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OΔHΓIEΣ ΓIA TOYΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ

Tο περιοδικό KAPΔIOΛOΓIA αποτελεί επίσημο
όργανο της Kαρδιολογικής Eταιρείας Bορείου Eλλάδος (K.E.B.E.) και εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο.
Tο περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αφορούν
την κλινική, εργαστηριακή, επιδημιολογική και βασική έρευνα του καρδιαγγειακού συστήματος. Eπίσης
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επάνω στις πρόσφατες εξελίξεις ή δίνουν κατευθυντήρίες γραμμές για την διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος.
Δημοσιεύονται εργασίες στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα. Oι υποβαλλόμενες εργασίες δεν θα πρέπει
να έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό.
Aνασκοπήσεις: Δημοσιεύονται πλήρως αναλύσεις θεμάτων που αφορούν την καρδιά και τα αγγεία.
Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι και δύο συγγραφέων. H έκτασή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15
δακτυλογραφημένες σελίδες συμπεριλαμβανομένης
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δεκτές και ανασκοπήσεις με μεγαλύτερη έκταση.
Πρωτότυπες Eρευνητικές Eργασίες: Δημοσιεύονται πρωτότυπες κλινικές, εργαστηριακές ή κλινικοεργαστηριακές εργασίες που αναφέρονται στο
καρδιαγγειακό σύστημα. Oι ερευνητικές εργασίες
πρέπει να περιλαμβάνουν:
Eισαγωγή: στην οποία αναφέρεται ο σκοπός
της μελέτης.
Yλικό και μέθοδος: στα οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα κριτήρια επιλογής των αρρώστων, η
ακριβής μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε και οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν.
Aποτελέσματα: Aναφέρονται τα αποτελέσματα
της μελέτης, οι πίνακες και τα σχεδιαγράμματα που
τα συνοδεύουν.
Συζήτηση: Aναλύονται τα συμπεράσματα της
μελέτης, ερμηνεύονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα και γίνεται αναφορά στα συναφή δεδομένα της βιβλιογραφίας.
H έκταση της εργασίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 δακτυλογραφημένες σελίδες.
Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις: Παρουσιάζονται

σπάνιες περιπτώσεις, νοσήματα ή σύνδρομα που
παρατηρούνται σπάνια ή για πρώτη φορά. Aναφέρεται η κλινική συμπτωματολογία, η διαγνωστική
και θεραπευτική προσέγγιση. Στη συζήτηση γίνεται
σύντομη ανασκόπηση της συναφής βιβλιογραφίας
και ανάλυση του περιστατικού. H έκταση δεν θα
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4 δακτυλογραφημένες σελίδες.
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επιστολές προς τη σύνταξη, εφ’ όσον έχουν επίκαιρο ενδιαφέρον και αφορούν τρέχοντα θέματα ή
πρόσφατα δημοσιευμένες εργασίες. H Συντακτική
επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να απαντήσει ή
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στο κείμενο. Στις παραπομπές ακολουθείται η εξής
σειρά: Προηγούνται οι συγγραφείς μέχρι έξι. Eάν
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ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία. Τί το νέο προσφέρει
στην διάγνωση και πρόγνωση;
Δ.Γ. Κετίκογλου
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Περίληψη Oι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια (2002) συνέβαλαν ώστε
η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία να αποτελεί
πλέον τμήμα της αναίμακτης εκτίμησης της ανατομίας και της λειτουργίας των καρδιακών δομών.
Έχει καταδειχθεί η χρησιμότητα της τρισδιάστατης απεικόνισης στον υπολογισμό των όγκων και
της μάζας των καρδιακών κοιλοτήτων, στη μελέτη
της τμηματικής κινητικότητας των τοιχωμάτων της
αριστερής κοιλίας και του καρδιακού δυσυγχρονισμού, στην πιο ρεαλιστική μέχρι σήμερα απεικόνιση των καρδιακών βαλβίδων καθώς και στην
ανίχνευση υποκινητικών περιοχών στις δοκιμασίες
φόρτισης. Η βελτίωση της χωρικής και χρονικής

διακριτικής ικανότητας των τρισδιάστατων κεφαλών, η βράχυνση του χρόνου απόκτησης και επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά και η εξοικείωση
των εξεταστών με την τρισδιάστατη απεικόνιση
των καρδιακών δομών είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την καθιέρωση του τρισδιάστατου ηχωκαρδιογραφήματος στην κλινική πράξη. Στις μέρες
μας ο ρόλος του τρισδιάστατου ηχωκαρδιογραφήματος παραμένει συμπληρωματικός. Στο μέλλον
και εφ’ όσον οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι οικονομικές συγκυρίες το επιτρέψουν, ίσως μπορέσει
να αποτελέσει την κλασσική ηχωκαρδιογραφική
μελέτη.
Kαρδιoλoγία 2014, 15: 7-13.

Εισαγωγh

Χαρακτηρίζεται από ταχύτητα στην πρόσληψη
των δεδομένων, αλλά υπολείπεται σε χωρική και
χρονική διακριτική ικανότητα. Η τεχνική των πολλαπλών παλμών (multi beat) βασίζεται στην πρόσληψη
και «συρραφή» διαδοχικών δεδομένων μικρότερου
όγκου από συνεχείς – gated καρδιακούς κύκλους
συγχρονισμένους με το ηλεκτροκαρδιογράφημα
(ECG-gated). Διαθέτει υψηλή χωρική και χρονική
διακριτική ικανότητα, μειονεκτεί όμως λόγω της συχνής εμφάνισης τεχνημάτων εξ αιτίας αναπνευστικών κινήσεων του ασθενούς ή διαταραχών του
καρδιακού ρυθμού. Η απόκτηση δεδομένων όγκου
δημιουργεί το τεχνικό πρόβλημα απόδοσης του βάθους σε επίπεδη οθόνη δυο διαστάσεων. Έτσι, η
προβολή των τρισδιάστατων εικόνων μπορεί να
γίνει: 1) με απόδοση όγκου, όπου η αίσθηση του βάθους δίνεται μέσα από διαφορετικές χρωματικές
αποχρώσεις, 2) με απόδοση επιφάνειας, για την εκτί-

Η καρδιά είναι ένα κινούμενο όργανο με πολύπλοκη μορφολογία και τρισδιάστατη αρχιτεκτονική.
Η επανάσταση της τρισδιάστατης απεικόνισης
άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο της ηχωκαρδιογραφίας- ηχωκαρδιολογίας.1 Με τον αρχικό ενθουσιασμό να έχει καταλαγιάσει διακρίνουμε σήμερα τη
συμβολή του τρισδιάστατου ηχωκαρδιογραφήματος
στην κλινική πράξη, τις μελλοντικές δυνατότητες
αλλά και τους περιορισμούς του (τεχνικούς ή μη).
Ήδη από το 2012 δημοσιεύθηκαν οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες.2
Από τεχνικής πλευράς σήμερα διαθέτουμε δύο
μεθόδους πρόσληψης δεδομένων. Την τεχνική αληθούς χρόνου (real time), όπου με μια τομή πυραμοειδούς σχήματος λαμβάνονται δεδομένα όγκου
κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου.
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μηση του σχήματος, της γεωμετρίας και της λειτουργίας των καρδιακών δομών και κοιλοτήτων και τέλος
3) με την τεχνική των τομών, όπου η τρισδιάστατη εικόνα τέμνεται σε πολλαπλά επίπεδα κατά τον οριζόντιο, κάθετο ή οποιοδήποτε άλλο άξονα ανάλογα
με το σημείο ενδιαφέροντος.1
Κλινικές εφαρμογές τρισδιάστατης ηχωκαρδιογραφίας
oι εφαρμογές της τρισδιάστατης διαθωρακικής-διοισοφάγειας ηχωκαρδιογραφίας είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
1. Εκτίμηση των όγκων, και της λειτουργικότητας
των καρδιακών κοιλοτήτων.
2. Εκτίμηση λειτουργικότητας των καρδιακών βαλβίδων.
3. Άλλες (εκτίμηση των συγγενών καρδιοπαθειών,
μυοκαρδιοπαθειών, ενδοκαρδιακών μαζών, λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας, καθοδήγηση διαδερμικών καρδιακών επεμβάσεων).
αριστερή κοιλία
Η δισδιάστατη μελέτη της ανατομίας και λειτουργίας της αριστερής κοιλίας βασίζεται σε δεδομένα από συγκεκριμένες και σταθερές καρδιακές
τομές, σε γεωμετρικές παραδοχές και στην εμπειρία
του εξεταστή. o υπολογισμός των όγκων (τελοδιαστολικού/τελοσυστολικού), των επιμέρους υπο-όγκων
και του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας
είναι εφικτός με το τρισδιάστατο ηχωκαρδιογράφημα
με μεγαλύτερη ακρίβεια και υψηλή επαναληψιμότητα
συγκριτικά με τη δισδιάστατη μελέτη. Παρουσιάζει
καλή συσχέτιση (αν και υποεκτιμά σε κάποιο βαθμό)
με τα δεδομένα του μαγνητικού συντονισμού και της
υπολογιστικής τομογραφίας.5-6 Με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού και με συγκεκριμένα οδηγά σημεία
είναι δυνατή η αυτόματη ανίχνευση των ορίων του ενδοκαρδίου.3 Η χρήση υλικού αντίθεσης βελτιώνει σημαντικά την απεικόνιση και μειώνει το βαθμό
υποεκτίμησης (Εικ. 1). Με παράλληλη ανίχνευση των
ορίων του επικαρδίου και με γνωστό το ειδικό βάρος
του μυοκαρδιακού ιστού μπορεί να υπολογισθεί η
μάζα της αριστερής κοιλίας.4 Ωστόσο, στο θέμα αυτό
παραμένει ακόμη δυσχερής η ακριβής απεικόνιση
των ορίων του επικαρδίου και ο προβληματισμός για
την ενσωμάτωση ή όχι των δοκιδόσεων.7
Επιπρόσθετα, αισιόδοξα είναι τα δεδομένα
από μελέτες σχετικές με την εκτίμηση της συσταλ-

Εικ. 1. Τρισδιάστατο διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα
της αριστερής κοιλίας σε διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

τικότητας και της παραμόρφωσης τμημάτων της αριστερής κοιλίας (Εικ. 2) με την τεχνική 3D speckle
tracking.8-9 Στην ηχωκαρδιογραφική δοκιμασία φόρτισης ο χρόνος είναι πολύτιμος για την ανίχνευση μικρών τμηματικών διαταραχών. Σε μελέτες που έγιναν
με αδενοσίνη, φάνηκε ότι το τρισδιάστατοηχωκαρδιογράφημα παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία
στην ανίχνευση ισχαιμίας σε περιοχές κατανομής
του πρόσθιου κατιόντα κλάδου της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας.10-11 Τέλος, η τρισδιάστατη απεικόνιση έχει μελετηθεί στη θεραπεία επανασυγχρονισμού, όπου φαίνεται ότι βοηθά στον εντοπισμό
των ασθενών εκείνων, που θα ωφεληθούν από τη θεραπεία, υπολογίζοντας το δείκτη συστολικού δυσυγ-

Εικ. 2. Τρισδιάστατο διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα
(off line) για τον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης
και της τμηματικής κινητικότητας των τοιχωμάτων της
αριστερής κοιλίας.
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χρονισμού (SDI), καθώς και εντοπίζοντας τη βέλτιστη περιοχή βηματοδότησης.1-2
Μελέτη καρδιακού ασυγχρονισμού
Η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του καρδιακού ασυγχρονισμού είτε υπολογίζοντας τη σταθερή απόκλιση των χρονικών διαστημάτων έως τους
τελοσυστολικούς όγκους των 16 μυοκαρδιακών τμημάτων (SDI),είτε μετρώντας το χρονικό διάστημα
μέχρι τις μέγιστες τιμές της τμηματικής εγκάρσιας
και επιμήκους συστολικής παραμόρφωσης.12 Σε
πρόσφατη μεταανάλυση διαπιστώθηκε ότι η χρήση
του SDI με την τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία
εκτιμά αξιόπιστα τον ασυγχρονισμό των μυοκαρδιακών τμημάτων και θα μπορούσε να είχε επιπρόσθετη αξία ως κριτήριο επιλογής των ασθενών που
θα υποβληθούν σε καρδιακό επανασυγχρονισμό.
Σε γενικές γραμμές, η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία μπορεί να αποτελέσει μια σύντομη και
αξιόπιστη μέθοδο για τη διερεύνηση του ασυγχρονισμού με την προϋπόθεση της βελτίωσης της χρονικής διακριτικής ικανότητας.13
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Κόλποι
Δεν υπάρχει προς το παρόν ειδική μέθοδος
τρισδιάστατης απεικόνισης για την εκτίμηση των
όγκων και της λειτουργικότητας του αριστερού κόλπου. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην αριστερή κοιλία μπορούν με κάποιες παραδοχές να
χρησιμοποιηθούν και για τον αριστερό κόλπο με
ικανοποιητικά αποτελέσματα, ιδίως για την απεικόνιση των ανατομικών δομών του (Εικ. 3).
Όσον αφορά το δεξιό κόλπο έχουν αρχίσει
προσπάθειες, μέσω κυρίως της τρισδιάστατης διοισοφάγειας ηχωκαρδιογραφίας, για την απεικόνιση
των ανατομικών δομών του.

Δεξιά κοιλία
Η 3-D ηχωκαρδιογραφία πλεονεκτεί των συμβατικών ηχωκαρδιογραφικών τεχνικών όσον αφορά την εκτίμηση των όγκων και της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας γιατί λαμβάνει υπόψη
το σύνθετο γεωμετρικό σχήμα της.14 Αποτελεί αξιόπιστη και λιγότερο χρονοβόρο μέθοδο από τη μαγνητική καρδιάς στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας, αν και σταθερά υποεκτιμά
τους όγκους και το κλάσμα εξώθησής της.15 Σε πρόσφατη έρευνα μελετήθηκε με την τρισδιάστατηηχωκαρδιογραφία η μορφολογική και λειτουργική
αναδιαμόρφωση της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με
πνευμονική υπέρταση. Από τη μελέτη προέκυψε ότι
η δεξιά κοιλία υφίσταται διαφορετικές μεταβολές
στου όγκους, στη λειτουργικότητα και τον τριγλωχινικό σχηματισμό ανάλογα με το αίτιο της πνευμονικής υπέρτασης φαίνεται να προκαλεί την πιο
«παθολογική» αναδιαμόρφωση της δεξιάς κοιλίας
ενώ η χρόνια θρομβοεμβολική νόσος τις σημαντικότερες μεταβολές στον τριγλωχινικό σχηματισμό.16

Εικ. 3. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία
του ωτίου του αριστερού κόλπου.

