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πρόπτωση μιτροειδοῦς εἶναι μία λειτουργικὴ διαταραχὴ
τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας, ποὺ ὁρίζεται ὡς πρόπτωση
μεγαλύτερη τῶν 2mm ἑνὸς ἢ περισσοτέρων τμημάτων τῶν
γλωχίνων τῆς βαλβίδας, πέραν τοῦ ἐπιπέδου τοῦ δακτυλίου
αὐτῆς, ἐντός τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου στὴ διάρκεια τῆς συστολῆς. Ὑπολογίζεται ὅτι περίπου 170 ἑκατομμύρια πρόσωπα
παγκοσμίως ἐμφανίζουν τὴ διαταραχὴ αὐτὴ, καθὼς ὁ ἐπιπολασμός της γνωρίζουμε πλέον ὅτι κυμαίνεται στὸ γενικὸ πληθυσμὸ ἀπὸ 1 ἕως 2.4%, ἐνῶ πρὶν δύο δεκαετίες ὑπολογιζόταν
ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ φτάνει τὸ 20%. Αὐτὴ ἡ ἰατρογενὴς ὑπερδιάγνωση τῆς νόσου, ἀποτέλεσμα τῶν λιγότερο ἐξελιγμένων
ἀπεικονιστικῶν τεχνικῶν καὶ τῆς συνακόλουθης ἐφαρμογῆς
«χαλαρότερων» καὶ ἐσφαλμένων κριτηρίων, δὲν ἦταν ἄμοιρη
συνεπειῶν, καθὼς φυσιολογικὲς βαλβῖδες «χαρακτηρίζονταν» δυσλειτουργικὲς καὶ οἱ ἐξεταζόμενοι μετατρέπονταν
σὲ «ἀσθενεῖς», λαμβάνοντας περιοριστικὲς συστάσεις ὅσον
ἀφορᾶ στὴν ἄθληση καὶ κατηγορηματικὲς συστάσεις ὅσον
ἀφορᾶ στὴν προληπτικὴ χορήγηση ἀντιβιοτικῶν, κυρίως
κατὰ τὶς ὀδοντιατρικὲς ἐπεμβάσεις.
Ἡ πρόπτωση μιτροειδοῦς ἀπαντᾶται μὲ τὴν ἴδια συχνότητα
καὶ στὰ δύο φῦλα καὶ ἡ ὑποψία τίθεται κατὰ τὴν κλινικὴ ἐξέταση,
μὲ τὴν παρουσία, κατὰ τὴν ἀκρόαση, τοῦ χαρακτηριστικοῦ
μεσο-συστολικοῦ click καὶ τοῦ μεσο-τελοσυστολικοῦ φυσήματος καὶ ἐπιβεβαιώνεται ὑπερηχοκαρδιογραφικά. Μορφολογικὰ
διακρίνεται σὲ: κλασικὴ (πάχυνση τῶν γλωχίνων μεγαλύτερη
τῶν 5mm) καὶ μὴ-κλασικὴ (ὅταν τὸ κριτήριο αὐτὸ δὲν πληροῦται), συμμετρικὴ καὶ ἀσύμμετρη, billowing καὶ flail, καὶ ὀφειλόμενη σὲ ἰνωδοελαστικὴ ἀνεπάρκεια (FED), σὲ μυξωματώδη
ἐκφύλιση (τυπικὴ μορφὴ Barlow) καὶ σὲ ἀρκετοὺς ἐνδιάμεσους
τύπους. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐμφάνιση
τῆς διαταραχῆς αὐτῆς μπορεῖ νὰ εἶναι σποραδικὴ ἢ οἰκογενής, κληρονομούμενη στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων
μὲ τὸν αὐτοσωμικὸ ἐπικρατοῦντα τύπο καὶ σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ
ποσοστὸ ὡς φυλοσύνδετο ὑπολειπόμενο χαρακτηριστικό.
