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ἀορτικὴ βαλβίδα βρίσκεται μεταξὺ ἀριστερῆς κοιλίας καὶ
ἀορτῆς, καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς πτυχές, ἐνῶ μερικὲς
φορὲς μπορεῖ νὰ εἶναι δίπτυχη καὶ σπανιότατα μονόπτυχη.
Στὴν συστολὴ τῆς καρδιᾶς ἀνοίγει καὶ ἐπιτρέπει στὸ ὀξυγονωμένο αἷμα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας νὰ ρεύσει διαμέσου
τῆς ἀορτῆς (τοῦ μεγαλύτερου ἀγγείου τοῦ σώματος) πρὸς
τὴν περιφέρεια καὶ στὴν διαστολὴ κλείνει καὶ ἐμποδίζει τὴν
ἐπιστροφὴ – παλινδρόμηση τοῦ αἵματος ἀπὸ τὴν ἀορτὴ
στὴν καρδιά. Φυσιολογικά, τὸ ἄνοιγμα τῆς βαλβίδας εἶναι
3-4 τετραγωνικὰ ἑκατοστά. Ἐὰν, ἀπὸ κάποια αἰτία, τὸ στόμιο
τῆς βαλβίδας γίνει μικρότερο, ἡ κατάσταση αὐτὴ ὀνομάζεται
στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
Ἡ μείωση τοῦ ὄγκου παλμοῦ συμβαίνει, ὅταν τὸ στόμιο
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας φθάσει στὸ μισὸ τοῦ φυσιολογικοῦ
καὶ τὰ συμπτώματα σὲ ἀκόμα μικρότερη στένωση τοῦ στομίου. Λόγῳ τοῦ ἐμποδίου στὴν ἐξώθηση τοῦ αἵματος, αὐξάνεται ἡ πίεση στὴν ἀριστερὴ κοιλία καὶ δημιουργεῖται διαφορὰ
πίεσης μεταξὺ ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀορτῆς. Ἡ φόρτιση τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας προκαλεῖ συγκεντρικὴ ὑπερτροφία, ποὺ
ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῆς ἐνδοτικότητας αὐτῆς καὶ αὔξηση τῆς
διαστολικῆς της πίεσης. Σὲ προχωρημένα στάδια ἡ ἀριστερὴ
κοιλία διατείνεται καὶ προκαλεῖται καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ἡ κυριότερη αἰτία στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
εἶναι ἡ ἀσβεστοποιός της ἐκφύλιση, ἡ ἐναπόθεση δηλαδή,
μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἁλάτων ἀσβεστίου στὶς πτυχές
της (ἀσβεστοποιημένα ὀζίδια), μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὲς νὰ παχύνονται καὶ νὰ χάνουν τὴν εὐκαμψία τους.
Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ ἕνα ἐκφυλιστικὸ νόσημα, καὶ
καθὼς ὁ πληθυσμὸς γηράσκει διαρκῶς, ἡ ἀορτικὴ στένωση ἔχει καταστεῖ ἡ συχνότερη βαλβιδοπάθεια στὶς ἡμέρες
μας (περίπου 40% στὸ σύνολο τῶν βαλβιδοπαθειῶν, καὶ σὲ
ἄτομα πάνω ἀπὸ 85 ἐτῶν φθάνει τὸ 30% τοῦ πληθυσμοῦ).
Εἶναι δέ, ἡ τρίτη συχνότερη καρδιαγγειακὴ νόσος, μετὰ τὴν
ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ τὴ στεφανιαία νόσο. Πιθανολογεῖται μάλιστα, ὅτι στὴν ἐμφάνισή της συμβάλλουν οὐσιαστικὰ οἱ ἴδιοι παράγοντες, μὲ αὐτοὺς ποὺ προκαλοῦν τὴν
ἀθηροσκλήρωση τῶν ἀγγείων (π.χ. διαταραχὴ τῶν λιπιδίων
τοῦ αἵματος).