Καρδιακές βαλβίδες

Μιτροειδής βαλβίδα
Απεικονίζεται με μεγάλη ευκρίνεια κυρίως
όταν χρησιμοποιείται η τρισδιάστατη διοισοφάγειαμελέτη. Με κατάλληλη επεξεργασία, η μιτροειδής
απεικονίζεται τόσο από τον αριστερό κόλπο (παρόμοια εικόνα με αυτή που έχει ο χειρουργός κατά
τη διάρκεια της επέμβασης) όσο και από την αριστερή κοιλία. Μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια η
γεωμετρία της βαλβίδας, ο μηχανισμός της ανεπάρκειας της (Εικ. 5), πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής
(ισχαιμική ή μη ισχαιμική) και να υπολογιστεί το
ανατομικό στόμιο σε περίπτωση στένωσης.
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη που συνέκρινε τη δισδιάστατη και τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία στην ανίχνευση της μιτροειδικής βλάβης σε
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επιδιόρθωση της
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Εικ. 4. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία
της μιτροειδούς βαλβίδας (χειρουργική απεικόνιση) από
τον αριστερό κόλπο με πρόπτωση της οπίσθιας γλωχίνας(P2) με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της βαλβίδας.

Εικ. 6. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία
(off line MVQ) της μιτροειδούς βαλβίδας (χειρουργική
απεικόνιση) από τον αριστερό κόλπο με πρόπτωση της
οπίσθιας γλωχίνας.

βαλβίδας. Από τη μελέτη προέκυψε ότι τόσο η δισδιάστατη όσο και η τρισδιάστατη διοισοφάγεια
ηχωκαρδιογραφία μπορούν αξιόπιστα να ανιχνεύσουν το μηχανισμό της μιτροειδικής ανεπάρκειας
με την τρισδιάστατη όμως μελέτη, (Εικ. 4) να είναι
πιο σύντομη και να πλεονεκτεί στην ακρίβεια εντόπισης της βλάβης.17 Σε άλλη μελέτη επίσης, διαπιστώθηκε η υπεροχή της τρισδιάστατης ηχωκαρδιογραφίας σε σύγκριση με τη δισδιάστατη σχετικά με
την ακριβή εντόπιση του τμήματος (φεστονίου) της
μιτροειδούς που προκύπτει, σε ασθενείς με μιτροειδική ανεπάρκεια, (Εικ. 6) λόγω πρόπτωσης των
γλωχίνων.18

Στην οργανική μιτροειδική ανεπάρκεια περιγράφονται επίσης και οι ενδεχόμενες επιπλοκές,
όπως οι ραγείσες τενόντιες χορδές. Έχει δειχθεί
ότι το τρισδιάστατο ηχωκαρδιογράφημα υπερέχει
στην αναγνώριση σύνθετων βλαβών.
Στην εκτίμηση της βαρύτητας της μιτροειδικής
ανεπάρκειας με την τρισδιάστατη μελέτη υπολογίζονται: 1) η επιφάνεια της vena contracta, 2) το ανατομικά ανεπαρκούν στόμιο, 3) ο όγκος και η προέλευση του πίδακα, ιδιαίτερα όταν έχει έκκεντρη κατεύθυνση και τέλος 4) το λειτουργικά ανεπαρκούν
στόμιο, πέρα από κάθε γεωμετρική παραδοχή.

Εικ. 5. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία
της μιτροειδούς βαλβίδας (χειρουργική απεικόνιση) από
τον αριστερό κόλπο μετά την βαλβιδοπλαστική αυτής με
τοποθέτηση κλειστού δακτυλίου.

αορτική βαλβίδα
Για την εκτίμηση του ανατομικού στομίου της
αορτικής βαλβίδας παρά το γεγονός ότι η δισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία αποτελεί τη
μέθοδο εκλογής, η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία
μπορεί να ενισχύσει τη διάγνωση λόγω της δυνατότητας απεικόνισης σε κάθε επίπεδο και ανασύνθεσης του λαμβανόμενου πυραμιδικού όγκου. Σε
παλαιότερη μελέτη, όπου χρησιμοποιήθηκε η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία για την εκτίμηση του
ανατομικού στομίου, διαπιστώθηκε η πολύ καλή συσχέτισή της με το λειτουργικό στόμιο που υπολογίζεται από την εξίσωση συνέχειας.19 Η τρισδιάστατη
ηχωκαρδιογραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά την εξίσωση συνεχείας για την εκτίμηση
του όγκου παλμού ή την πλανιμέτρηση της επιφάνειας του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας, επιτρέποντας την πιο ακριβή και με λιγότερα σφάλματα
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Εικ. 7. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία
της τρίπτυχης αορτικής βαλβίδας από την ανιούσα
αορτή.

εκτίμηση του λειτουργικού στομίου (Εικ. 7).
Επιπλέον, ορισμένοι συγγραφείς προτείνουν
την αντικατάσταση της μέτρησης το μεγέθους του
χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας στην εξίσωση
συνεχείας με τον όγκο παλμού της, όπως αυτός υπολογίζεται ημι-αυτόματα με την τρισδιάστατη μελέτη.
Με την τεχνική του έγχρωμου Doppler εκτιμάται με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία η βαρύτητα της ανεπάρκειας, υπολογίζοντας την επιφάνεια
και όχι τη διάμετρο της vena contracta.

Τριγλώχινα και πνευμονική βαλβίδα
Περιορισμένη είναι η βιβλιογραφία σχετικά με
την αξία της τρισδιάστατης ηχωκαρδιογραφίας
στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της τριγλώχινας. Η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία παρέχει τη
δυνατότητα της en face απεικόνισης της τριγλωχινικής συσκευής. Κατά συνέπεια οι τρεις γλωχίνες
προβάλλονται ταυτόχρονα, ενώ η μελέτη του τριγλωχινικού δακτυλίου αποκάλυψε τη σε σχήμα σέλλας (saddle shape) μορφολογία του. Με το τρισδιάστατο ηχωκαρδιογράφημα διερευνώνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι παθήσεις της τριγλώχινας
βαλβίδας, (στένωση-ανεπάρκεια, τις περισσότερες
φορές λειτουργική), η μορφολογία των γλωχίνων
(πάχυνση-εκφύλιση), η επιφάνεια της vena contracta, η επιφάνεια του ανεπαρκούντος στομίου
(όπως αυτό εκτιμάται με το έγχρωμο Doppler)
καθώς και το μέγεθος του τριγλωχινικού δακτυλίου
(ο οποίος όταν διατείνεται, γίνεται πιο κυκλικός και
επίπεδος) που αποτελεί προγνωστικό δείκτη βελτίωσης της κλινικής εικόνας μετά από χειρουργική
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βαλβιδοπλαστική της τριγλώχινας.
Σε πρόσφατη μελέτη διερευνήθηκε η δυναμική
του τριγλωχινικού δακτυλίου σε φυσιολογικά άτομα
και ασθενείς με διατεταμένηδεξιά κοιλία. Διαπιστώθηκε ότι σε διατεταμένη δεξιά κοιλία ο δακτύλιος διατείνεται σε διαφραγματική-πλάγια διάμετρο παίρνοντας ένα πιο κυκλικό σχήμα ενώ παράλληλα χάνει και τις δυναμικές μεταβολές κατά
τον καρδιακό κύκλο που εμφανίζει σε φυσιολογικά
άτομα, με αποτέλεσμα τη λειτουργική ανεπάρκεια
της τριγλώχινας βαλβίδας.20
Με το δισδιάστατο ηχωκαρδιογράφημα η πνευμονική βαλβίδα εκτιμάται κατά τον επιμήκη άξονά
της, δίνοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης μόνο δύο εκ των τριών πτυχών της. Σε πρόσφατη
μελέτη αποδείχθηκε ότι είναι εφικτή η ταυτόχρονη
τρισδιάστατη απεικόνιση και των τριών πτυχών της
πνευμονικής βαλβίδας, με το Live 3D να υπερέχει
αισθητά του FV3D στην ευκρίνεια της εικόνας.25

Προσθετικές βαλβίδες
Σημαντική, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες
είναι η συμβολή της τριδιάστατης διοισοφάγειας
ηχωκαρδιογραφίας στη μελέτη της λειτουργίας των
προσθετικών καρδιακών βαλβίδων.2 Με την τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία μπορεί να διαγνωστούν και
να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι παραβαλβιδικές διαφυγές και να δοθεί απάντηση ως προς τον τρόπο
αντιμετώπισής τους (Εικ. 8).
Καρδιακοί όγκοι
Η διαθωρακική και διοισοφάγειος 3-D ηχωκαρδιογραφία (τρισδιάστατη) είναι η νέα ιδανική
μέθοδος για την απεικόνιση, την εκτίμηση και την
διαφοροδιάγνωση των ενδοκαρδιακών μαζών,
όπως τα νεοπλάσματα, γιατί η 2-D ηχωκαρδιογραφία υποεκτιμά κατά 20-25% το μέγεθος των ενδο-

Εικ. 8. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία της
προσθετικής μηχανικής βαλβίδας στη θέση της μιτροειδούς.
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λέτη της μιτροειδούς βαλβίδας και για την καθοδήγηση διαδερμικών παρεμβάσεων στο αιμοδυναμικό
εργαστήριο.
Επιπλέον, υπάρχει ευρύ ερευνητικό ενδιαφέρον εκφραζόμενο σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις
σχετικά με το ρόλο της τρισδιάστατης ηχωκαρδιογραφίας στην εκτίμηση της ανατομίας και της λειτουργικότητας και των άλλων καρδιακών δομών
όπως η δεξιά κοιλία και οι κόλποι στην εκτίμηση
των μυοκαρδιοπαθειών και των συγγενών καρδιοπαθειών και στη διερεύνηση των καρδιακών μαζών
με ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
Εικ. 9. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία μυξώματος του αριστερού κόλπου.

καρδιακών όγκων, ενώ υπάρχει πιο ακριβής εκτίμηση της κινητικότητας του όγκου (Εικ. 9) και του
σημείου επαφής με το καρδιακό τοίχωμα.23-24
Διαδερμικές καρδιολογικές επεμβάσεις
Η τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τη διενέργεια των κάτωθι διαδερμικών καρδιολογικών
επεμβάσεων.21-22
• Βαλβιδοπλαστική αορτικής βαλβίδας,
• Επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας,
• Βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς με μπαλόνι,
• Σύγκλειση ελλειμμάτων (αποκατάσταση παραβαλβιδικών διαφυγών) σε προσθετικές βαλβίδες,
• Σύγκλιση δευτερογενούς μεσοκολπικού ελλείμματος- ωτίου αριστερού κόλπου,
• Καθοδήγηση ηλεκτροφυσιολογιών μελετών.
Χρησιμοποιείται πριν την επέμβαση για την
ακριβή εκτίμηση της βλάβης, κατά την επέμβαση,
για την καθοδήγηση της σωστής θέσης που πρέπει να έχει ο καθετήρας/συσκευή και μετά την
επέμβαση, για την εκτίμηση του αποτελέσματος
και την ανίχνευση πιθανών επιπλοκών.
Κατευθυντήριες οδηγίες
Στις αρχές του έτους 2012 δημοσιεύτηκαν οι
πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση της
ηχωκαρδιογραφίας τριών διαστάσεων στην κλινική
πράξη.2 Από τις οδηγίες αυτές φαίνεται ότι η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία μπορεί πλέον να εφαρμοστεί για την ακριβή εκτίμηση των όγκων και του
κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, τη με-

συΜΠΕρασΜα
Στις μέρες μας ο ρόλος του τρισδιάστατου ηχωκαρδιογραφήματος είναι συμπληρωματικός. Στο
μέλλον και εφ’ όσον οι τεχνολογικές εξελίξεις και
οι οικονομικές συγκυρίες το επιτρέψουν, ίσως μπορέσει να αποτελέσει την κλασσική ηχωκαρδιογραφική μελέτη.
ABSRACT
Ketikoglou DG. Real-time three-dimensional (3D) echocardiography. A new way in diagnosis and prognosis of
heart diseases. Cardiologia 2014, 15: 7-13.
Real-time three-dimensional (3D) echocardiography,
which became commercially available in 2002, is the most
recent, major advancement in echocardiography. Providing
direct viewing of 3D cardiac surfaces during live, scanning, it
adds fundamentally new information to the echocardiographic
assessment of heart diseases, and it has already significantly
changed echocardiographic diagnoses. Real-time 3D echocardiography allows for the first time accurate assessment of
all structures and spatial relationships in routine clinical study
without any geometric assumptions.
Use of 3D echocardiography allows the assessment of
left ventricular(LV) volumes, ejection fraction, evaluation of LV
mass, determination of LV dyssynchrony, assessment of right
ventricular volumes and function, assessment of valvular heart
diseases, cardiac tumors, sources of embolism, monitoring
and guiding cardiac interventions and surgery.
Ιn our days, the real-time three-dimensional (3D) echocardiography have complementary role.
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ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες και
καρδιακές αρρυθμίες σε ασθενείς με ομόζυγη
β-Μεσογειακή αναιμία
Μ. Κολιός1, Ν. Φραγκάκης2, Π. Κοραντζόπουλος1
1
2

Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γ΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Περίληψη Τα δεδομένα που αφορούν ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες και αρρυθμίες στη θαλασσαιμική καρδιομυοπάθεια είναι λιγοστά. Παρά
τις πρόσφατες προόδους στη σιδηροδεσμευτική
θεραπεία, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος εξαιτίας
κακοήθων κοιλιακών αρρυθμιών παραμένει ένα δύσκολο κλινικό πρόβλημα στους ασθενείς με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία. Επιπλέον, διαταραχές
αγωγής και υπερκοιλιακές αρρυθμίες, περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, έχουν περι-

γραφεί στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Από την
άλλη μεριά, διαταραχές επαναπόλωσης και δείκτες αυτόνομης δυσλειτουργίας αντιπροσωπεύουν συχνά ευρήματα αλλά η προγνωστική τους
σημασία είναι ασαφής. Σε αυτή την ανασκόπηση
παρέχουμε μια περιεκτική αναφορά της υπάρχουσας γνώσης πάνω στις ηλεκτροκαρδιογραφικές
ανωμαλίες και στους αρρυθμικούς δείκτες σε
ασθενείς με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία.
Kαρδιoλoγία 2014, 15: 14-18.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΙΜOΣΦΑΙΡΙΝOΠΑΘΕΙΕΣ-ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

άτομα από τη Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική Ασία
και 0,8% στους μαύρους Αμερικανούς.2,5 Διακρίνεται
στην ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία ,στην ετερόζυγη
μορφή και στην ενδιάμεση.6 Η ομόζυγη μορφή είναι η
πιο σοβαρή μορφή η οποία χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη αιμολυτική αναιμία από το πρώτο έτος ζωής
και απαιτείται θεραπεία με μεταγγίσεις αίματος για
να επιβιώσουν οι ασθενείς.7 Η ελαττωμένη προσφορά
σφαιρινών ελαττώνει την παραγωγή των τετραμερών
της αιμοσφαιρίνης, προκαλώντας υποχρωμία και μικροκυττάρωση. Επίσης, παρατηρείται μη ισορροπημένη συσσώρευση α και β υπομονάδων, επειδή η
σύνθεση των ανεπηρέαστων σφαιρινών συνεχίζεται με
κανονικό ρυθμό.2-4 Η ασύζευκτη αλυσίδα σφαιρίνης
μεταβάλλει τις κυτταρικές και μεμβρανικές ιδιότητες
του ερυθροκυττάρου οδηγώντας σε πρόωρη καταστροφή των κυττάρων στο μυελό των οστών ή αναποτελεσματική ερυθροποίηση και πρόκληση οξειδωτικής
βλάβης στη μεμβράνη του ερυθροκυττάρου.3