Στὴν πρώτη περίπτωση, ὅταν ἕνας γονέας φέρει τὸ γονίδιο,
ὑπάρχει 50% πιθανότητα κάθε ἀπόγονος νὰ φέρει τὸ γονίδιο,
ἀλλά, λόγῳ ἀτελοῦς διεισδυτικότητας, μόνο τὸ 30-50% τῶν
συγγενῶν πρώτου βαθμοῦ ἐκφράζει τὴ διαταραχή.
Ἰδιαίτερη κλινικὴ ἀξία ἔχει ἡ διάκριση τῆς πρόπτωσης
τῆς μιτροειδοῦς σὲ πρωτοπαθῆ – ὅταν ἐμφανίζεται ἀπουσία
ὁποιασδήποτε ἀναγνωρίσιμης νόσου τοῦ συνδετικοῦ ἱστοῦ,
συγγενῶν διαταραχῶν ἢ ἀκόμα καὶ νόσων, ὅπως ἡ πολυκυστικὴ νόσος τῶν νεφρῶν ἢ τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
καὶ σὲ δευτεροπαθῆ, σὲ συνδυασμὸ μὲ ὁποιαδήποτε ἀπὸ τὶς
ὀντότητες ποὺ ἀναφέρονται στὸν Πίνακα 1, καθὼς τόσο ἡ
συνολικὴ ἀντιμετώπιση ὅσο καὶ ἡ πρόγνωση διαφέρουν.

Τὸ σύνδρομο τῆς πρόπτωσης μιτροειδοῦς εἶναι ἕνας
ὅρος ποὺ χρησιμοποιεῖται συχνὰ γιὰ νὰ περιγράψει τὸ συνδυασμὸ τῆς ὑπερηχοκαρδιογραφικῆς εἰκόνας τῆς πρόπτωσης τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας μὲ συμπτώματα, ποὺ δὲν ἐξηγοῦνται ἀπὸ τὴ διαταραχὴ αὐτὴ καθεαυτή, ὅπως θωρακικὸ
ἄλγος, εὔκολη κόπωση, αἴσθημα παλμῶν, πτωχὴ ἀνοχὴ
στὴν ἄσκηση, συγκοπτικὰ καὶ προσυγκοπτικὰ ἐπεισόδια,
ζάλη, διαταραχὲς πανικοῦ, κατάθλιψη, κεφαλαλγία, δύσ
πνοια καὶ αἱμωδίες. Ἐπιπλέον, οἱ ἀσθενεῖς μπορεῖ νὰ ἐμφανίζουν καὶ σκελετικὲς ἀνωμαλίες, ὅπως στενὴ προσθιοπίσθια
διάμετρος θώρακα, σκολίωση, ἀπώλεια τῆς φυσιολογικῆς
κύφωσης τῆς θωρακικῆς μοίρας, σκαφοειδὲς στέρνο καὶ
τυπικά, χαμηλὸ σωματικὸ βάρος.
Ὅπως οἱ περισσότερες βαλβιδοπάθειες, καὶ ἡ πρόπτωση
μιτροειδοῦς εἶναι μία διαρκῶς ἐξελισσόμενη διαταραχή, ποὺ
μπορεῖ νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἀρρυθμιολογικὲς καὶ μὴ-ἀρρυθμιολογικὲς ἐπιπλοκές. Ἀπὸ τὶς πρῶτες, ἡ σημαντικότερη,
ποὺ καθορίζει σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τὴν πρόγνωση τῶν
ἀσθενῶν, εἶναι ἡ ἀνεπάρκεια τῆς βαλβίδας. Στὴν ἴδια κατηΠίνακας 1. Νοσολογικὲς ὀντότητες ποὺ ἐνδέχεται
νὰ συνδυάζονται μὲ πρόπτωση μιτροειδοῦς.