Ἄλλη αἰτία τῆς ἀορτικῆς στένωσης εἶναι ὁ ρευματικὸς
πυρετός, συνηθισμένος παλαιότερα, ἀλλὰ ὁλοένα καὶ μειούμενος, παρὰ τὴν ἐπανεμφάνισή του τελευταῖα, λόγῳ τῆς
μετακίνησης τῶν πληθυσμῶν. συνήθως προσβάλλει καὶ
ἄλλες βαλβῖδες, ὅπως τὴ μιτροειδή. Συμβαίνει ἤ λόγῳ ἐκτε-

ταμένης συγκόλλησης ἤ λόγῳ δευτερογενοῦς ἐναπόθεσης
ἁλάτων ἀσβεστίου, λόγῳ τοῦ ρευματικοῦ πυρετοῦ.
Σὲ νεότερες ἡλικίες, ἡ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
ἀποδίδεται, τὶς περισσότερες φορὲς, σὲ δίπτυχη κατασκευὴ
αὐτῆς ἐκ γενετῆς, ἡ ὁποία εὐνοεῖ τὴν ἀσβεστοποιό της στένωση.
Μία στενωμένη ἀορτικὴ βαλβίδα μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ
μὲ τὴ μορφὴ τριῶν κλινικῶν συνδρόμων:
Θωρακικὸς πόνος: ἡ στένωση ἀποτελεῖ ἕνα διαρκὲς
ἐμπόδιο στὴν ἐξώθηση τοῦ αἵματος ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία
τῆς καρδιᾶς πρὸς τὴν ἀορτὴ καὶ τὴν περιφερικὴ κυκλοφορία,
μὲ ἀποτέλεσμα ἡ καρδιὰ νὰ ὑπερτρέφεται γιὰ νὰ ὑπερνικᾶ τὴ
μεγάλη ἀντίσταση. ἡ ὑπερτροφικὴ καρδιὰ ὅμως χρειάζεται
περισσότερο ὀξυγόνο γιὰ νὰ λειτουργήσει ἀπὸ αὐτὸ ποὺ τῆς
προσφέρεται, μὲ ἀποτέλεσμα ἰσχαιμικό-στηθαγχικὸ πόνο. Ἡ
στηθάγχη εἶναι τὸ συχνότερο σύμπτωμα καὶ ἡ ἐμφάνισή της
μειώνει τὴν ἐπιβίωση στὰ 5 ἔτη.
Συγκοπικὰ ἐπεισόδια, δηλαδὴ ἐπεισόδια αἰφνίδιας ἀπώλειας μυϊκοῦ τόνου καὶ αἰσθήσεων, καρδιακῆς αἰτιολογίας,
ἡ ὁποία ἐδῶ ὀφείλεται εἴτε στὴ μειωμένη δίοδο αἵματος διαμέσου τῆς βαριὰ στενωμένης βαλβίδας, ὥστε ὁ ἐγκέφαλος
νὰ ὑποαιματώνεται καὶ νὰ ἐπέρχεται ἡ συγκοπὴ, εἴτε σὲ διαταραχὲς τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ. Ἡ ἐμφάνισή τους μειώνει
τὴν ἐπιβίωση σὲ 3-4 ἔτη.
Δύσπνοια/συμπτώματα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας:
Ὀφείλεται σὲ ἀριστερὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Στὴν ἀρχὴ
παρουσιάζεται στὴν κόπωση, καὶ μετὰ στὴν ἠρεμία (δύσπνοια προσπαθείας, ὀρθόπνοια, νυχτερινὸς βῆχας καὶ
παροξυσμικὴ νυχτερινὴ δύσπνοια). Ὅταν εἶναι σοβαρὴ, ἡ
δύσπνοια μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ σὰν ὀξὺ πνευμονικὸ οἴδημα.
Ἡ ἐμφάνισή της μειώνει τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης στὰ 2 ἔτη.