Oι θαλασσαιμίες είναι οι συνηθέστερες κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες, προσβάλλοντας
σχεδόν 200 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.1-3 Το
1925, ο Cooley περιέγραψε μια μορφή σοβαρής
αναιμίας, που εμφανίσθηκε σε παιδιά Ιταλικής καταγωγής η οποία χαρακτηριζόταν από σπληνομεγαλία και σημαντικές οστικές βλάβες. Πιο ήπιες
μορφές αυτής της αναιμίας περιγράφηκαν αργότερα.
Όλες οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν προέρχονταν από περιοχές της Μεσογείου, οπότε η νόσος
ονομάσθηκε μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία.1
Τα σύνδρομα θαλασσαιμίας είναι μια ετερογενής
ομάδα κληρονομικών διαταραχών της βιοσύνθεσης
των α- ή β- σφαιρινών με τις περισσότερες μορφές
να κληρονομούνται με τον υπολειπόμενο τρόπο
(σύμφωνα με τους κανόνες του Mendel).1-6
Η β-θαλασσαιμία έχει επιπολασμό 10-15% σε
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ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ - ΠΑΘOΦΥΣΙOΛOΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΡΔΙOΤOΞΙΚOΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡOΥ
O σίδηρος είναι βασικό στοιχείο της λειτουργίας όλων των κυττάρων, μολονότι η ποσότητα του
σιδήρου που απαιτούν οι διάφοροι ιστοί ποικίλλει
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.8 Την ίδια στιγμή
το σώμα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του από
τον ελεύθερο σίδηρο, ο οποίος είναι πολύ τοξικός,
επειδή συμμετέχει σε χημικές αντιδράσεις που παράγουν ελεύθερες ρίζες, όπως δραστικό O2·– ή
OΗ·–. Για αυτό το λόγο έχει αναπτύξει ανατροφοδοτικούς μηχανισμούς ρύθμισης της απορρόφησης
σιδήρου. Παρά την παρουσία αυτού του συστήματος, όταν ένα άτομο συγκεντρώνει υπέρμετρα ποσά
σιδηρούχων ενώσεων, διέρχεται προς το αίμα περίσσεια σιδήρου, γεγονός που οδηγεί σε μαζική
εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στα κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος σε ολόκληρο το σώμα με
πολύ καταστροφικές συνέπειες.9,10
ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ
Oι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την
πρώτη αιτία θανάτου των ασθενών με β-μεσογειακή
αναιμία.1-20 Μεταξύ των διαφόρων επιπλοκών, η
μυοκαρδιοπάθεια αποτελεί την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας μεταξύ των ασθενών με β-μεσογειακή αναιμία αφού παρατηρείται σε ποσοστό
63,6% εώς 71%.11 Το μυοκαρδιακό κύτταρο είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητο στην έκθεση με σίδηρο, γεγονός
που έχει καταδειχθεί ξεκάθαρα in vitro.1,2 Oι καρδιαγγειακές επιπλοκές οφείλονται στην καρδιοτοξική δράση του σιδήρου αλλά και σε άλλους
παράγοντες που έχουν συσχετισθεί με τις μεταγγίσεις (ιογενείς λοιμώξεις, ανοσολογικοί παράγοντες,
φλεγμονή) ενώ φαίνεται να συνεισφέρουν καμία
φορά και συνυπάρχουσες κληρονομούμενες διαταραχές.7,14 Oι κύριες καρδιακές ανωμαλίες που έχουν
περιγραφεί είναι οι εξής:
α) Αμφικοιλιακή διατατική μυοκαρδιοπάθεια:
Αποτελεί την πιο συνήθη καρδιαγγειακή διαταραχή
στους ασθενείς με μείζονα β-μεσογειακή αναιμία.1-7,
11,13-16

β) Μυοκαρδίτιδα-Περικαρδίτιδα: Περίπου οι
μισοί ασθενείς με β-θαλασσαιμία εμφανίζουν κάποιο επεισόδιο οξείας μυο-περι-καρδίτιδας στη
ζωή τους.1-7 Oι Hahalis και συν. παρακολούθησαν
1048 ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία για διάστημα εννέα ετών. Το 4,5% αυτών με μια μέση ηλι-
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κία 15 ετών, διαγνώστηκαν με αριστερή καρδιακή
ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα μυοκαρδίτιδας η οποία
αποδείχτηκε με βιοψία μυοκαρδίου. Σχεδόν μισές
από τις περιπτώσεις είχαν πλήρη ίαση ενώ ένα 44%
των ασθενών απεβίωσε. Αυτοάνοσοι μηχανισμοί
μπορεί να εμπλέκονται στην εκδήλωση της μυοκαρδίτιδας.5
γ) Περιοριστικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια: Η
αληθής περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια χαρακτηρίζεται από μη διατεταμένες κοιλίες και τουλάχιστον
αρχικά σχεδόν φυσιολογική ή φυσιολογική συσταλτικότητα.5,7 Προσβολή και των δύο κοιλιών δεν είναι
συνήθης κατά την αρχική εκδήλωση, αλλά ανεξάρτητα από την κοιλία που αρχικά προσβάλλεται, η
άλλη κοιλία ακολουθεί σύντομα.1,14 Μερικοί β-θαλασσαιμικοί ασθενείς με συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια εμφανίζουν μυοκαρδιοπάθεια περιοριστικού τύπου, η οποία πληρεί όλα τα κριτήρια αυτής,
με εξαίρεση την συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας, η οποία είναι πάντα διαταραγμένη.5 Σύμφωνα
με τους Hahalis και συν. σε μερικούς ασθενείς παρατηρήθηκε με τον ηχοκαρδιογραφικό έλεγχο ένα
πρότυπο «αριστερής περιοριστικής-δεξιάς διατατικής» μυοκαρδιοπάθειας σε συνδυασμό με πνευμονική υπέρταση.5
δ) Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση: Είναι παρούσα σε περίπου 60% των ασθενών με ετερόζυγο
β-μεσογειακή αναιμία, και οδηγεί σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.14 Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν την απουσία πνευμονικής υπέρτασης σε
ασυμπτωματικούς ασθενείς καθώς και στην πλειοψηφία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.5 Η
παρατεταμένη ιστική υποξία και η μεγάλη εναπόθεση σιδήρου στους πνεύμονες θεωρούνται οι βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί για την ανάπτυξή της.
ε) Καρδιακές αρρυθμίες: Κολπική και κοιλιακή
εκτακτοσυστολική αρρυθμία σε 24ωρη καταγραφή
παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς που
έχουν λάβει τουλάχιστον 150 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών. Επιπλέον παρατηρούνται ριπές μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας ή πολυεστιακές
έκτακτες συστολές, με δυσμενή προγνωστική σημασία, υπερκοιλιακές ή κοιλιακές ταχυαρρυθμίες ενώ
ο αιφνίδιος θάνατος δεν είναι σπάνιος.1,11-16,18-20 Επίσης έχει αναφερθεί και μία σειρά διαταραχών της
αγωγής του ερεθίσματος, οι οποίες θα αναλυθούν
στην συνέχεια.
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Μ. ΚOΛΙOΣ ΚΑΙ Συν.

ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡOΚΑΡΔΙOΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Oι ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία εμφανίζουν μία ποικιλία ηλεκτροκαρδιογραφικών διαταραχών.
α) Κολπική μαρμαρυγή ή άλλες υπερκοιλιακές
ταχυκαρδίες, κοιλιακές ταχυαρρυθμίες.1,11,15 Είναι
χαρακτηριστικό ότι εκτός της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, μία άλλη αιτία θανάτου σε θαλασσαιμικούς ασθενείς είναι οι ταχυαρρυθμίες, οι
οποίες μπορεί να εμφανιστούν πιο συχνά σε μία ανεπαρκούσα καρδιά οδηγώντας σε αιφνίδιο καρδιακό
θάνατο. Επιπλέον, κολπική μαρμαρυγή και άλλες
υπερκοιλιακές αρρυθμίες ανευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας και αποτελούν σημαντική αίτια καρδιαγγειακών επιπλοκών
στους ασθενείς αυτούς.11 Σε μια μικρή μελέτη παρατήρησης από τους 28 ενήλικους μεταγγιζόμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, 4
εμφάνισαν επεισόδια παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, 13 εμφάνισαν υπερκοιλιακές αρρυθμίες
(2 σταθερή κολπική μαρμαρυγή, 7 κολπική ταχυκαρδία, 4 κολπικό πτερυγισμό) και 3 μη εμμένουσα
κοιλιακή ταχυκαρδία.15
β) Διαταραχές της αγωγής με εμφάνιση κολποκοιλιακού αποκλεισμού.1,11,23 Η συσσώρευση σιδήρου στα μυοκαρδιακά κύτταρα φαίνεται να
συνδέεται με την εμφάνιση κολποκοιλιακού αποκλεισμού.11 Στον γενικό πληθυσμό η παράταση του
PR διαστήματος έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και
εμφύτευσης βηματοδότη και θνησιμότητας λόγω
καρδιαγγειακών συμβαμάτων.11,23 Ωστόσο ο δείκτης αυτός δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία.
γ) Διαταραχές επαναπόλωσης.1,11 Η κατάσπαση
του διαστήματος ST μερικές φορές συσχετίζεται με
αναστροφή των Τ επαρμάτων και φαίνεται να είναι
ανεξάρτητη από την καρδιακή συχνότητα και την
άσκηση.15,21 Oι Keye και συν. μελέτησαν είκοσι οχτώ
ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία, ηλικίας 7 έως 23
ετών, οι οποίοι ακολουθούσαν αυστηρό πρόγραμμα
αποσιδήρωσης. Αναγνωρίστηκαν τέσσερις ομάδες
ασθενών: α) φυσιολογικοί, β) με κατάσπαση του ST
διαστήματος (μερικές φορές συσχετιζόμενη με αναστροφή του Τ κύματος), γ) με σποραδικές κολπικές
ή κοιλιακές έκτακτες συστολές και δ) με συχνές κολπικές ή κοιλιακές έκτακτες συστολές (τουλάχιστον
πέντε το λεπτό). Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατά-

σπαση του ST διαστήματος παρατηρούνταν συχνά
στους ασθενείς αυτούς, ανεξάρτητα από τον αριθμό
μεταγγίσεων και τη θεραπεία αποσιδήρωσης. Αυτό
πιθανόν να καταδεικνύει πρώιμες παθοφυσιολογικές αλλαγές στο μυοκάρδιο.21
ε) Υπερκοιλιακές ή κοιλιακές έκτακτες συστολές.1,21
στ) Διευρυμένο QRS διάστημα.11,13 Πιθανότατα
οφείλεται στην τοξικότητα που ασκεί ο σίδηρος στα
μυοκαρδιακά κύτταρα και έχει σαφώς δειχθεί σε
πειραματικά μοντέλα.11 Στη χρόνια υπερφόρτωση
του μυοκαρδίου με σίδηρο, η τοξικότητα του σιδήρου
είναι δοσοεξαρτώμενη. Η δράση του σιδήρου τόσο
στην κυτταρική μεμβράνη των μυοκαρδιακών κυττάρων όσο και στους ιοντικούς διαύλους, τους μεμβρανικούς υποδοχείς και τις μεμβρανικές πρωτεΐνες
προκαλούν μία σειρά διαταραχών στην ηλεκτρική
δραστηριότητα του μυοκαρδιακού κυττάρου. Πιο συγκεκριμένα, διαταραχές της λειτουργικότητας των
διαύλων νατρίου προκαλούν καθυστέρηση της αγωγής του ερεθίσματος προκαλώντας παράταση του
QRS διαστήματος, βραδυκαρδία σε πρώιμα στάδια
και παράταση του QT διαστήματος.11
ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΡΥΘΜΙOΛOΓΙΚOΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Μια σειρά από σύγχρονους αρρυθμιολογικούς
δείκτες έχουν περιγραφεί και ορισμένοι από αυτούς έχουν συσχετισθεί με εμφάνιση αρρυθμιών σε
ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία.
α) Μεταβλητότητα καρδιακής συχνότητας (heart
rate variability): Θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την
λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος της
καρδιάς ενώ χαμηλές τιμές της φαίνεται να αποτελούν ισχυρό παράγοντα κινδύνου σε ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια ή έμφραγμα του μυοκαρδίου.12,20,22,26 Oι Rutjanaprom και συν.12 αξιολόγησαν 34 ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία ηλικίας
9-29 ετών και 20 υγιείς ηλικίας 11-23 ετών. Όλες οι
παράμετροι που σχετίζονται με τη HRV ήταν σημαντικά ελαττωμένοι στους θαλασσαιμικούς ασθενείς
σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό. Αντιθέτως, σημαντική βελτίωση της HRV παρατηρήθηκε στους
ασθενείς με υψηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης σε σύγκριση με τους ασθενείς που είχαν χαμηλότερες
τιμές αυτής.12 Στη μελέτη των Kardelen και συν. επίσης παρατηρήθηκε μείωση όλων των παραμέτρων
της HRV στους θαλασσαιμικούς ασθενείς (32 συνολικά), σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (46
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υγιείς).20 Ωστόσο, σε αυτές τις μελέτες δεν υπάρχει
συσχέτιση με αρρυθμίες ή άλλους δείκτες.
β) Μεταβλητότητα QT διαστήματος (QT variability): Θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την ετερογένεια της κοιλιακής επαναπόλωσης και αυξημένες
τιμές της σχετίζονται με διαταραχή της επαναπόλωσης.19 Oι Magri και συν. υπέβαλαν 30 θαλασσαιμικούς ασθενείς και 30 υγιείς (ομάδα ελέγχου) σε
πεντάλεπτη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή, σε
υπερηχοκαρδιογράφημα και σε μαγνητική τομογραφία. Η QTv των ασθενών ήταν σαφώς αυξημένη
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.19 Παρόλα αυτά, ο
αριθμός των ασθενών είναι πολύ μικρός για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ενώ η διάρκεια ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής ήταν μικρή (5
λεπτά). Επιπλέον δεν έχει διενεργηθεί follow up
στους ασθενείς αυτούς ώστε να καταδειχτεί η συσχέτιση της αυξημένης QTv ως προγνωστικός δείκτης εμφάνισης αρρυθμιών.
γ) Όψιμα δυναμικά (ventricular late potentials):
Θεωρείται παράγοντας κινδύνου σχετιζόμενος με
επεισόδια μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας.18,22 Τα όψιμα δυναμικά αντανακλούν περιοχές
του μυοκαρδίου με όψιμη (καθυστερημένη) εκπόλωση. Oι Isma’eel και συν. παρακολούθησαν 26 θαλασσαιμικούς ασθενείς για 7 χρόνια, οι οποίοι και
υπεβλήθησαν σε μέτρηση όψιμων δυναμικών, ΗΚΓ
και Doppler ηχοκαρδιογραφία. Η επίπτωση των όψιμων δυναμικών ήταν 3,8% στους θαλασσαιμικούς
ασθενείς κατά τη διάρκεια των 7 ετών παρακολούθησης.18 Σε άλλη μελέτη φάνηκε ότι ασθενείς με βμεσογειακή αναιμία, ακόμα και χωρίς κλινικά
ευρήματα καρδιακής δυσλειτουργίας, είχαν ελαττωμένη HRV και αυξημένη επίπτωση όψιμων δυναμικών.22 Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη μελέτη
περιέλαβε έναν μικρό αριθμό ασθενών (19) και δεν
έλαβε χώρα παρακολούθηση σε βάθος χρόνου (follow up).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα δεδομένα που αφορούν ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες και αρρυθμίες στη θαλασσαιμική καρδιομυοπάθεια είναι λιγοστά. Παρά τις
πρόσφατες προόδους στη σιδηροδεσμευτική θεραπεία, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος εξαιτίας κακοήθων κοιλιακών αρρυθμιών παραμένει ένα
δύσκολο κλινικό πρόβλημα στους ασθενείς με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία. Επιπλέον, διαταραχές
αγωγής και υπερκοιλιακές αρρυθμίες, περιλαμβα-