Σύνδρομο Μarfan (25%)/φαινότυποι MASS
Σύνδρομο Ehlers-Danlos (6%)
Ἀτελὴς ὀστεογένεση
Ἐλαστικὸ ψευδοξάνθωμα
Σύνδρομο Loeys-Dietz
Σύνδρομο ἀνευρυσμάτων – ὀστεοαρθρίτιδας (45%)
Ἰνομυαλγία (Σύνδρομο καλοήθους ὑπερευλυγισίας
τῶν ἀρθρώσεων)
Ἀνωμαλία τοῦ Ebstein
Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία
Πολυκυστικὴ νόσος νεφρῶν ἐνηλίκων
Νόσος Grave’s
Ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
Ὀξὺς ρευματικὸς πυρετὸς
Ἐνδοκαρδίτιδα
Ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια
Ρευματικὴ στένωση μιτροειδοῦς
Τραῦμα
5

γορία ἀνήκει ἡ πρόπτωση καὶ ἄλλων βαλβίδων καὶ κυρίως
τῆς τριγλώχινας, ἡ λοιμώδης ἐνδοκαρδίτιδα, τὰ ἀγγειακὰ
ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια καὶ ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἂν καὶ ἡ
πρόπτωση μιτροειδοῦς εἶναι ἡ κύρια αἰτία ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς
ἀσθενεῖς μὲ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς στὸ χειρουργεῖο στὶς
ἀνεπτυγμένες χῶρες, μόνο τὸ 4% τῶν ἀσθενῶν μὲ πρόπτωση θὰ ἐμφανίσει ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς σημαντικότερη
ἀπὸ ἤπια. Ἡ ἐξέλιξη τῆς βαρύτητας αὐτῆς διαχρονικὰ εἶναι
συχνότερη σὲ ἐκείνους ποὺ κλινικὰ ἔχουν καὶ τὰ δύο τυπικὰ
ἀκροαστικὰ εὑρήματα τῆς διαταραχῆς, δηλαδὴ καὶ τὸ click
καὶ τὸ φύσημα. Πάντως, ἡ ἐμφάνιση σοβαρῆς ἀνεπάρκειας
μιτροειδοῦς μὲ ἢ χωρὶς δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
αὐξάνει σημαντικὰ τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακῶν καὶ νευρολογικῶν ἐπιπλοκῶν, καθὼς καὶ τὴ θνητότητα. Ἀπουσίᾳ αὐτῆς,
ὅμως, ἡ πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν εἶναι ἄριστη καὶ τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης ὅμοιο μὲ ἐκεῖνο τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Ἀπὸ τὶς ἀρρυθμιολογικὲς ἐπιπλοκὲς συχνότερες εἶναι
οἱ ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολές, ἀκολουθοῦν οἱ ἔκτακτες
κολπικὲς συστολές, ἡ κολπικὴ μαρμαρυγή, οἱ σύμπλοκες
κοιλιακὲς ἀρρυθμίες, ἡ παροξυσμικὴ ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία καὶ ἡ ἀνθεκτικὴ κοιλιακὴ ταχυκαρδία/κοιλιακὴ μαρμαρυγή, ποὺ ἀποτελοῦν, στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, τὸ
αἴτιο αἰφνιδίου θανάτου. Ἂν καὶ ἡ συσχέτιση τῆς πρόπτωσης
μιτροειδοῦς μὲ τὸν κίνδυνο αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου
διερευνᾶται ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, στὴν προσπάθεια ἀναγνώρισης τῶν παραγόντων κινδύνου ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν
τὴν ταυτοποίηση τῶν ἀσθενῶν ποὺ κινδυνεύουν καὶ τὴν
προφύλαξή τους, δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν παθογνωμονικὰ
χαρακτηριστικὰ καὶ σαφεῖς ὁδηγίες. Τὸ προφὶλ τῶν ἀσθενῶν,
ποὺ διατρέχουν τὸν ὑψηλότερο κίνδυνο, φαίνεται ὅτι εἶναι
κυρίως νεαρὲς γυναῖκες μὲ πρόπτωση καὶ τῶν δύο γλωχίνων
τῆς μιτροειδοῦς, συχνὲς ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολές, τῶν
ὁποίων ἡ θέση προέλευσης ἐναλλάσσεται μεταξὺ τοῦ χώρου
ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ τῶν θηλοειδῶν μυῶν,
ποὺ ἐμφανίζουν διαταραχὲς τοῦ ἐπάρματος Τ στὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα καὶ στὴ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς,
ὄψιμη ἐνίσχυση μὲ γαδολίνιο στοὺς θηλοειδεῖς μύες καὶ στὸ
βασικὸ κατωτεροπλάγιο τοίχωμα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο αἰφνίδιου θανάτου (0.2-0.4%/
ἔτος) σὲ σχέση μὲ τὸν γενικὸ πληθυσμό.
