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ἀορτικὴ βαλβίδα εἶναι μία ἀπὸ τὶς 4 βαλβῖδες τῆς καρδιᾶς, διαμέσου τῆς ὁποίας ἡ καρδιὰ στέλνει τὸ αἷμα σὲ
ὅλο τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Ὡς βαλβιδικὴ ἀορτικὴ στένωση
ὁρίζεται ἡ παρεμπόδιση τῆς ροῆς τοῦ αἵματος διά μέσου τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συστολῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας τῆς καρδιᾶς. Ἡ συχνότερη αἰτία στένωσης
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι ἡ προοδευτικὴ ἀσβεστοποιὸς
ἐκφύλιση τρίπτυχης ἀορτικῆς βαλβίδας σὲ ἡλικιωμένα ἄτομα
(>65 ἐτῶν). Δεύτερη συχνὴ αἰτία εἶναι ἡ συγγενῶς δίπτυχη
ἀορτικὴ βαλβίδα, ἡ ὁποία εἶναι ἐπιρρεπὴς σὲ προοδευτικὴ
πάχυνση καὶ ἐκφύλιση, μὲ συχνότητα στὸ 1-2% τῶν ἀτόμων
τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Ἡ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας ἀποτελεῖ σήμερα
τὴν πιὸ συχνὴ βαλβιδοπάθεια στὶς δυτικὲς χῶρες, σὲ ἡλικίες
ἄνω τῶν 70 ἐτῶν, καὶ αὐξάνεται σταθερὰ μὲ τὴ γήρανση
τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ συμπτωματικὴ σοβαρὴ στένωση τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας συνοδεύεται ἀπὸ ἰδιαίτερα ἐπιβαρυμένη πρόγνωση, ὅταν ἀντιμετωπίζεται μόνο μὲ φαρμακευτικὴ
ἀγωγή, καταλήγοντας σὲ σοβαρὴ ἔκπτωση τῆς λειτουργικότητας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ
θάνατο. Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ πάθηση δὲν ἀντιμετωπισθεῖ, τὸ
75% τῶν ἀσθενῶν θὰ ἀποβιώσει ἐντὸς τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τὴν
ἐμφάνιση τῶν συμπτωμάτων.
Στὴ δεκαετία τοῦ 1950, ἐφαρμόστηκε ὡς μέθοδος θεραπείας ἡ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας,
ἀρχικὰ μὲ μηχανικὲς καὶ ἀργότερα μὲ βιολογικὲς βαλβῖδες.
Ἔκτοτε θεωρεῖται ἡ ἐνδεδειγμένη θεραπεία, ἡ ὁποία ἀνακουφίζει ἀπὸ τὰ συμπτώματα καὶ ἐπιμηκύνει τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης. Ἐντούτοις, τὸ 30% τῶν ἀσθενῶν μὲ σοβαρὴ ἀορτικὴ
στένωση δὲν ὑποβάλλεται σὲ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς
βαλβίδας, κυρίως λόγῳ προχωρημένης ἡλικίας ἤ συνοδῶν
παθήσεων. Στὰ ἀρνητικὰ τῆς μεθόδου εἶναι ἡ συχνὴ ἐμφάνιση, μετὰ τὴν ἐπέμβαση, ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
(ΑΕΕ), κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ἡ παρατεταμένη νοσηλεία καὶ
ἡ ἀργὴ μετεγχειρητικὴ ἀποκατάσταση. Αὐτὸ ἄλλαξε μὲ τὴν
εἰσαγωγὴ τῆς διαδερμικῆς ἐμφύτευσης ἀορτικῆς βαλβίδας,
μία νέα διαδικασία ποὺ χρησιμοποιεῖται ὅλο καὶ περισσότερο
τόσο στὶς ΗΠΑ ὅσο καὶ στὴν Εὐρώπη.