νομένης της κολπικής μαρμαρυγής, έχουν περιγραφεί στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Από την άλλη
μεριά, διαταραχές επαναπόλωσης και δείκτες αυτόνομης δυσλειτουργίας αντιπροσωπεύουν συχνά
ευρήματα αλλά η προγνωστική τους σημασία είναι
ασαφής. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για
να διευκρινιστεί η αξία παλαιότερων και μοντέρνων αρρυθμιολογικών δεικτών στην αντιμετώπιση
των ασθενών με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία.
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Data concerning electrocardiographic (ECG) abnormalities and arrhythmias in thalassemic cardiomyopathy are
scarce. Despite recent progress in iron chelation therapy,
sudden cardiac death due to malignant ventricular arrhythmias remains a vexing, clinical problem in patients with bthalassemia major. Moreover, conduction disturbances and
supraventricular arrhythmias, including atrial fibrillation, have
been described in this population. On the other hand, repolarization abnormalities and autonomic dysfunction indexes
represent common findings but their prognostic significance
is unclear. In this review article we provide a concise
overview of the current knowledge on ECG abnormalities,
and arrhythmic indexes in the setting of b-thalassemia major.
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ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Στεφανιαία νόσος σε χρόνια νεφρική νόσο
Θ. Παπαδόπουλος, Τ. Δαδούς, M. Soutoonzadeh-Yazdi
Β΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Περίληψη
Είναι γνωστό ότι η επίπτωση της Στεφανιαίας Νόσου στην Χρόνια Νεφρική Νόσο
(ΧΝΝ), ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρού βαθμού Χ.Ν.Ν. και σε ασθενείς που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση ή που έχουν υποβληθεί σε
μεταμόσχευση είναι σαφώς υψηλότερη από ότι
στο γενικό πληθυσμό. Επίσης, σε μικρότερο ίσως
βαθμό, το ίδιο ισχύει και σε ασθενείς με ηπίου
προς μετρίου βαθμού ΧΝΝ. Στην ανασκόπηση

αυτή αναφέρονται η σχέση της ΧΝΝ και της αθηρωσκλήρωσης, η μορφολογία της ΣΝ σε ασθενείς
με ΧΝΝ τα αίτια ανάπτυξης ΣΝ σε ασθενείς με
ΧΝΝ, η συμπτωματολογία με την οποία εκδηλώνεται η ΣΝ σε αυτούς τους ασθενείς όπως επίσης η
διαγνωστική προσέγγιση και τέλος αναφέρετα η
θεραπεία της ΣΝ σε ΧΝΝ.
Kαρδιoλoγία 2014, 15: 19-26.

Χρoνια νεφρικη νoσoσ (Χνν)

1. Ήπια, όπου ουσιαστικά υπάρχει φυσιολογική ή
και αυξημένη σπειραματική διήθηση
2. Ελαφρώς επηρεασμένη σπειραματική διήθηση
3. Μετρίως επηρεασμένη σπειραματική διήθηση
4. Σοβαρά επηρεασμένη σπειραματική διήθηση
5. O νεφρός ανεπαρκεί τελείως

Είναι γνωστό ότι η επίπτωση της Στεφανιαίας
Νόσου στην Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ), ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρού βαθμού
Χ.Ν.Ν. και σε ασθενείς που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση ή που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση είναι
σαφώς υψηλότερη από ότι στο γενικό πληθυσμό. Επίσης, σε μικρότερο ίσως βαθμό, το ίδιο ισχύει και σε
ασθενείς με ηπίου προς μετρίου βαθμού ΧΝΝ.1,2
Στην ΧΝΝ αναφέρονται πέντε στάδια, ανάλογα
με τις τιμές της νεφρικής κάθαρσης (Cr clearance).3

Χνν και θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο (σν)
Στον πίνακα 1 φαίνεται η σχέση της θνησιμότητας με την αιμοκάθαρση. Από τους ασθενείς που
έχουν ΧΝΝ, στο 4ο στάδιο, αυτοί που θα φτάσουν

Πίνακας 1. Study End points*

End Points
Disenrolled from plan
Died (prior to transplant/dialysis)
Received a transpiant
Initiated dialysis
None of the above through June 30, 2001

GFR, 60-89; No Proteinuria
(n=14202)

Stage 2
GFR, 60-89; Proteinuria
(n=1741)

Stage 3
GFR, 30-59
(n=11278)

Stage 4
GFR, 15-29
(n=777)

14,9
10,2
0,01
0,06
74,8

16,2
19,5
0,2
0,9
63,3

10,3
24,3
0,2
1,1
64,2

6,6
45,7
2,3
17,6
27,8

* Glomenular filtration rates (GFRs) were estimated in milliliters per minute per 1.73 m2. Other values are given as percentage of patients.
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4

Adjusted hazard ratio for
cardinascular events

3.5
3
2.5

3.4

2

2.8

1.5
2

1
0.5

1

1.4

0
>60

45-49

30-44

15-29

<15

Estimated GFR (ml/min/1.73m2)

Σχήμα 1. Σχέση βαθμού σπειραματικής διήθησης και κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

σε αιμοκάθαρση αποτελούν ένα πολύ μικρότερο
ποσοστό σε σχέση με αυτούς οι οποίοι θα πεθάνουν
(17.6% φθάνουν σε αιμοκάθαρση ενώ 45.7% πεθαίνει πριν προλάβει να φθάσει σε αιμοκάθαρση).4
Σε μία μελέτη που έγινε σε ασθενείς με ΧΝΝ,
παρατηρείται ότι από τους ασθενείς 4ου σταδίου οι
οποίοι επιβίωσαν μετά τον πρώτο χρόνο μόνο ένα
19% είχε ΣΝ, ενώ από ασθενείς 4ου σταδίου που
πέθαναν πριν από τον πρώτο χρόνο, το 29.3% στο
είχε ΣΝ. παρατηρείται επίσης υψηλή επίπτωση
υπέρτασης σε όλες τις κατηγορίες ασθενών.4
Στην ΧΝΝ ο θάνατος από κάθε αιτιολογία βαίνει αυξανόμενος καθώς ελαττώνεται η σπειραματική
διήθηση, όπως επίσης και η επίπτωση του ποσοστού
των καρδιαγγειακών επεισοδίων αυξάνεται καθώς
ελαττώνεται η σπειραματική διήθηση. Η συνολική
θνησιμότητα φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο
του χρόνου και το ίδιο συμβαίνει και με τη θνησιμότητα καρδιακής αιτιολογίες (Σχ. 1).3,4,5
Με βάση τα δεδομένα της μελέτης Framingham Heart Study παρατηρήθηκε επίσης ότι οι ασθενείς που έχουν ΧΝΝ σε σχέση με αυτούς που δεν
έχουν, εκτός από το κάπνισμα, είχαν υψηλότερο ποσοστό από τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου
για ΣΝ, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.6
Χνν και αθηροσκλήρωση
Ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν η ΧΝΝ σχετίζεται με αυξημένη αθηροσκλήρωση. Μια μελέτη
που έγινε, μελέτησε την πάχυνση του έσω και μέσω
χιτώνα στις καρωτίδες, ο οποίος είναι ένας δείκτης
που θεωρείται ότι μπορεί να συσχετίζεται με την

ΣΝ και χρησιμοποιείται και σαν δείκτης της αθηροσκλήρωσης σε ασθενείς με ΧΝΝ.
Σε αυτή τη μελέτη, σε διαφορετικές ηλικιακές
κατηγορίες, υπάρχουν ασθενείς όπου δεν έχουν
ΧΝΝ, ασθενείς με ΧΝΝ αλλά που δεν είναι σε αιμοκάθαρση και ασθενείς με ΧΝΝ οι οποίοι είναι
σε αιμοκάθαρση. Τα αποτελέσματα της μελέτης
έδειξαν ότι στις δύο κατηγορίες με ΧΝΝ είναι αυξημένο το ποσοστό των ασθενών, σε κάθε ηλικιακή
κατηγορία, που έχουν πάχυνση του μέσου και έσω
χιτώνα στις καρωτίδες.7
Από ιστολογική μελέτη σε ασθενείς με τελικού
σταδίου ΧΝΝ διαπιστώθηκε ότι το 62% είχαν αθηροσκλήρωση και οι μισοί από αυτούς είχαν σοβαρού βαθμού στένωση ενώ στην ομάδα ελέγχου μόνο
ποσοστό περίπου 20% είχε αθηροσκλήρωση. Επίσης, σε νέους ασθενείς, κάτω από την ηλικία των 30
ετών, που ήταν σε αιμοκάθαρση, το 35% είχε στοιχεία αθηροσκλήρωσης, ενώ σε αντίστοιχη ομάδα
ελέγχου, νέοι ασθενείς χωρίς ΧΝΝ, κανένας δεν
είχε αθηροσκλήρωση.7,8,9
Μορφολογία της σν σε ασθενείς με Χνν
Επίσης ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι
αυτό της μορφολογίας της ΣΝ σε ασθενείς με τελικού σταδίου ΧΝΝ. Με βάση μελέτη που έγινε με
αυτοψία σε 54 ασθενείς, 27 από τους οποίους είχαν
ΧΝΝ τελικού σταδίου και 27 ήταν στην ομάδα ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οι αθηρωματικές πλάκες
στην ομάδα η οποία δεν είχε ΧΝΝ ήταν κυρίως ινοαθηρωματώδεις, ενώ στους ασθενείς οι οποίοι
είχαν ΧΝΝ υπήρχαν στοιχεία ασβεστοποίησης.
Επίσης, η πάχυνση του μέσου χιτώνα, στην ομάδα
με ΧΝΝ ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένη, ενώ
και του έσω χιτώνα ήταν αυξημένη χωρίς όμως να
έχει στατιστική σημαντικότητα.10
Η διάμετρος του αυλού ήταν μικρότερη στους
ασθενείς οι οποίοι είχαν τελικού σταδίου ΧΝΝ.
Συνάγεται επομένως, ότι στη ΣΝ σε ασθενείς
με ΧΝΝ, υπάρχει μια διαφορά στην παθολογοανατομική εμφάνισή της σε σχέση με την εικόνα που
παρατηρείται στους υπόλοιπους ασθενείς.8,9
Μετά από αυτό, προτάθηκε η χρησιμοποίηση
δύο όρων. O όρος αθηροσκλήρωση αναφέρεται στην
βλάβη του έσω χιτώνα, που υπάρχει κυρίως στο γενικό πληθυσμό. O όρος αρτηριοσκλήρυνση αναφέρεται στην πάχυνση και επασβέστωση του μέσω
χιτώνα, που παρατηρείται πιο συχνά στη ΧΝΝ.8,9,24
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φλεγμονή και σν σε ασθενείς με Χνν
Ένα άλλο καίριο ζήτημα είναι αυτό της φλεγμονής. Φαίνεται ότι στη ΧΝΝ ξεκινώντας από παθογενετικούς μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με
το οξειδωτικό στρες, με την ελαττωμένη κάθαρση
κυτοκινών και με την τοξικότητα της ουραιμίας
φτάνουμε, μέσα από μονοπάτια που συμπεριλαμβάνουν την φλεγμονώδη διαδικασία, μέχρι την αρτηριοσκλήρυνση, όπου έχουμε την οξειδωμένη LDL
χοληστερόλη, την μετακίνηση των λευκοκυττάρων,
τον πολλαπλασιασμό των λείων μυïκών κυττάρων,
και την ασβέστωση. Επομένως και στη ΧΝΝ ενοχοποιείται ο μηχανισμός της φλεγμονής για την παθογένεια της Στεφανιαίας Νόσου.3,11
Παράγοντες κινδύνου για σν σε ασθενείς
με Χνν
Το θέμα που επίσης είναι υπό διερεύνηση
είναι, αν την ΧΝΝ, θα πρέπει να την περιλάβουμε
ως παράγοντα κινδύνου στην ΣΝ. Είναι γεγονός ότι
οι καρδιαγγειακές νόσοι είναι η κύρια αιτία θανάτου σε ασθενείς με ΧΝΝ. Επίσης, το είδος της ΣΝ,
ανατομικά, παθοφυσιολογικά και σε σχέση με τους
παράγοντες κινδύνου, είναι διαφορετικό από ότι
στον γενικό πληθυσμό.14
Η ερώτηση αυτή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν
έχει απαντηθεί.
Όσον αφορά τώρα, τούς παράγοντες κινδύνου
σε ΧΝΝ, αυτοί κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Oι κλασσικοί παράγοντες κινδύνου, όπως
υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, διαβήτης, κάπνισμα.
2. Oι συνηθισμένοι αλλά όχι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου, όπως φλεγμονή, οξείδωση, αύξηση της χοληστερίνης, αύξηση της δραστικότητας
του συμπαθητικού.
3. Oι μη συνηθισμένοι μη παραδοσιακοί παράγοντες, όπως αναιμία, αύξηση ασβεστίου, αύξηση φωσφόρου και η αιμοκάθαρση αυτή καθεαυτή (Σχ. 2).1
O διαβήτης είναι ένας παράγοντας κινδύνου
που θεωρείται ότι είναι ένοχος για το 40% των
ασθενών που φτάνουν σε τελικού σταδίου νεφρική
νόσο και φυσικά ένας κλασσικός προδιαθετικός
παράγοντας για την ΣΝ.1,6,11
υπάρχει επίσης η ουραιμική δυσλιπιδαιμία η
οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι είναι αυξημένα τα τριγλυκερίδια, ενώ η χοληστερόλη μπορεί
να είναι φυσιολογική, αλλά από την άλλη πλευρά
είναι αυξημένη η πολύ μικρής πυκνότητας λιποπρω-

?
UNUSUAL
NON-TRADITIONAL
RISKS
Anemia, KT/V,
Ca/Phos/PTH, Dialysis
UNUSUAL NON-TRADITIONAL RISKS
Inflammation, Oxidation, Homocysteine,
Sympathetic activation, Nitric oxide
TRADITIONAL RISKS
Hypertension, Dyslipidemia, Diabetes,
Smoking, Male Gender

Σχήμα 2. Παράγοντες κινδύνου σε ΧΝΝ.