Τὰ τρία αὐτὰ συμπτώματα εἶναι συνήθως ἡ ἀφορμὴ
γιὰ τὴ διάγνωση τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ
ἀναφέρθηκαν παραπάνω μὲ σειρὰ σπουδαιότητας, καθὼς
προβλέπουν κατὰ σειρὰ ὅλο καὶ μικρότερο προσδόκιμο
ζωῆς, ἂν ἡ βαλβιδοπάθεια ἀφεθεῖ χωρὶς θεραπεία. Βέβαια,
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπουσιάζουν (ὁπότε μιλοῦμε γιὰ ἀσυμπτωματικὴ στένωση ἀορτικῆς). Ἕνα ἄλλο ἐνδεικτικὸ στοιχεῖο,
ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέταση αὐτὴ τὴ φορά, εἶναι ἡ εὕρεση ἑνὸς
ἔντονου φυσήματος - κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συστολῆς- στὴν
καρδιά, κατὰ τὴν ἀκρόαση ἀπὸ τὸν ἰατρό. Τὸ φύσημα αὐτὸ
ἔχει ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ καὶ συνοδεύεται ἀπὸ μεταβολὲς
τῶν καρδιακῶν τόνων πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ συμπτώ53

ματα τοῦ ἀσθενῆ (ἐπεισόδια θωρακικοῦ πόνου, δύσπνοιας
ἤ περιγραφεῖσα συγκοπή), ὁδηγοῦν τὴ διαγνωστικὴ σκέψη
πρὸς τὴν ἀορτικὴ στένωση.
Ἡ σφραγῖδα τῆς διάγνωσης, στὴ βαλβιδοπάθεια αὐτή
μπαίνει ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς καρδιᾶς μὲ ὑπερήχους (ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ μελέτη ἤ Triplex καρδιᾶς). Ἐκεῖ ἀποκαλύπτεται
μία ἀριστερὴ κοιλία ὑπερτροφική, ποὺ συνοδεύει τὴν ἀσβεστωμένη καὶ παχυσμένη ἀορτικὴ βαλβίδα, ἡ διάνοιξη τῶν
πτυχῶν τῆς ὁποίας εἶναι περιορισμένη.
Ἡ ἠχοκαρδιογραφία μπορεῖ νὰ μετρήσει τὴν ταχύτητα
τοῦ αἵματος: αὐτὴ βρίσκεται αὐξημένη διαμέσου καὶ ἀμέσως
μετὰ τὴ στενωμένη ἀορτικὴ βαλβίδα, σὲ σχέση μὲ τὴν ταχύτητα ποὺ ἔχει τὸ αἷμα ἀκριβῶς πρὶν ἀπὸ αὐτὴ. Συμβαίνει,
δηλαδή, ὅ,τι καὶ στὴν περίπτωση ποὺ μία ποσότητα νεροῦ
περνᾶ μέσα ἀπὸ ἕνα σωλήνα ποὺ ἔχει δύο διαδοχικὰ τμήματα, ἕνα εὐρὺ καὶ ἕνα στενό. ἡ ταχύτητα ροῆς τοῦ νεροῦ
στὸ στενὸ τμῆμα τοῦ σωλήνα θὰ εἶναι αὐξημένη.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ διάγνωση, ὁ ὑπέρηχος καρδιᾶς
δίνει καὶ πληροφορίες γιὰ τὴ βαρύτητα τῆς νόσου καί, κατ’
ἐπέκταση, γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης. Οἱ καρδιολογικὲς
ἑταιρεῖες Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς ἔχουν καταλήξει σὲ ὑπερηχοκαρδιογραφικὰ καὶ κλινικὰ (παρουσία ἤ ὄχι συμπτωμάτων)
κριτήρια βαρύτητας, βάσει τῶν ὁποίων ἡ στένωση ἀορτικῆς
κατατάσσεται σὲ ἤπια, μέτριας βαρύτητας, καὶ σοβαρή, καὶ
προτείνεται ἡ χειρουργική, διαδερμικὴ ἤ μόνο φαρμακευτικὴ
ἀντιμετώπιση της.
Ἡ κάθε περίπτωση ἀσθενοῦς εἶναι μοναδική, ἄρα οἱ
ὁδηγίες αὐτὲς ἔχουν καθοδηγητικὸ – συμβουλευτικὸ χαρακτῆρα καὶ βοηθοῦν τὸν κλινικὸ καρδιολόγο νὰ λάβει
μία ἀπόφαση μὲ βάση τὴν ἐξατομικευμένη προσέγγιση, σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὴ βούληση τοῦ ἴδιου τοῦ ἀσθενοῦς καὶ τῶν
οἰκείων του.