Ἡ διαδερμικὴ ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας –
Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), χωρὶς ἐγχείρηση (διά μέσου εἰδικοῦ καθετῆρα, ποὺ εἰσάγεται κυρίως στὴ
μηριαία ἀρτηρία), εἶναι μία ἐναλλακτικὴ μέθοδος, ἡ ὁποία
σχεδιάστηκε γιὰ νὰ προσφέρει μία λιγότερο ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπιση (ἀντίστοιχη τῆς στεφανιογραφίας καὶ ἀγγειοπλα-

στικῆς) στὸ πρόβλημα τῆς σοβαρῆς ἀορτικῆς στένωσης.
Ἐφαρμόζεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ συμπτωματικὴ στένωση τῆς βαλβίδας, μὲ συνοδὰ νοσήματα καὶ ἐπιβαρυντικοὺς
παράγοντες, ποὺ τούς καθιστοῦν «ἀκατάλληλους» ἤ ἰδιαίτερα ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ χειρουργικὴ ἐπέμβαση ἀντικατάστασης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Τέτοιοι ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ
κινδύνου γιὰ ἐγχείρηση εἶναι οἱ ἔχοντες ἰδιαίτερα ὑψηλὴ
βαθμολογία στὴν κατάταξη γιὰ τὸ χειρουργικὸ κίνδυνο, μὲ
βάση τὰ διάφορα συστήματα βαθμολόγησης (logistic Euro
SCORE >20% ἤ STS scoring system >10%).
Τὸ 2002 πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη σὲ ἄνθρωπο διαδερμικὴ ἐμφύτευση ἀορτικῆς βαλβίδας ἀπὸ τὸν Α. Cribier.
Ἔκτοτε ἡ TAVI, στὴν κλινικὴ πρακτική, ἔχει ἐφαρμοστεῖ σὲ
περισσότερες ἀπὸ 40 χῶρες καὶ χαίρει αὐξανόμενης ἀποδοχῆς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄθροιση ἐμπειρίας ἀπὸ τοὐλάχιστον
100.000 ἐμφυτεύσεις ἕως σήμερα.
Στὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ πρόσφατες κατευθυντήριες
ὁδηγίες, ἡ TAVI:
1) Πραγματοποιεῖται σὲ κέντρα ὅπου ὑπάρχει διαθέσιμη ὁμάδα πολλαπλῶν εἰδικοτήτων (multidisciplinary heart
team), συμπεριλαμβάνοντας καρδιολόγους, καρδιοχει51

ρουργούς, ἀγγειοχειρουργοὺς καὶ ἀναισθησιολόγους.
2) Πραγματοποιεῖται σὲ κέντρα μὲ ἄμεσα διαθέσιμη, γιὰ
παρέμβαση, καρδιοχειρουργικὴ ὁμάδα.
3) Ἐφαρμόζεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ συμπτωματικὴ
ἀορτικὴ στένωση, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι κατάλληλοι γιὰ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση (ἡ ἐκτίμηση γίνεται ἀπὸ ὁμάδα εἰδικῶν),
καὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι πιθανὸν νὰ βελτιώσουν τὴν ποιότητα τῆς
ζωῆς τους, ἔχοντας ἕνα προσδόκιμο ἐπιβίωσης >1 ἔτους.
Ἀπὸ τὸ 2002 ἕως σήμερα, οἱ γνώσεις ἀπὸ μεγάλες πολυκεντρικὲς μελέτες καὶ ἡ ἐμπειρία, ποὺ ἀθροίζεται ἀπὸ τὴν
ἐφαρμογὴ τῆς ἀνωτέρω μὴ χειρουργικῆς τεχνικῆς, καθιστᾶ τὴν TAVI ὡς τὴ σύγχρονη ἀντιμετώπιση τοῦ παρόντος
ἀλλὰ καὶ τοῦ μέλλοντος, γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ
βαθμοῦ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας. Στὰ ἀρνητικὰ τῆς τεχνικῆς σημειώνεται ἡ συχνὴ ἐμφάνιση ἀγγειακῶν ἐπιπλοκῶν
στὸ σημεῖο εἰσόδου τῆς βαλβίδας (μηριαία ἀρτηρία) καὶ
ἡ ἀνάγκη ἐμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη, ἰδιαίτερα τὸ
πρῶτο διάστημα ἐφαρμογῆς τῆς τεχνικῆς.