τεΐνη (VLDL). υπάρχει επίσης ελαττωμένη η υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη και απολιποπρωτεΐνη
Α1. Η λιποπρωτεΐνη Α είναι αυξημένη, όπως επίσης
υπάρχει και αύξηση της μικρής πυκνότητας LDL, η
οποία τριπλασιάζει τον κίνδυνο Στ.Νόσου.6,11,30
Η υπέρταση είναι από τους κλασσικούς παράγοντες που συναντάται πολύ συχνά στην ΝΝ, σχεδόν στο 60%-100% των ασθενών. Είναι και η αιτία
και το αποτέλεσμα της ΝΝ, και φυσικά είναι παράγοντας κινδύνου για την ΣΝ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε μία μελέτη φάνηκε ότι τόσο η
αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αλλά τόσο και η
ελάττωση αυξάνει την θνησιμότητα.1,6,11,12,15,16
Επίσης, η υπερφωσφατεμία (hyperphosphatemia), η αύξηση του ασβεστίου και των παραγόντων του ασβεστίου έχουν σχέση με ασβέστωση
στις στεφανιαίες αρτηρίες και την δημιουργία της
αθηροασβεστωμένης πλάκας και την αύξηση του
κινδύνου για έμφραγμα μυοκαρδίου.6,11,17
Ένας άλλος παράγοντας είναι η αύξηση της
ομοκυστεΐνης, η οποία συναντάται σε ασθενείς με
ΝΝ, είτε γιατί υπάρχει ελαττωμένη απέκκριση ή
ελαττωμένος μεταβολισμός, και βέβαια ναι μεν
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ΣΝ, από την
άλλη πλευρά όμως δεν έχει αποδειχθεί ότι η αντιμετώπισή της έχει σαν αποτέλεσμα και την ελάττωση της επίπτωσης της νόσου.6,11,18
καρδιαγγειακή θνησιμότητα σε ασθενείς
σε αιμοκάθαρση
Όπως προαναφέρθηκε, ήδη στους ασθενείς
που έχουν ηπίου βαθμού ΧΝΝ σε σχέση με τους φυσιολογικούς ασθενείς υπάρχει αυξημένη η επίπτωση της ΣΝ (πίν. 2).
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Πίνακας 2. Prevalence of CVD in Early Kidney Disease Framingham Heart Study 1977-1993
Men
Normal Cr Mild RI
N
Mean age (years)
Mean SCr (umol/l)
ECG, LVH %
Prevalent CHD %
Prevalent CHF %
Prevalent CVD %

2591
53,1
102

Women
Normal Cr Mild RI

246
54,4
147
2,9
14,2
2,0
17,9

3116
54,3
88

270
66,4
137
3,7
16,3
2,6
20,4

Mild renal insufficiency;
Man: Cr 136-265 umol/l
Woman: Cr 120-265 umol/l

Annual CV montality (%)

100
GP male
GP female
GP black
GP white
Dialysis male
Dialysis female
Dialysis black
Dialysis white

1
0.1
0.01
0.001

Oι καρδιαγγειακές παθήσεις επομένως είναι
πολύ συχνές σε ασθενείς που κάνουν αιμοκάθαρση
και επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την θνησιμότητα.
παρόλο που τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν
ότι η επιδείνωση των καρδιαγγειακών προβλημάτων οφείλεται σε μεταβολικά προβλήματα, σχετιζόμενα με την ουραιμία, είναι πιθανό η έναρξη της
αιμοκάθαρσης να παίζει σημαντικό ρόλο στην αποσταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας και τη
δημιουργία στεφανιαίου θρόμβου, ο οποίος οδηγεί
σε απόφραξη, έμφραγμα ή ασταθή στηθάγχη.22,25
συμπτωματολογία

Η καρδιαγγειακή θνησιμότητα αυξάνεται κατά
10 έως 20 φορές στους ασθενείς με ΧΝΝ που είναι
σε αιμοκάθαρση (Σχ. 3). Η αιτία θανάτου σχεδόν στο
50% αφορούν καρδιαγγειακές αιτίες, τις οποίες αν
τις αναλύσουμε θα δούμε ότι το 30% είναι αρρυθμία
και καρδιακή ανακοπή. Ένα 8% περίπου είναι το
OΕΜ και περίπου 3% είναι άλλες αιτίες της ΣΝ.13,19
Oι ασθενείς που μπαίνουν σε αιμοκάθαρση και
είχαν στεφανιαίο επεισόδιο πριν την αιμοκάθαρση
βρίσκονται σε πολύ πιο αυξημένο κίνδυνο, είτε θνησιμότητας είτε πάσης φύσεως καρδιακού συμβάματος, σε σχέση με αυτούς που μπήκαν σε αιμοκάθαρση
χωρίς να έχουν ιστορικό οξέος συμβάματος. Στην
Αμερική σχεδόν το 50% των ασθενών έχουν ΣΝ όταν
αρχίζουν αιμοκάθαρση, στην ιαπωνία σχεδόν 18%
και στην Ευρώπη περίπου το 30%.22,23

10

αίτια επιδείνωσης

34 5-44 5-54 5-64 5-74 5-84 ≥86
253
4
5
7
6
Age (years)

Σχήμα 3. Σχέση καρδιαγγειακής θνητότητας και αιμοδιάλυσης σε ΧΝΝ.

Η επίπτωση στηθάγχης στους ασθενείς με
ΧΝΝ ξεπερνά αυτή της ΣΝ, λόγω ύπαρξης αναιμίας, υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, ελάττωση
της διατασιμότητας της αορτής, διακύμανσης της
Απ στην αιμοκάθαρση. Η δύσπνοια στην προσπάθεια είναι επίσης λιγότερο πιθανό να είναι ισοδύναμο στηθάγχης λόγω ΣΝ και συνήθως οφείλεται
στην αναιμία, την υπερφόρτωση όγκου, τη διαστολική δυσλειτουργία, την έλλειψη φυσικής αντοχής
κ.α. Επομένως, έχουμε αυξημένη εμφάνιση συμπτωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς χωρίς να
υπάρχει ανάλογο υπόστρωμα.24
Από την άλλη πλευρά οι ασθενείς με ΧΝΝ, κυρίως στα πιο προχωρημένα στάδια, και ΣΝ μπορεί
να μην εμφανίζουν στηθάγχη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην διαβητική ή ουραιμική νευροπάθεια. Oι
αρρυθμίες, επίσης, που εμφανίζονται κατά την
διάρκεια των υποτασικών επεισοδίων στην αιμοκάθαρση, μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδιακή
ισχαιμία που δεν έχει διαγνωσθεί.24
Με τα δεδομένα αυτά, ποιος είναι ο ρόλος του
ελέγχου των ασθενών με ΧΝΝ.
Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν συστάσεις για
έλεγχο ρουτίνας σε αυτούς τους ασθενείς. Επίσης,
οι ασθενείς με ΧΝΝ που πρόκειται να υποβληθούν
σε κάποια μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση
ακολουθούν τις συστάσεις οι οποίες ισχύουν για
τον γενικό πληθυσμό, σε ότι αφορά τον κίνδυνο
καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
Διαγνωστικός έλεγχος
Το ΗκΓ ηρεμίας δυστυχώς δεν είναι πολύ υποβοηθητικό. Το ΗκΓ ηρεμίας είναι συνήθως παθολογικό με διαταραχές του διαστήματος QRS και PR
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και μη ειδικές αλλοιώσεις του ST. Η αιμοκάθαρση
μπορεί να αλλάζει τις διαστάσεις του QRS λόγω
ελάττωσης του εξωκυττάριου υγρού. Η δοκιμασία
κόπωσης έχει περιορισμούς λόγω του παθολογικού
ΗκΓηρεμίας και της ελαττωμένης ικανότητας για
κόπωση.24

αξιόπιστες μέθοδοι διαγνωστικού ελέγχου
1. υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος με φαρμακευτική φόρτιση (Stress Echo).
2. Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με θάλλιο,
με φαρμακευτική φόρτιση.

αμφίβολες μέθοδοι διαγνωστικού ελέγχου
1. δοκιμασία κόπωσης
2. Αξονική στεφανιογραφία

και είναι άνω των 50 ετών πρέπει να προχωρήσουν
άμεσα σε στεφανιογραφία.
Από τους βιοχημικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση η τροπονίνη είναι ο πιο
αξιόπιστος. Σε μια μέλέτη που χρησιμοποιήθηκε η
τροπονίνη ως δείκτης διάγνωσης σε 7000 ασθενείς
διαπιστώθηκε ότι είτε στους ασθενείς που ήταν
πάνω από την 25η θέση σε σχέση με την σπειραματική διήθηση, είτε σε αυτούς που ήταν στο κατώτερο τμήμα σε σχέση με την σπειραματική διήθηση,
είχαν δηλαδή σοβαρού βαθμού ΧΝΝ και αφού
αναλύθηκαν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες, η τροπονίνη μπορεί να είναι ανεξάρτητος παράγοντας
πρόγνωσης του κινδύνου σε όλες τις κατηγορίες
ασθενών με ΧΝΝ.26,29
ΘεραΠεια

Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και τους
ασθενείς με ΧΝΝ η δοκιμασία κόπωσης, και το σπινθηρογράφημα κόπωσης με δυπιριδαμόλη έχουν αντίστοιχα μία ευαισθησία 65% στον γενικό πληθυσμό
και κάτω από 50% στους ασθενείς με ΧΝΝ, και 85%
στον γενικό πληθυσμό και κάτω από 50% στην ΧΝΝ.
Το υπερηχοκαρδιογράφημα με φόρτιση έχει 80%
ευαισθησία στον γενικό πληθυσμό και 70%-95% σε
ασθενείς με ΧΝΝ, ενώ η ειδικότητά του είναι 90%
στον γενικό πληθυσμό και 95% στη ΧΝΝ, γεγονος
που το κατατάσει ως πρώτη ένδειξη διαγνωστικού
τεστ σε ασθενείς με ΧΝΝ.11,20,26
Στον διαγνωστικό έλεγχο περιλαμβάνεται και ο
στεφανιογραφικός έλεγχος, όταν υπάρχει ένδειξη με
βάση τις προαναφερθείσες δοκιμασίες. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνυται σε ασθενείς υποψήφιους για μεταμόσχευση νεφρού. Oι ασθενείς που είναι
υποψήφιοι για μεταμόσχευση αποτελούν μία ειδική
κατηγορία. Έχει προταθεί η στεφανιογραφία σαν
έλεγχος μελέτης αυτών των ασθενών ούτως ώστε να
διαπιστωθεί η ΣΝ πριν γίνει η μεταμόσχευση και ανάλογα η επαναιμάτωση που θα γίνει να ελαττώσει την
εμφάνιση εμφράγματος ή τη θνησιμότητα από ΣΝ.11
Oι ασθενείς που είναι υποψήφιοι για μεταμόσχευση κατηγοριοποιούνται σε χαμηλού κινδύνου
όπου δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε κάποιο τεστ
για διερεύνηση της ΣΝ και σε υψηλού κινδύνου,
όπου ανήκουν όσοι έχουν ιστορικό ΣΝ ή καρδιακής
ανεπάρκειας, όσοι είναι διαβητικοί με ηλικία κάτω
των 50 ετών ή μη διαβητικοί πάνω των 50 ετών και
πρέπει να υποβληθούν σε κάποια δοκιμασία ελέγχου. Αυτοί που έχουν ενδείξεις καρδιακής ισχαιμίας

Oι πιο σημαντικές μελέτες, οι οποίες καθιέρωσαν την σύγχρονη θεραπευτική αγωγή στον γενικό
πληθυσμό με ΣΝ συστηματικά είχαν αποκλείσει
τους ασθενείς με μετρίου – σοβαρού βαθμού ΧΝΝ.
παρόλα αυτά η χρήση της ασπιρίνης, των β-αναστολέων, των Α-ΜΕΑ και ΑΤ1, οι αναστολείς
ασβεστίου, οι στατίνες και η θρομβολυτική αγωγή,
συνιστώνται σε ασθενείς με ΧΝΝ. Απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε φάρμακα που μεταβολίζονται στους νεφρούς.20,28,29
Η ασπιρίνη, μπορεί να προβληματίζει σχετικά
με τον κίνδυνο αιμορραγίας, γιατί στους ασθενείς
αυτούς η πίεση μπορεί να μην ελέγχεται σωστά ή
μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα συστηματικός ηπαρινισμός, δεν πρέπει όμως όλα αυτά να αποτρέπουν
την χρήση της. Αντίθετα, οι μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνες δεν συνιστώνται. Συνιστάται όμως η
χρήση της κλασσικής ηπαρίνης. Όσον αφορά τους
ιιβ και ιιια αναστολείς των υποδοχέων των αιμοπεταλίων υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορούν να
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με ήπια και μέτρια
ΧΝΝ.28,29
Σχετικά με τις στατίνες, οι ασθενείς με τελικού
σταδίου ΧΝΝ φαίνεται να ωφελούνται από αυτές,
παρόλα αυτά μία τυχαιοποιημένη μελέτη που έγινε
απέτυχε να δείξει συγκριτικό όφελος. πιθανόν αυτό
να οφείλεται στο ότι στο τελικό στάδιο, οι παράγοντες κινδύνου, που υπάρχουν δεν επηρεάζονται από
τις στατίνες (αύξηση επιπέδων ομοκυστεΐνης, οξειδωτικό στρες κ.λ.π.). Ατορβαστατίνη, φλουβαστατίνη
και πραβαστατίνη δεν χρειάζονται αναπροσαρμογή
της δόσης στην ΧΝΝ.3,27
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Από μία μελέτη φαίνεται ότι στους ασθενείς οι
οποίοι είναι σε αιμοκάθαρση, αν αυξηθεί η χοληστερόλη πάνω από ορισμένο επίπεδο θα υπάρξει
αύξηση της θνησιμότητας. Αλλά και όταν ελαττώνεται κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και όσο περισσότερο ελαττώνεται υπάρχει επίσης αύξηση της
θνησιμότητας.27
Η θεραπεία της υπέρτασης η χρήση αναστολέων του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης και η
αντιμετώπιση της πρωτεïνουρίας, φαίνεται να ελαττώνουν τη καρδιαγγειακή θνησιμότητα σε ασθενείς
με ΧΝΝ.24,29
Ένα αντιφατικό στοιχείο αφορά την αναιμία σε
σχέση με την καρδιαγγειακή νόσο. Έχει αποδειχθεί
ότι η αναιμία αποτελεί ένα ισχυρό και ανεξάρτητο
παράγοντα κινδύνου εμφάνισης οξέως εμφράγματος
ή μείζονων καρδιακών συμβαμάτων σε ασθενείς
χωρίς ΝΝ. Από την άλλη πλευρά, μελέτες σε ασθενείς
με ΧΝΝ έδειξαν ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιμοσφαιρίνης αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό
δείκτη μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε
ασθενείς σε αιμοκάθαρση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι
υπερβολική βελτίωση της αναιμίας συσχετίστηκε με
αυξημένη θνησιμότητα ή καρδιαγγειακά προβλήματα
σε νεφροπαθείς είτε είναι σε αιμοκάθαρση είτε όχι.31
Τέλος στην επεμβατική θεραπεία συγκαταλέγονται οι παρακάτω επεμβατικές μέθοδοι:
1. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
2. διαδερμικη στεφανιαία αγγειοπλαστική
Oι μέθοδοι αυτοί έχουν θέση εκεί που η φαρμακευτική αγωγή έχει αποτύχει και σε σοβαρού
βαθμού στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών.
Φαίνεται ότι κατά βάση η αορτοστεφανιαία
παράκαμψη διατηρεί σταθερό προβάδισμα σε αυτούς τους ασθενείς. Από την άλλη πλευρά η διαδερ-

Kaplan-Meier Curves Depicting 1-Year MACE Rates
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Σχήμα 5. Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση της ΣΝ σε
ΧΝΝ.