Οἱ συστάσεις γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ πρόπτωση μιτροειδοῦς, τόσο τῶν Εὐρωπαϊκῶν ὅσο καὶ τῶν Ἀμερικανικῶν
Καρδιολογικῶν Ἑταιρειῶν, ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν ἀπαιτεῖται
σὲ καμία περίπτωση ἡ χορήγηση ἀντιβιοτικῶν κατὰ τὴ διεξαγωγὴ ὀδοντιατρικῶν ἐπεμβάσεων, γιὰ τὴν προφύλαξη
ἀπὸ λοιμώδη ἐνδοκαρδίτιδα. Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἄθληση, δὲν
εἶναι γνωστό, ἂν καὶ ποιὸς τύπος ἄσκησης ἐπιδεινώνει τὴν
ἀνεπάρκεια ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμφανίζουν οἱ ἀσθενεῖς μὲ πρόπτωση τῆς βαλβίδας καὶ τὸ σημαντικότερο, ἂν αὐξάνει τὸν
κίνδυνο αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου. Συνεπῶς, προτείνεται
ἐξατομίκευση τῶν ὁδηγιῶν ἀνάλογα μὲ τὴ διαστρωμάτωση
τοῦ κινδύνου τοῦ κάθε ἀθλητῆ.
Οἱ πρόσφατες συστάσεις τῆς Ἀμερικάνικης Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας/Ἀμερικάνικο Κολλέγιο Καρδιολογίας
ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἀθλητὲς μὲ πρόπτωση μιτροειδοῦς καὶ
ἤπια πρὸς μέτρια ἀνεπάρκεια τῆς βαλβίδας, φλεβοκομβικὸ
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ρυθμό, φυσιολογικὲς πνευμονικὲς πιέσεις καὶ φυσιολογικὸ
μέγεθος καὶ λειτουργικότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μποροῦν
νὰ συμμετέχουν σὲ ὁποιοδήποτε ἀνταγωνιστικὸ ἄθλημα.
Ἀντιθέτως, ὁ συνδυασμὸς τῆς πρόπτωσης μὲ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς καὶ διάταση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
μὲ φυσιολογικὴ λειτουργία αὐτῆς ὑπαγορεύει συμμετοχὴ
μόνο σὲ χαμηλῆς ἔντασης καὶ σὲ κάποια μέτριας ἔντασης
ἀθλήματα. Ὅταν ὅμως στὰ προηγούμενα προστίθεται καὶ
ἡ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας στὴν ἠρεμία, δὲν
συστήνεται ἡ συμμετοχὴ σὲ ἀνταγωνιστικὰ ἀθλήματα, μὲ
ἐξαίρεση, ἐνδεχομένως, ὁρισμένων χαμηλῆς ἔντασης ἀθλημάτων, ὅπως εἶναι τὸ bowling, τὸ γκὸλφ καὶ ἡ yoga.
Συμπερασματικά, ἡ πρόπτωση μιτροειδοῦς εἶναι μία λειτουργικὴ καὶ δομικὴ διαταραχὴ τῆς βαλβίδας, ἡ διάγνωση τῆς
ὁποίας θὰ πρέπει νὰ τίθεται μὲ προσοχὴ καὶ ἡ συνολικὴ ἐκτίμηση καὶ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀσθενοῦς πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται.
Στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων πάντως, ἡ πρόγνωσή της
εἶναι ἄριστη, ὅταν δὲν συσχετίζεται μὲ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια
τῆς βαλβίδας καὶ σημαντικὰ ἀρρυθμιολογικὰ συμβάντα.