Ὅταν ἀπαιτεῖται χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, πρώτη ἐπιλογὴ γιὰ πολλὰ
χρόνια ἀποτελοῦσε (καὶ ἀποτελεῖ) ἡ χειρουργικὴ ἀντικατάστασή της μὲ προσθετικὴ βαλβίδα. Αὐτὴ μπορεῖ νὰ εἶναι μεταλλικὴ (ἀπαιτεῖ χρόνια λήψη ἀντιπηκτικῶν, ἀλλὰ ἔχει μεγάλη
ἀντοχὴ στὸ χρόνο) ἤ βιολογικὴ (μοιάζει περισσότερο στὴ
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γηγενῆ βαλβίδα καὶ δὲν ἀπαιτεῖ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, ἀλλὰ
ἐκφυλίζεται μετὰ μία δεκαπενταετία περίπου καὶ ἀπαιτεῖται
νέο χειρουργεῖο γιὰ ἀντικατάστασή της, γι’ αὐτὸ καὶ σπάνια
ἐμφυτεύεται σὲ ἀσθενεῖς ἡλικίας μικρότερης τῶν 60-65).
Πρὸ τοῦ χειρουργείου, ὁ ἀσθενὴς πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ
σὲ στεφανιογραφία, ὥστε, ἂν ὑπάρχει σημαντικὴ στένωση
στὰ στεφανιαῖα ἀγγεῖα, νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ bypass μαζὶ
μὲ τὴν ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας. Τὰ τελευταῖα χρόνια
ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ὁρισμένες μέθοδοι παρέμβασης στὴ
στενωμένη ἀορτικὴ βαλβίδα, ποὺ δὲν ἀπαιτοῦν ἀνοιχτὸ
χειρουργεῖο.
Πρόκειται γιὰ τὴ διαδερμικὴ ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας μὲ τὴ βοήθεια καθετῆρα (TAVI), πάνω στὸν ὁποῖο εἶναι
τοποθετημένη (σὲ σύμπτυξη, διπλωμένη) ἡ προσθετικὴ βαλβίδα. Ὁ καθετῆρας αὐτὸς προωθεῖται ἕως τὴν καρδιὰ μέσῳ
τῆς μηριαίας ἀρτηρίας (στὸ ὅριο κορμοῦ καὶ κάτω ἄκρου,
ὅπως γίνεται στὴ στεφανιογραφία) καὶ ἡ βαλβίδα ἀφήνεται
νὰ ἐκπτυχθεῖ (νὰ ξεδιπλωθεῖ) μὲ τρόπο ποὺ νὰ παραμερίσει
τὴ στενωμένη βαλβίδα καὶ νὰ λάβει τὴ θέση της.
Ἐναλλακτικά, ὁ καθετῆρας μὲ τὴν προσθετικὴ βαλβίδα
μπορεῖ, μέσῳ μίας μικρῆς τομῆς στὸ θώρακα, νὰ ὁδηγηθεῖ
ἕως τὴν κορυφὴ τῆς καρδιᾶς (περίπου κάτω ἀπὸ τὴ θηλὴ τοῦ
ἀριστεροῦ μαστοῦ), τὴν ὁποία καὶ διαπερνᾶ, εἰσέρχεται στὴν
ἀριστερὴ κοιλία καὶ προωθεῖται μέχρι ἐντὸς τῆς γηγενοῦς
βαλβίδας, τὴν ὁποία καὶ θὰ ἀντικαταστήσει.
Οἱ δύο αὐτὲς μέθοδοι τῆς διαδερμικῆς ἀντικατάστασης
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας προτείνονται σὲ περιπτώσεις, ὅπου
ἡ ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας εἶναι μὲν ἀπαραίτητη (π.χ.
βαριὰ στένωση μὲ ἐπανειλημμένα πνευμονικὰ οἰδήματα),
ἀλλὰ ἡ γενικότερη κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς (προχωρημένη ἡλικία, σακχαρώδης διαβήτης, νεφρικὴ ἀνεπάρκεια
κ.τ.λ.) καθιστᾶ ὑψηλοῦ κινδύνου τὸ ἀνοιχτὸ χειρουργεῖο. Ἡ
ἐπιλογὴ τῶν ἀσθενῶν γίνεται ἔπειτα ἀπὸ τὴ σύμφωνη γνώμη
μίας ὁμάδας ἰατρῶν, ἡ ὁποία περιλαμβάνει καρδιολόγους,
καρδιοχειρουργοὺς καὶ ἀναισθησιολόγους. Ἡ μέθοδος
αὐτὴ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὸ 2009 στὴ χώρα μας, μὲ ἄριστα
ἀποτελέσματα. 