μική στεφανιαία αγγειοπλαστική, κυρίως με χρήση
ενδοστεφανιαίων προθέσεων (stents), φαίνεται, να
εφαρμόζεται όλο και περισσότερο.20,24
Είναι σωστό όμως αυτό, Σε μία μελέτη που
έγινε το 1994 (μελέτη CABRI), όπου συγκρίνονται
η αορτοστεφανιαία παράκαμψη με την αγγειοπλαστική, φάνηκε ότι η αγγειοπλαστική ήταν σαφώς
υποδεέστερη της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης,
τόσο σε διάρκεια αποτελέσματος, όσο και στην
ανακούφιση συμπτωμάτων.32
Όμως το 1999 (μελέτη ARTS) και το 2003 (μελέτη ARTS II), φάνηκε πλέον ότι οι δύο αυτές μέθοδοι σχεδόν πλησιάζουν η μία την άλλη με μια μικρή
διαφορά. και αυτό γιατί στην τελευταία αυτή μελέτη
γίνεται συστηματική χρήση στους ασθενείς, των στεφανιαίων προθέσεων (Stents) τα οποία είναι επικαλυμμένα με φαρμακευτική ουσία. Στηριζόμενοι σε
αυτή την μελέτη χρησιμοποιούμε την πληροφορία
για τους ασθενείς με ΧΝΝ που οι συστάσεις είναι
ότι εφόσον γίνεται αγγειοπλαστική να χρησιμοποιούνται επικαλυμμένες προθέσεις33,34 (Σχ. 4).
Στο σχήμα 5 είναι ένας αλγόριθμος για το πότε
γίνεται αορτοστεφανιαία παράκαμψη και πότε αγγειοπλαστική.
συΜΠερασΜα

360

Σχήμα 4. Μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα ετησίως,
σε σχέση με το είδος της επαναιμάτωσης σε ασθενείς με
ΣΝ.

Η ΣΝ είναι πιο συχνή στους ασθενείς με ΧΝΝ,
πιο δύσκολο να διαγνωσθεί και έχει χειρότερη πρόγνωση. Η ΣΝ σε ΧΝΝ είναι επομένως μια διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση, διαφέρει σε

KAPδIOλOΓIA 15

σχέση με τους μη ουραιμικούς ασθενείς και υπάρχει έλλειψη δεδομένων που αφορούν τη θεραπευτική αντιμετώπιση. περισσότερες τυχαιοποιημένες
μελέτες είναι απαραίτητες. Εν τω μεταξύ όσο υπάρχει έλλειψη δεδομένων, απαιτείται επιθετική αντιμετώπιση τόσο των συνηθισμένων όσο και των
νεώτερων παραγόντων κινδύνου και έγκαιρη παρέμβαση όταν υπάρχει συμπτωματική ΣΝ.
Papadopoulos Th, Dadous M, Sautoonzadeh-Yazdi M.
Coronary artery disease in Chronic Kidney Disease. Cardiologia 2014, 15: 19-26.
It is well known that the incidence of Coronary Artery
Disease (CAD) in Chronic Kidney Disease (CKD), particularly
in patients who have severe CKD and in patients at
Hemodialysis or who have undergone renal transplantation
is clearly higher than in the general population. The same
applies in patients with mild to moderate degree of CKD,
perhaps to a lesser extent. This review states the relationship
of CKD and atherosclerosis, the morphology of CAD in
patients with CKD, the causes for development of CHD in
patients with CKD, and also the symptomatology by which
the CAD occurs in these patients, as well as the diagnostic
approach and finally the treatment of CHD in CKD.
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Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις καρδιακών
αρρυθμιών σχετιζομένων με το ασβέστιο
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Περίληψη Περιγράφεται η συμμετοχή των διαταραχών της κυτταρικής διακινήσεως Ca2+ στην παθογένεια καρδιακών αρρυθμιών, οι κύριοι μοριακοί

μηχανισμοί και οι νεώτεροι στόχοι εκλεκτικής φαρμακολογικής αντιμετωπίσεως.
Kαρδιoλoγία 2014, 15: 27-31.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

νος σε περαιτέρω υποδιαιρέσεις.
O πρώτος μηχανισμός περιλαμβάνει την επαναδιέγερση του μυοκαρδίου από τη δημιουργία μεταδυναμικών λόγω υπερίσχυσης εισόδου Ca2+
έναντι εξόδου άλλων κατιόντων. Τα μεταδυναμικά
είναι διακυμάνσεις του δυναμικού είτε στην φάση
του οροπεδίου (II) και την επαναπόλωση (III) είτε
μετά την αποκατάσταση της πόλωσης (IV). Εις την
πρώτη περίπτωση γίνεται λόγος για πρώιμα
Ca2+/γενή μεταδυναμικά (Early afterderolarizations
ή afterpotentials) ενώ εις την δεύτερη για όψιμα μεταδυναμικά (delayed afterdepolarizations). Τα
όψιμα μεταδυναμικά πρέπει να διακριθούν από τα
όψιμα δυναμικά (late potentials), τα οποία είναι καθυστερημένες εκπολώσεις νησίδων μυοκαρδίου
εντός ουλώδους ιστού, συνδεομένων με λεπτές σκολιές γέφυρες προς το περιβάλλον μυοκάρδιο, που
άγουν το ερέθισμα δυσχερώς. Τα μεταδυναμικά
επαναδιεγείρουν με καθυστέρηση το γειτονικό διεγέρσιμο μυοκάρδιου.11,12
Τα πρώιμα μεταδυναμικά, αναπτυσσόμενα
εκλεκτικώς σε ορισμένες περιοχές του μυοκαρδίου,
όπως οι ίνες του Purkinje, προκαλούν τοπική επανείσοδο (local reentry) του ερεθίσματος από τις ίνες
στις οποίες η επαναπόλωση καθυστερεί εις τις γειτονικές οι οποίες έχουν ήδη επαναπολωθεί και
είναι επαναδιεργέσιμες.

Η αρρυθμιογονικότης του ενδοκυττάριου Ca
([Ca2+]i) επισημάνθηκε αρχικώς από την εποχή κατά
την οποία η δακτυλίτις αποτελούσε το πρωτεύον φάρμακο για την θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας
μέσω αυξήσεως του ενδοκυτταρίου Ca2+ λόγω των
υψηλών δόσεων και του χαμηλού θεραπευτικού εύρους συχνά παρατηρείτο τοξικός δακτυλιτιδισμός εις
τις εκδηλώσεις του οποίου περιλαμβάνονται ταχυκαρδιακές καρδιακές αρρυθμίες.1-2
Αργότερα συνεσχετίσθησαν με την αύξηση του
[Ca2+]i αρρυθμίες κατεχολαμινεργικής προελεύσεως.
Όμοιες αρρυθμίες παρατηρούνται από την χρήση
διαφόρων ινοτρόπων φαρμάκων που αυξάνουν την
διαθεσιμότητα [Ca2+]i, ενώ δεν εμφανίζονται με την
χρήση φαρμάκων που βελτιώνουν την ευαισθησία του
συσταλτικού μηχανισμού έναντι του Ca2+ χωρίς να
αυξάνουν το ενδοκυττάριο Ca2+.3-4-5 Μεταξύ άλλων
συνοδών διαταραχών, αύξηση του [Ca2+]i συμβαίνει
κατά την ισχαιμία και επαναιμάτωση και την υπερτροφία του μυοκαρδίου συμβάλλοντας στην αρρυθμιογένεση επί των καταστάσεων αυτών.6-7
ΑΡΡΥΘΜΙoΓΕΝΕΤΙΚoΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜoΙ
O αρρυθμιογονικός ρόλος του [Ca2+]i πραγματοποιείται με δύο κύριους μηχανισμούς αναλυόμε-
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Τα όψιμα μεταδυναμικά καθίστανται αφετηρία εκτόπου ρυθμού οσάκις υπερβούν τον ουδό και
εξελιχθούν σε δυναμικά ενεργείας.
O δεύτερος μηχανισμός συνίσταται στην δημιουργία φαινομένων ανακυκλώσεως του ερεθίσματος,
λόγω αυξημένης διασποράς ανερεθιστότητος στον
χρόνο και τον χώρο από ανομοιογένεια διαρκείας
δυναμικού ενεργείας και αφορά εις την περίπτωση
των πρωίμων μεταδυναμικών. υπό τις συνθήκες
αυτές το αμέσως επόμενο ερέθισμα συναντά περιοχές πρόσκαιρης ανερεθιστότητος, τις οποίες παρακάμπτει και στις οποίες εισέρχεται παλινδρόμως εκ
της περιφέρειας● από αυτές διαδίδεται εκ νέου στο,
εν τω μεταξύ, επαναπολωθέν μυοκάρδιο δημιουργούμενου φαινομένου επανεισόδου (reentry). συμβάλλουσα ιδιότης στην περίπτωση αυτή είναι η βραδεία
αγωγή του ερεθίσματος από ινός σε ίνα εις το φορτισμένο με Ca2+ μυοκάρδιο, λόγω μείωσης της αγωγής
κατιόντων δια των χασματικών συνδέσεων (gap junctions), με αποτέλεσμα να παρέχεται επαρκής χρόνος
για την επαναπόλωση του περιβάλλοντος μυοκαρδίου που θα υποδεχτεί το ερέθισμα.13
Oι συνέπειες της υπερφορτίσεως με ελεύθερο
ενδοκυττάριο Ca2+ είναι ιδιαιτέρως σημαντικές
όταν συνδυάζεται με επιβράδυνση των επαναπολωτικών ρευμάτων κ+. Η τελευταία σχετίζεται με γονιδιακές διαταραχές ή εξωγενείς παράγοντες
(φάρμακα) και αφορά ιδιαιτέρως ορισμένες περιοχές του μυοκαρδίου (κύτταρα Μ και Purkinje). Oι
καταστάσεις αυτές συνιστούν σύνδρομα παρατεταμένες επαναπολώσεως (delayed repolarization).
Είναι αξιοσημείωτο ότι γονιδιακές διαταραχές
με αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών διαύλων
εισόδου Ca2+ οδηγούν επίσης σε καρδιακές αρρυθμίες, μέσω άλλων μηχανισμών που συνδέονται με την
ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα του βραχέος QT.14
ΜoΡΙΑΚoΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜoΙ
Πρώιμα μεταδυναμικά
O συνήθης υποκείμενος μηχανισμός είναι η
επιβράδυνση της επαναπολώσεως απότοκος γονιδιακής ή εξωγενούς (φαρμακευτικής) ή μικτής αναστολής λειτουργίας μιας εκάστοτε εκ των κατηγοριών διαύλων εξόδου κ+. Όμοια διαταραχή συμβαίνει στο υπερτροφικό ή στο ανεπαρκούν μυοκάρδιο.
Η παράταση του οροπεδίου επιτρέπει την είσοδο μεγαλύτερης ποσότητος Ca2+ μέσω των διαύλων L•
επίσης παρέχει χρόνο για την επανεργοποίηση
απενεργοποιηθέντων διαύλων Ca2+ ή νa+. Άλλη
γονιδιακή διαταραχή αποτρέπει την απενεργοποίηση των διαύλων νa+, οπότε για την επίτευξη επαναπολώσεως απαιτείται μακρότερη ενεργοποίηση
των διαύλων κ+. Η είσοδος κατιόντων προκαλεί θετική διακύμανση του ενδοκυττάριου δυναμικού και