Πρόσφατα ἀνακοινώθηκε μελέτη, ἀπὸ τὸ πανεπιστημιακὸ νοσοκομεῖο Rouen τῆς Γαλλίας, μὲ συμμετοχὴ 1.530
ἀσθενῶν, στοὺς ὁποίους ἐμφυτεύτηκε ἀορτικὴ βαλβίδα μὲ
τὴ μὴ χειρουργικὴ μέθοδο TAVI ἀπὸ τὸ 2002 ἕως τὸ 2018.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματά της ὑπῆρξε θεαματικὴ μείωση
ἐμφάνισης ἀγγειακῶν ἐπιπλοκῶν καὶ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου (ΑΕΕ) σὲ ποσοστὸ <1%. Ἐπιπλέον, σημειώνεται,
ὅτι ἡ θνησιμότητα τὸν 1ο μήνα μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση τὸ
2018 ἦταν 2%, ποσοστὸ χαμηλότερο ἀπὸ αὐτὸ τῆς καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης σὲ ἀνάλογους ἀσθενεῖς. Εἶναι
σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ, ἐπίσης, ὅτι ἡ παραμονὴ στὸ νοσοκομεῖο τῶν ἀσθενῶν μετὰ ἀπὸ TAVI ἦταν περίπου 3 ἡμέρες
καὶ ἡ ἀποκατάσταση πολὺ πιὸ γρήγορη, συγκριτικὰ μὲ τὴν
καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση (5-7 ἡμέρες νοσηλείας). Τέλος,
ἀναφέρθηκε, ὅτι ἡ λειτουργικότητα τῆς βαλβίδας παρέμενε
πολὺ καλὴ ἀκόμη καὶ μετὰ τὰ 10 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση,
εὕρημα πολὺ σημαντικὸ γιὰ μία νέα τεχνικὴ ὅπως ἡ TAVI
(μόνο 5 ἀπὸ τοὺς 1.530 ἀσθενεῖς ἐμφάνισαν δυσλειτουργία
τῆς βαλβίδας).
Σὲ ἄλλη μετα-ανάλυση μελετῶν σύγκρισης TAVI ἔναντι
χειρουργικῆς ἐπέμβασης, μὲ συμμετοχὴ 8.020 ἀσθενῶν, ποὺ
ἐπιμελήθηκαν ἰατροὶ τοῦ πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου τῆς
Βέρνης στὴν Ἑλβετία, κατέληξαν στὰ ἑξῆς συμπεράσματα:
- Ἡ TAVI συσχετίζεται μὲ σημαντικὴ μείωση τῆς θνησιμότητας ἀπὸ κάθε αἰτία, σὲ σύγκριση μὲ τὴ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας.
- Ἡ TAVI ὁδήγησε σὲ χαμηλότερο κίνδυνο ἐγκεφαλικῶν
ἐπεισοδίων, σὲ σύγκριση μὲ τὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση.
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Οἱ ἀνωτέρω ἀναφορὲς εἶναι ἐνδεικτικές καὶ τὰ συμπεράσματά τους συμφωνοῦν μὲ τὸ σύνολο τῶν μελετῶν ποὺ
ἔχουν διενεργηθεῖ σὲ χιλιάδες ἀσθενεῖς μὲ στένωση ἀορτικῆς
βαλβίδας, ὑψηλοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου καὶ οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίσθηκαν διαδερμικὰ μὲ τὴ μὴ χειρουργικὴ μέθοδο TAVI.
