὶ τῆς CRP.
Ὅταν συνυπάρχουν δύο μείζονα ἢ ἕνα μεῖζον καὶ
δύο ἐλάσσονα κριτήρια, μποροῦμε νὰ τεκμηριώσουμε
τὴν διάγνωση τοῦ ὀξέος ρευματικοῦ πυρετοῦ. Γιὰ τὴ
διάγνωση, φυσικά, μᾶς βοηθάει τὸ ἱστορικὸ προηγηθείσης
φαρυγγοαμυγδαλίτιδος ἢ ὅταν αὐτὸ εἶναι ἀσαφές, οἱ τίτλοι
ἀντιστρεπτοκοκκικῶν ἀντισωμάτων, ὅπως προαναφέρθηκε
(ASTO –antiDNAse B). Ἐπίσης, πέρα ἀπὸ τὴν κλινικὴ
ἐξέταση, γιὰ τὶς καρδιακὲς ἐκδηλώσεις ἔχουν θεσπιστεῖ
καὶ πολὺ συγκεκριμένα ὑπερηχογραφικὰ κριτήρια, ἐπειδὴ
χωρὶς αὐτὰ ἡ νόσος ὑποδιαγιγνώσκεται σημαντικά.
Ἡ θεραπεία εἶναι ἡ χορήγηση πενικιλλίνης μαζὶ μὲ
ἀσπιρίνη καὶ κορτιζόνη, κυρίως γιὰ τὶς ὀστικὲς ἐκδηλώσεις.
Εἶναι σημαντικὸ νὰ προλάβουμε τὶς ὑποτροπὲς τοῦ
ρευματικοῦ πυρετοῦ καὶ αὐτὸ γίνεται χορηγώντας
πενικιλλίνη ἀνὰ 4 ἑβδομάδες. Ἡ χημειοπροφύλαξη αὐτὴ
μπορεῖ νὰ διαρκέσει ὡς καὶ 10 χρόνια! Εἶναι, ἑπομένως,
πιὸ θεμιτὸ νὰ εἴμαστε αὐστηροὶ καὶ νὰ κάνουμε πρωτογενῆ
πρόληψη, θεραπεύοντας σωστὰ τὴν ἀρχικὴ φαρυγγικὴ
λοίμωξη μὲ χορήγηση κατάλληλου ἀντιβιοτικοῦ σὲ σωστὸ
χρονικὸ διάστημα.
Τὰ ὑποτροπιάζοντα ἐπεισόδια ρευματικοῦ πυρετοῦ
ὁδηγοῦν σὲ σκληρότητα ἢ παραμόρφωση τῶν πτυχῶν τῶν
βαλβίδων, συνένωση τῶν σημείων σύγκλισης ἢ συρρίκνωση
καὶ συνένωση τῶν τενόντιων χορδῶν. Αὐτὲς οἱ διεργασίες
ὁδηγοῦν ἐν τέλει σὲ ἀνεπάρκεια καὶ στένωση τῶν βαλβίδων.
Στὴ χρόνια ρευματικὴ καρδιακὴ νόσο προσβάλλεται
συχνότερα μόνο ἡ μιτροειδὴς βαλβίδα (50-60%), ἐνῶ
μικτὴ βλάβη μιτροειδοῦς καὶ ἀορτικῆς συναντᾶμε στὸ 20%.
Οἱ ὑπόλοιπες βαλβῖδες βλάπτονται σπανιότερα.
Κλείνοντας, ἄς μιλήσουμε καὶ πάλι μὲ ἀριθμούς.
Μετὰ τὴν εὐρεῖα χρήση τῶν ἀντιβιοτικῶν ὁ ρευματικὸς
πυρετὸς μειώθηκε ἀλλὰ δὲν ἐξαλείφθηκε. Χωρὶς θεραπεία
ἢ μετὰ ἀπὸ ἀτελῆ θεραπεία, ἡ στρεπτοκοκκικὴ ἀμυγδαλῖτις
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ὀξὺ ρευματικὸ πυρετὸ καὶ ἀπὸ
τοὺς προσβληθέντες ἀσθενεῖς 30-45% θὰ ἐμφανίσουν
ρευματικὴ καρδιοπάθεια, συνήθως στένωση ἢ ἀνεπάρκεια
βαλβῖδος. Αὐτὴ ἡ προσβολὴ εἶναι σοβαρὴ μὲ ἄμεσες καὶ
χρόνιες συνέπειες. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας
βρίσκεται ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν σὲ ἀναζήτηση ἐμβολίου, χωρὶς
ἀποτέλεσμα πρὸς τὸ παρόν. Τὸ πρόβλημα παραμένει
σοβαρὸ, κυρίως στὶς μὴ ἀνεπτυγμένες χῶρες. 