καθυστερεί περαιτέρω την επαναπόλωση. Όπως
είναι προφανές σε αυτή την αρρυθμιογενετική διαταραχή το ενδοκυττάριο Ca2+ συμβάλλει στην αύξηση του ενδοκυττάριου δυναμικού αλλά δεν έχει
την πρωταρχική ευθύνη. Η είσοδος νa+ προκαλεί
ανταλλαγή με Ca2+ και αυξημένη φόρτιση με [Ca2+]
i της οποίας η σημασία θα εξετασθεί στο κεφάλαιο
των οψίμων μεταδυναμικών.15
Όψιμα μεταδυναμικά
Αυτά αποτελούν την κύρια έκφανση της υπερφορτίσεως των μυοκαρδιακών κυττάρων με [Ca2+]i.
σε τέτοιες περιπτώσεις, ευθύς μετά την ολοκλήρωση της δεσμεύσεως του Ca2+ στο σαρκοπλασματικό δίκτυο με το πέρας της επαναπολώσεως, λαμβάνει χώρα διαρροή κάποιας ποσότητας Ca2+ προς
το κύτταροπλασμα (παροδικό ρεύμα Ca2+)• αυτή
ανταλλάσσεται με εξωκυττάριο να+ μέσω της ηλεκτρογόνου σχετικής κυτταροπλασματικής αντλίας
(Ca2+/4Na+), προκαλώντας παροδική θετικοποίηση του δυναμικού ηρεμίας άλλοτε άλλου βαθμού
(16) (17). O σάκις η διακύμανση του δυναμικού
υπερβαίνει τον ουδό διεγέρσεως το κύτταρο επαναδιεγείρεται. Το δυναμικό ηρεμίας αποκαθίσταται εκ νέου με την επανεργοποίηση των διαύλων κ+
και των εν συνεχεία ανταλλαγή 3κ+/2νa+.
Oι υποδοχείς ρυανοδίνης του σαρκοπλασματικού δικτύου κανονικώς ενεργοποιούνται από την αύξηση του [Ca2+]i, μόλις αρχίσει τούτο εισερχόμενο
δια των διαύλων L κατά την έναρξη της συστολής και
οδηγούν στην υπό του Ca2+ εκλυόμενη απελευθέρωση Ca2+. Η διαρροή Ca2+ εκ του σαρκοπλασματικού δικτύου, εκτός καταστάσεων υπερφορτίσεώς
του, εμφανίζεται και ως αποτέλεσμα γονιδιακής
ανωμαλίας των υποδοχέων ρυανοδίνης (RyR) επί
των διαύλων απελευθερώσεως Ca2+ όπως συμβαίνει
στην κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία.2 Επί καρδιακής ανεπαρκείας διαταράσσεται η λειτουργία των υποδοχέων της ρυανοδίνης με
αποτέλεσμα το σαρκοπλασματικό δίκτυο να εμφανίζει μειωμένη χωρητικότητα και να υφίσταται διαρροή Ca2+.18-19
Η υπερφωσφορυλίωση της κινάσης ιι της καλμοδουλίνης (Ca M KII) και η οξείδωση αποσταθεροποιούν την RyR2.20-23
Υβριδικά μεταδυναμικά
στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταδυναμικά
παραγόμενα με τον μηχανισμό των οψίμων μεταδυναμικών δηλαδή απελευθέρωση Ca2+ από το σαρκοπλασματικό δίκτυο και ηλεκτρογόνο ανταλλαγή με
νa+, ο χρονισμός των οποίων όμως είναι πρώιμος και
συμπίπτει με το κατιόν σκέλος της επαναπολώσεως
(φάση III). συνήθως η πρώιμη απελευθέρωση σαρ-
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κοπλασματικού Ca2+ δεν οφείλεται σε αμιγή υπερφόρτισή του αλλά σε μειωμένη ανοχή του σε φορτίο
Ca2+ που οδηγεί σε πρώιμη διάνοιξη των διαύλων
που ελέγχονται από τους υποδοχείς ρυανοδίνης
(RyR). Επί καρδιακής ανεπάρκειας προκαλείται
υπερφωσφορυλίωση των RyR με αποτέλεσμα την αυξημένη ετοιμότητα για απελευθέρωση Ca2+ που οδηγεί σε όψιμα αλλά και υβριδικά μεταδυναμικά.18,20-23
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡoΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η προσπάθεια μειώσεως του φορτίου σε [Ca2+]i
επιχειρείται από αρκετών δεκαετιών με δύο κατηγορίες φαρμάκων: 1) τους καρδιοτρόπους αποκλειστές
διαύλων Ca2+ τύπου L (βεραπαμίλη και διλτιαζέμη)
και 2) τους β-αδρενεργικούς αποκλειστές.
Oι αποκλειστές των διαύλων L μειώνουν τον
ρυθμό εισόδου Ca2+ κατά την διάρκεια του δυναμικού ενεργείας. Oι β-αδρενεργικοί αποκλειστές
μειώνουν τον αριθμό των διαθεσίμων διαύλων L
και τον ρυθμό δεσμεύσεως [Ca2+] στο σαρκοπλασματικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό μειώνουν την
ενδοκυττάρια αποταμίευση Ca2+ διότι το πλεονάζον εκδιώκεται από το κύτταρο. Η άμεση αρνητική
ινότροπη ενέργεια των παραπάνω, που είναι σημαντική επί καρδιακής ανεπάρκειας, είναι προφανής.
Η πρωτεΐνη SERCA είναι υπεύθυνη για την δέσμευση και εναποθήκευση Ca2+ εντός του σαρκοπλασματικού δικτύου. Την ρύθμιση της λειτουργίας της
εκτελεί η ανασταλτική πρωτεΐνη φωσφολαμβάνη
(PLN). κατόπιν φωσφορυλιώσεως εκτελούμενης από
την πρωτεϊνική κινάση Α (PKA) αποχωρίζονται οι
δύο πρωτεΐνες και αίρεται η αναστολή της SERCA.
Η χαμηλή διαθεσιμότης της SERCA ευθύνεται
για αυξημένο ρυθμό πρώιμης ηλεκτρογόνου ανταλλαγής 4νa+/Ca2+ κατά την φάση της επαναπολώσεως και συνεπώς για πρώιμα μεταδυναμικά.
Η επιρρέπεια των διαύλων, που ελέγχονται
από τους υποδοχείς της ρυανοδίνης, ευθύνεται για
την διαρροή σαρκοπλασματικού Ca2+ και την γένεση όψιμων και υβριδικών μεταδυναμικών.
Αντικείμενο της φαρμακολογικής έρευνας
αποτελεί η πρωτεΐνη SERCA, μέσω της οποίας η
αύξηση της αποθησαυρίσεως Ca2+ θα έχει ευνοϊκό
αποτέλεσμα επί καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά και
θα περιορίζει την ανταλλαγή 4Na+/Ca2+ αναστέλλοντας τα μεταδυναμικά. Παρομοίως αναζητούνται
φάρμακα αναστέλλοντα την δράση της φωσφολαμβάνης, ούτως ώστε να ενισχύεται η λειτουργία της
πρωτεΐνης SERCA. Μολονότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις, ωστόσο δεν έχει συντεθεί ανάλογο
φάρμακο.23 Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η φλεκαϊνίδη, αναστέλλει τους διαύλους RyR2 εμποδίζοντας
την αρρυθμογόνο διαρροή Ca2+• διαπιστώθηκε ότι
μειώνει τις προκαλούμενες υπό της ασκήσεως κοιλιακές αρρυθμίες με ασθενείς με κατεχολαμινεργιακή
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πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία που δεν ελέγχεται
από την συμβατική φαρμακευτική αγωγή.23-24
Επί του παρόντος επιτυχείς προσπάθειες ενισχύσεως της λειτουργίας της SERCA έχουν επιτελεσθεί επί καρδιακής ανεπάρκειας με γονιδιακή
θεραπεία συνιστάμενη σε χορήγηση γονιδίων που
εκφράζουν την SERCA μέσω αδενοιών. κατόπιν
επιτυχών πειραματικών δοκιμών σχεδιάζεται η επέκταση των στον άνθρωπο.25
κατά την φάση χαλάσεως η μείωση του ρυθμού σαρκειλημματικής ανταλλαγής 4νa+/Ca2+
(NCx) προφανώς θα μειώσει την ένταση των αποπολωτικών ρευμάτων που συνιστούν τα μεταδυναμικά, ενώ θα δώσει περισσότερο χρόνο για την
σύλληψη και εναποθήκευση του [Ca2+]i. Προφανώς
αναμένεται ότι θα μειωθεί η αρριθμιογένεση,
υπάρχει όμως το ερώτημα της ενδεχόμενης επιδεινώσεως της διαστολικής δυσλειτουργίας.25
Kατά των φάση συστολής, οπότε πλημμυρίζεται ο ενδοκυττάριος χώρος με νa+, μέρος του
ανταλλάσσεται με Ca2+ με αντίστροφη λειτουργία
της σαρκειλημματικής αντλίας• το γεγονός αυτό
ενισχύει την είσοδο λειτουργικώς ωφελίμου Ca2+
δια τούτο επιδιώκεται η ανεύρεση αναστολέων της
ανταλλαγής εκλεκτικών για την διαστολική φάση.
Τέτοιοι εκλεκτικοί αναστολείς της NCx έχουν ήδη
εισαχθεί στην αρρυθμιολογική έρευνα. υπό τους
κωδικούς συμβολισμούς KBR-7943, SEA-0400 και
SN-6 φέρονται διαδοχικώς συντεθέντες παράγοντες. Oι πλέον ισχυροί και εκλεκτικοί αναστολείς
αναστολείς NCX είναι ανάλογα του βενζυλοξυφαινυλίου. O SEAO 400 είναι πολύ ισχυρός NCX αναστολέας και προστατεύει έναντι βλαβών από
μυοκαρδιακή ισχαιμία – επαναιμάτωση.26 Ωστόσο
ο ανασταλτικός των ρόλος δεν περιορίζεται στην
κατά την χάλαση ανταλλαγή 4Na+/Ca2+ αλλά αφορά
και σε διαύλους κατιόντων, γεγονός που καθιστά τις
δράσεις των περισσότερο πολύπλοκες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα λιγότερο προβλέψιμα. Η
αμιωδαρόνη έχει ιδιότητες αναστολέα NCX μεταξύ
των άλλων αντιαρρυθμικών ιδιοτήτων της.27
Oι μελέτες επί των παραγόντων αυτών έδειξαν
ότι προστατεύουν από όψιμα μεταδυναμικά και αρρυθμίες επί τοξικού δακτυλιτιδισμού. Επειδή η εκλεκτικότης των είναι σχετική μόνον και δεν αναστέλλουν
εντελώς την αντίστροφη ανταλλαγή κατά την συστολική φάση, οπότε περίσσεια νa+ εκδιώκεται ανταλλασσόμενη με Ca2+, μειώνουν την αρρυθμιογόνο
υπερφόρτιση με Ca2+ κατόπιν χορηγήσεως παραγόντων που διανοίγουν διαύλους νa+. Εξασκούν ωσαύτως αντιαρρυθμική προστασία επί ισχαιμίας ακολουθουμένης από επαναιμάτωση, χωρίς όμως πρόληψη
της κοιλιακής μαρμαρυγής κατά την διάρκεια ισχαιμίας. Επίσης καταστέλλουν πρώιμα μεταδυναμικά
προκαλούμενα από ανάστολεις εξόδου κ+.
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Η προστασία από την πρώιμη απελευθέρωση
Ca2+ από το σαρκοπλασματικό δίκτυο σε φάση χαλάσεως αποτελεί ένα ακόμη στόχο για την πρόληψη
αρρυθμιών σχετιζόμενο με το [Ca2+]i. Αυτή επιχειρείται με αναστολή υπέρφωσφορυλιώσεως του
υποδοχέα RyR. Απεδείχθη πειραματικά ότι με τον
τρόπο αυτό το Ca2+ παραμένει εντός του σαρκοπλασματικού δικτύου μέχρις ότου κατά την αποπόλωση διανοιχθούν οι δίαυλοι απελευθερώσεώς του,
με αποτέλεσμα, αφ’ενός μεν να προλαμβάνονται τα
όψιμα ματαδυναμικά, αφ’ετέρου δε να παρέχεται
αφθονότερο κατά την συστολή στο σύστημα των συσταλτών ινιδίων. νεώτερο υπό μελέτη φάρμακο φέρεται με τον κωδικό κ201. Ωστόσο και αυτό
αποκλείει επιπρόσθετα διάφορους διαύλους κατιόντων (νa+, LCa+, IKr, IK1).28,29
O αποκλεισμός των διαύλων Ca2+ είναι αυτονόητα αντιαρρυθμικός. O αποκλεισμός των διαύλων νa+ ανεβάζει τον ουδό διεργέσεως και
καθιστά δυσκολώτερη την πρόκληση δυναμικών
ενεργείας από ήπια όψιμα μεταδυναμικά.
Το φάρμακο κ201 απεδείχθη πειραματικώς
αποτελεσματικό σε αρκετές αλλά όχι όλες τις περιπτώσεις, ο δε μοριακός μηχανισμός δράσεώς του δεν
έχει πλήρως διακριβωθεί. Ως λόγοι αποτυχιών του
θεωρούνται οι προαρρυθμικές συνέπειες της αναστολής επαναπολωτικών ρευμάτων κ+ και ο ενδεχόμενος περιορισμός της προσλήψεως Ca2+ από το
σαρκοπλασματικό δίκτυο που ευνοεί επαναπολωτικά ρεύματα από ηλεκτρογόνο ανταλλαγή με νa+.
Το φάρμακο έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην
πρόληψη πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας (torsade des points) κατόπιν αποκλεισμού διαύλων IKr
και α-αδρενεργικής διεγέρσεως. στην προκειμένη
περίπτωση πιθανολογείται ότι επικρατεί το αποτέλεσμα του αποκλεισμού διαύλων L και α-αδρενεργικού αποκλεισμού. Αντίθετα φαίνεται ότι η
αναστολή επαναπολωτικών ρευμάτων κ+ παρατείνει την ανερέθιστη περίοδο του κοιλιακού μυοκαρδίου και παράλληλα με την από το κ201/LTV519
προκαλούμενη αναστολή των υπερφωσφορυλιώσεως του υποδοχέα RyR2, στους κόλπους, που έχει
αποδειχθεί επί κολπικής μαρμαρυγής, αποτρέπει
από την εκδήλωση κολπικής μαρμαρυγής. Ήδη το
φάρμακο ευρίσκεται σε φάση 2 κλινικών ερευνών
εναντίων της κολπικής μαρμαρυγής. Ενδείξεις σημειώνουν ανωμαλίες σε χειρισμό του ενδοκυττάριου
Ca2+ ως ουσιώδεις συνδέσεις με την έναρξη εστιακής κολπικής μαρμαρυγής και διαιώνιση με ταχεία
πυροδότηση και επανείσοδο.
Εις τους κόλπους υπερέχουν οι μηχανισμοί δεσμεύσεως του Ca2+ στο σαρκοπλασματικό δίκτυο
δικαιολογώντας την βραχύτητα της συστολικής περιόδου, που βραχύνεται ετι περαιτέρω κατά την
ηλεκτρική αναδιαμόρφωση που εκδηλώνεται επί

ταχυκαρδίας. Μερικώς αδρανοποιούνται δίαυλοι L
προκειμένου να μειωθεί το φορτίο εισερχομένου
Ca2+, με αποτέλεσμα βράχυνση περαιτέρω της συστολικής περιόδου• ωστόσο ενισχύονται οι μηχανισμοί δεσμεύσεως Ca2+ στο σαρκοπλασματικό
δίκτυο προκειμένου να διατηρηθεί η συστολική
ισχύς. Η υπερφωσφορυλίωση των RyR2 επιτρέπει
διαρροή Ca2+ και δημιουργία μεταδυναμικών σε
ορισμένες εστιακές θέσεις.30
συμπερασματικά, νεότερες γενεές αντιαρρυθμικών φαρμάκων ευρίσκονται σε διάφορα στάδια
έρευνας και ελπίζεται ότι στο μέλλον θα μειωθούν
οι ανάγκες επεμβατικήν αντιμετωπίσεως αρρυθμιολογικών προβλημάτων.
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ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Η θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής στους αθλητές
Ν. Φραγκάκης, Κ. Ρώσσιος, Β. Βασιλικός
Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Περίληψη Δεδομένα καταδεικνύουν ότι υπάρχει
υψηλότερος επιπολασμός της Κολπικής Μαρμαρυγής, σε αθλητές που συμμετέχουν μακροχρόνια
σε αθλήματα αντοχής, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η φαρμακευτική αγωγή με την μακροχρόνια λήψη αντιαρρυθμικών παραγόντων ή με την
μέθοδο “pill in the pocket”,υπόκειται σε περιορισμούς όπως η καταλληλότητα σε συμμετοχή σε
αθλήματα ή η ανοχή στην άσκηση. Η κατάλυση της

ΚΜ αντιπροσωπεύει μια κατάλληλη θεραπευτική
επιλογή, με αποτελέσματα που δεν διαφέρουν από
τον υπόλοιπο πληθυσμό. Παρ’ όλα αυτά, απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες ώστε να δοθεί
απάντηση στο ερώτημα, αν η συμμετοχή σε αθλήματα αντοχής, επηρεάζει την διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού μετά την κατάλυση της ΚΜ.
Kαρδιoλoγία 2014, 15: 32-34.
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ΦΑρμΑκΕυτΙκΗ θΕρΑΠΕΙΑ

Oι αθλητές αποτελούν πληθυσμό με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, στον οποίο η αντιμετώπιση της
κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) εμφανίζει εγγενείς δυσκολίες, κυρίως λόγω του κυρίαρχου ρόλου του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Πριν τη χορήγηση
συγκεκριμένης θεραπείας είναι σημαντική η διερεύνηση και αντιμετώπιση άλλων πιθανών αιτιών
που σχετίζονται με την αρρυθμία, όπως το σύνδρομο WPW, η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, οι
καναλοπάθειες, η μυοκαρδίτιδα, η περικαρδίτιδα,
ο υπερθυρεοειδισμός, καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ. Επίσης διάφορες μη νόμιμες ουσίες και κυρίως συμπαθητικομιμητικοί παράγοντες όπως η
κοκαΐνη και τα αναβολικά στεροειδή μόνα τους ή
σε συνδυασμό με την κρεατίνη, θα πρέπει να αποκλειστούν ως πιθανή αιτία ΚΜ σε αθλητές.1
Παρόλο που υπάρχουν λίγα δεδομένα που υποστηρίζουν την άποψη ότι ο περιορισμός των αθλητικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει θετική επίδραση
στην έκβαση της ΚΜ σε αθλητές,2,3 συνιστάται να
εξετάζεται το ενδεχόμενο η αρρυθμία να είναι αποτέλεσμα του «συνδρόμου υπερπροπόνησης». Σε
αυτές τις περιπτώσεις, προτείνεται περίοδος 3 μηνών
αποχής από την προπόνηση με στόχο τόσο την αποκατάσταση όσο και τη διατήρηση του φυσιολογικού
ρυθμού, ενώ ο βαθμός της βελτίωσης κατά την περίοδο αποχής καθορίζει και την περαιτέρω συμμετοχή των αθλητών σε αθλητικές δραστηριότητες.4