Ἡ παγκόσμια καρδιολογικὴ κοινότητα, ἔχοντας κατακτήσει θεαματικὰ ἀποτελέσματα στοὺς ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ
χειρουργικοῦ κινδύνου, προχώρησε τὴν ἔρευνα καὶ στοὺς
ἀσθενεῖς χαμηλοῦ καὶ ἐνδιάμεσου χειρουργικοῦ κινδύνου,
συγκρίνοντας τὴν TAVI μὲ τὴν καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση.
Ἡ μελέτη PARTNER 3 (950 ἀσθενεῖς, 73 ἐτῶν μέσο ὅρο ἡλικίας) ἀνακοίνωσε στατιστικὰ σημαντικὴ μείωση τῶν θανάτων
στὴν TAVI, συγκριτικὰ μὲ τὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Ἡ μελέτη
Evolute Low Risk Trial (1.468 ἀσθενεῖς, 74 ἐτῶν μέσο ὅρο
ἡλικίας) βρῆκε ὅτι ἡ TAVI εἶναι ὡς θεραπεία μὴ κατώτερη τῆς
χειρουργικῆς, σὲ σχέση μὲ τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης θανάτου
(4,5%) ἤ ΑΕΕ (1,5% καὶ 3,5%, ἀντίστοιχα) ἕως καὶ τὰ 2 χρόνια
μετὰ τὴ θεραπεία. Ἡ ἀνάγκη ἐμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη ἦταν μεγαλύτερη στοὺς ἀσθενεῖς μὲ TAVI (17,4% ἔναντι
6,1%). Σὲ παρόμοια ἀποτελέσματα κατέληξαν καὶ οἱ μελέτες
DEDICATE, NOTION 2. Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ἐπίσης, ὅτι ἡ
TAVI ἐμφανίζει πολὺ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα καὶ στὴ θεραπεία ἀσθενῶν ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση καὶ στοὺς ὁποίους ἔχει τοποθετηθεῖ βιολογικὴ βαλβίδα,
καὶ ἀντιμετωπίζουν, λόγῳ ἐπαναστένωσης τῆς βαλβίδας, μία
δεύτερη χειρουργικὴ ἐπέμβαση.
Πρόσφατα, ἡ Ἀμερικανικὴ καὶ Εὐρωπαϊκὴ καρδιολογικὴ
κοινότητα, μὲ γνώμονα ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀποτελέσματα,
ἐξέδωσαν νέες κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
ἀσθενῶν μὲ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας, ἀναφέροντας τὴν
TAVI ὡς θεραπεία ἐκλογῆς στοὺς ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐναλλακτικὴ θεραπεία στοὺς
ἀσθενεῖς ἐνδιάμεσου καὶ χαμηλοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου.
Συμπερασματικά, ἡ διαδερμικὴ ἐμφύτευση ἀορτικῆς
βαλβίδας-TAVI ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπιση ἀσθενῶν μὲ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας σὲ ἡλικία >75 ἐτῶν, ποὺ ἔχουν
ὑποβληθεῖ στὸ παρελθὸν σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση,
ποὺ ἔχουν περιορισμένη κινητικότητα, ποὺ προβλέπεται νὰ
ἔχουν παρατεταμένη ἀποκατάσταση, ποὺ ἔχουν σημαντικὴ
ἀθηρωμάτωση τῆς ἀνιούσας ἀορτῆς (Ἀορτὴ πορσελάνη),
ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ ἀκτινοβολία στὸ θώρακα καὶ φυσικὰ
ἔχουν καλὴ πρόσβαση ἀπὸ τὴ μηριαία ἀρτηρία.
Τὸ μέλλον τῆς ἐπεμβατικῆς καρδιολογίας στὴν ἀντιμετώπιση πλέον καὶ τῶν δομικῶν παθήσεων τῆς καρδιᾶς εἶναι
λαμπρό, μὲ τὸ οἰκοδόμημα νὰ χτίζεται σὲ στέρεα θεμέλια, γιὰ
νὰ μπορεῖ νὰ φτάσει πολὺ ψηλά. 