Υπάρχουν λίγα δεδομένα σχετικά με την φαρμακευτική θεραπεία της ΚΜ σε αθλητές. Μολονότι
τα αντιαρρυθμικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε
για την αντιμετώπισή της είναι τα ίδια με εκείνα
στους μη αθλητές, κάποια θέματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Oι αποκλειστές των βήτα υποδοχέων πέραν από το ότι γενικώς δεν είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικοί στην πρόληψη της επανεμφάνισης
της ΚΜ, στους αθλητές επιπλέον δεν είναι καλά
ανεκτοί λόγω της επικράτησης του αυξημένου
τόνου του παρασυμπαθητικού. Επιπροσθέτως τα
συγκεκριμένα φάρμακα έχουν συμπεριληφθεί στην
απαγορευμένη λίστα του Διεθνούς Προγράμματος
Αντι Ντόπινγκ για ορισμένα αθλήματα.5 Αντιαρρυθμικά φάρμακα της κατηγορίας IC και ιδιαίτερα
η φλεκαινίδη μπορούν να χορηγηθούν για την πρόληψη της ΚΜ. Όμως και σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται η συγχορήγηση βήτα αναστολέων λόγω
της πιθανότητας εμφάνισης κολπικού πτερυγισμού
σε συνθήκες αυξημένου τόνου του συμπαθητικού
συστήματος. Σε μερικούς αθλητές η επιλογή «pill in
the pocket» με φάρμακα της κατηγορίας IC6 μπορεί
να αποτελεί κατάλληλη λύση. Στις περιπτώσεις
αυτές όμως, αποχή από αθλητικές δραστηριότητες
θα πρέπει να εφαρμοστεί όσο η αρρυθμία επιμένει
και μέχρι να παρέλθει διάστημα ίσο με 1-2 χρόνους
ημίσειας ζωής του αντιαρρυθμικού φαρμάκου σύμφωνα με τα νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες
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(Class IIA,C).7 Η αμιωδαρόνη αν και είναι αρκετά
αποτελεσματική δεν συνιστάται λόγω των παρενεργειών της, ενώ η δρονεδαρόνη δεν έχει ακόμη αποδείξει την αποτελεσματικότητα της στους αθλητές.
κΑτΑλυΣΗ τΩν ΠνΕυμoνΙκΩν ΦλΕβΩν
Η κατάλυση της ΚΜ με υψίσυχνο ρεύμα, προβάλει ως μια ιδιαιτέρως ελκυστική επιλογή για
αθλητές με ΚΜ, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα χρειάζονταν μακροχρόνια φαρμακευτική
αγωγή που ενδεχομένως θα δημιουργούσε θέματα
σχετικά με την καταλληλότητα για συμμετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες. Παρά ταύτα, η αλληλεπίδραση της υψηλής δραστηριότητας μεταξύ του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος, η
αυξημένη έκτοπη δραστηριότητα των πνευμονικών
φλεβών και η ανατομική και ηλεκτρική αναδιαμόρφωση των κόλπων που επισυμβαίνουν στους αθλητές, αποτελούν παράγοντες που προάγουν την
εμφάνιση και διατήρηση της ΚΜ. O συνδυασμός
αυτών των παραγόντων θα μπορούσε να αποτελεί
αιτία που να κάνει την ΚΜ περισσότερο ανθεκτική
στην κατάλυση ή ενδεχόμενα να επιβάλλει μια πιο
εκτεταμένη προσέγγιση που θα περιελάμβανε και
το γαγγλιοφόρο πλέγμα, δεδομένου του σημαντικού
ρόλου του αυτόνομου νευρικού συστήματος στον
μηχανισμό εμφάνισης της ΚΜ στους αθλητές.8-10
Υπάρχουν λίγα δεδομένα που να αποδεικνύουν
την αποτελεσματικότητα της κατάλυσης στους αθλητές. O Furlanello et al11 περιέγραψε ως πολύ αποτελεσματική την επέμβαση κατάλυσης και απομόνωσης
των πνευμονικών φλεβών με 90% επιτυχία μετά από
κατά μέσο όρο δύο επεμβάσεις, σε ένα σύνολο 20 συμπτωματικών αθλητών. Επιπροσθέτως στον επανέλεγχο των αθλητών, όλες οι παράμετροι που αφορούσαν στην ποιότητα ζωής σχετικά με την φυσική δραστηριότητα, βελτιώθηκαν σημαντικά και όλοι οι
αθλητές κρίθηκαν κατάλληλοι και ήταν σε θέση να
συμμετάσχουν και πάλι σε αθλητικές δραστηριότητες.
O Calvo et al12 ανέφερε υψηλή αποτελεσματικότητα
απομόνωσης των πνευμονικών φλεβών σε αθλητές
που συμμετείχαν σε αθλήματα αντοχής και εμφάνισαν ΚΜ, αποδεικνύοντας επίσης ότι η πιθανότητα μη
επανεμφάνισης ΚΜ μετά από μία και μόνο επέμβαση
ήταν παρόμοια στους αθλητές σε σύγκριση με τον
υπόλοιπο πληθυσμό. Τέλος, ο Koopman et al13 έδειξε
ότι σε ασθενείς με καταγεγραμμένη εστιακή πυροδότηση μη εμμένουσας ΚΜ και απουσία δομικής καρδιακής νόσου, η απομόνωση των πνευμονικών φλεβών ήταν το ίδιο αποτελεσματική σε αθλητές αντοχής
όσο και στους άλλους ασθενείς. Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, η κατάλυση της
ΚΜ σε αθλητές αποτελεί κλάση ΙΙΑ με επίπεδο τεκμηρίωσης C και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για
την αποφυγή επανεμφάνισης της ΚΜ.7

κΑτΑλυΣΗ τoυ ΙΣθμoυ
Σε περιπτώσεις κολπικού πτερυγισμού, η κατάλυση του ισθμού μεταξύ κάτω κοίλης φλέβας και
τριγλωχινικού δακτυλίου θα πρέπει να λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη ιδίως όταν πρόκειται να χορηγηθεί
στον αθλητή φλεκαινίδη ή προπαφαινόνη (Class
IIA, C).7 Τα αθλήματα αντοχής έχουν αναγνωριστεί
ως ανεξάρτητος παράγοντας ανάπτυξης ΚΜ μετά
από κατάλυση κολπικού πτερυγισμού.14
ΑντΙΠΗκτΙκΗ θΕρΑΠΕΙΑ
Oι ενδείξεις για αντιπηκτική αγωγή είναι ίδιες
όπως και στους μη αθλητές. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι αθλητές έχουν μηδενικό CHADS2 score
μπορεί να τους χορηγηθεί ασπιρίνη ή να μην λάβουν καμία φαρμακευτική αγωγή.15 Αν όμως υπάρχει ένδειξη χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής, τότε
θα πρέπει να απαγορευτεί η συμμετοχή σε αθλήματα με στενή σωματική επαφή.
κΑτΑλλΗλoτΗτΑ ΓΙΑ ΣυμμΕτoχΗ
ΣΕ ΑθλΗμΑτΑ
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, οι αθλητές
με ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή και καλή
κοιλιακή ανταπόκριση χωρίς καρδιακή νόσο μπορούν να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα. Όταν όμως υπάρχει δομική καρδιοπάθεια
τότε η συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες
πρέπει να υφίσταται τους ίδιους περιορισμούς με την
υποκείμενη νόσο.16-18 Προτείνεται μία περίοδος 3
μηνών αποχής από αθλητικές δραστηριότητες από
την στιγμή της επαναφοράς του φλεβοκομβικού ρυθμού σε αθλητές με παροξυσμική, εμμένουσα ή πρωτοεμφανιζόμενη ΚΜ υπό την προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχει σοβαρή καρδιακή νόσος. Τέλος, αθλητές
χωρίς δομική καρδιακή νόσο που υπεβλήθησαν σε
κατάλυση ΚΜ, δύνανται να συμμετάσχουν σε όλα τα
ανταγωνιστικά αθλήματα τουλάχιστον 3 μήνες μετά
την επέμβαση με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξαν
υποτροπές στο μεσοδιάστημα αυτό. Πρέπει να τονισθεί η αναγκαιότητα για στενή ιατρική παρακολούθηση των αθλητών αυτών (κάθε 6 μήνες).
ΣυμΠΕρΑΣμΑτΑ
Όλο και μεγαλύτερος αριθμός δεδομένων
υποστηρίζει ότι τα αθλήματα αντοχής αυξάνουν τον
κίνδυνο εμφάνισης της ΚΜ. Η θεραπεία της ΚΜ σε
αθλητές αποτελεί πρόκληση λόγω του περιορισμού
στην χρήση των κοινών αντιαρρυθμικών φαρμάκων
και επίσης λόγω της έλλειψης τυχαιοποιημένων μελετών από τις οποίες θα προκύψουν συγκεκριμένες
κατευθυντήριες οδηγίες. Η κατάλυση των πνευμονικών φλεβών αποτελεί μια ελκυστική θεραπευτική
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προσέγγιση, όμως υπάρχει περιορισμένος αριθμός
δεδομένων. Η μείωση των αθλητικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να θεωρείται μέρος της θεραπευτικής προσέγγισης για την ελάττωση του κινδύνου
των υποτροπών της ΚΜ.
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Evidence suggests a higher prevalence of atrial fibrillation
in athletes engaged in long term endurance sports training
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with exercise tolerance. AF ablation represents a valid therapeutic option with results no different than in the other patients.
Nevertheless, further clinical trials are needed to answer convincingly, if endurance sport practice affects the maintenance
of sinus rhythm following catheter ablation of AF.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡOΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Oξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε ασθενή με μονήρη
στεφανιαία αρτηρία και συνύπαρξη διπλού προσθίου
κατιόντα κλάδου, μια εξαιρετικά σπάνια συγγενής
ανωμαλία των στεφανιαίων αγγείων
Α-Δ. Μαυρογιάννη1, Γ. Δημητριάδης1, Χ. Γραΐδης2, Δ. Δημητριάδης2,
Ν. Καραδημήτρας2, Τ. Χριστοφορίδου2, Ι. Ζαρίφης1
1
2

Καρδιολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη.
Euromedica Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη

Περίληψη Περιγράφεται η περίπτωση ενός ασθενούς 57 ετών ο οποίος νοσηλεύτηκε λόγω οξέος
στεφανιαίου συνδρόμου στη καρδιολογική κλινική
του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου οπού

κατά τον στεφανιογραφικό έλεγχο διαγνώσθηκε
συγγενής ανωμαλία του στεφανιαίου δικτύου.
Kαρδιoλoγία 2014, 15: 35-40.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

με έναν επιπολασμό 0.13-1%11-18 στο σύνολο των
συγγενών διαμαρτημάτων του στεφανιαίου δικτύου. Η συνύπαρξη των δυο παραπάνω ανωμαλιών σε έναν ασθενή από όσο γνωρίζουμε δεν έχει
καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία.

O επιπολασμός των συγγενών ανωμαλιών των
στεφανιαίων αρτηριών σε αγγειογραφικές σειρές
ενηλίκων κυμαίνεται μεταξύ 0.2-1.3%.1-5 Ωστόσο η
πραγματική συχνότητα στο γενικό πληθυσμό υποεκτιμάται καθώς πολλά από αυτά τα άτομα είναι
ασυμπτωματικά. Oι περισσότερες από αυτές τις
ανωμαλίες είναι καλοήθεις, αλλά κάποιες συνδυάζονται με υψηλό κίνδυνο καρδιακών συμβαμάτων
ακόμα και απουσία αθηροσκλήρυνσης.6-9 Η ακριβής έκφυση και η πορεία του ανώμαλου αγγείου
είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την καλοήθη
ή μη έκβαση.
Η έκφυση των στεφανιαίων αρτηριών από ένα
κοινό αορτικό στόμιο είναι εξαιρετικά σπάνια. O
επίπτωση της μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας
(SCA) αναφέρεται ότι είναι μικρότερη του 3%
όλων των μειζόνων ανωμαλιών των στεφανιαίων
αρτηριών.10 Ακόμη πιο σπάνια θεωρείται η ύπαρξη
διπλού προσθίου κατιόντα κλάδου (Double LAD)
στην ανατομική θέση ενός μονού προσθίου κλάδου

ΠΕρΙΓρΑφΗ ΠΕρΙΣτΑτΙκoυ
Πρόκειται για έναν άνδρα ασθενή 57 ετών ο
οποίος προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω επεισοδίου οπισθοστερνικής δυσφορίας
το οποίο προκλήθηκε σε μόχθο, διάρκειας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, χωρίς συνοδές αντανακλάσεις,
με ήπια σημεία αιμοδυναμικής επιβάρυνσης (αδυναμία) κατά την έναρξη της αλγεινής συνδρομής και με
σταδιακή ύφεση της συμπτωματολογίας με τη διακοπή της σωματικής άσκησης. Κατά την άφιξη ο
ασθενής ήταν ασυμπτωματικός και χωρίς ηλεκτροκαρδιογραφικές ενδείξεις οξείας ισχαιμίας. Στο γενόμενο βιοχημικό έλεγχο παρατηρήθηκε αύξηση των
μυοκαρδίων ενζύμων (cTnI 3.14 ng/ml με φυσιολογικές τιμές cTnI <0.05 ng/ml). Εισήχθη άμεσα στη
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Εικ. 1. Αορτογραφία στην οποία σκιαγραφήθηκε όλο το
στεφανιαίο δίκτυο εκφυόμενο από ένα μονήρες στόμιο στο
δεξιό κόλπο του Valsalva (SoV). Αο: Αορτή, LM: Στέλεχος,
RCA: Δεξιά στεφανιαία αρτηρία, LCx: Περισπώμενη αρτηρία, Short LAD: Βραχύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος,
Long LAD: Μακρύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος.

στεφανιαία μονάδα και ετέθη σε πλήρη αντιισχαιμική αγωγή (β-αποκλειστή, νιτρώδη ενδοφλέβια,
διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, ηπαρίνη χαμηλού
μοριακού βάρους, στατίνη και Α-μΕΑ). Στο ατομικό του ιστορικό αναφέρει υπέρταση, δυσλιπιδαιμία
και κάπνισμα. Στη φυσική εξέταση δεν παρουσίασε
ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. Η ακτινογραφία
θώρακος υπήρξε φυσιολογική και στο υπερηχογράφημα καρδιάς παρατηρήθηκε ηπία ανεπάρκεια μιτροειδούς σε έδαφος μεροσυστολικής προπτώσεως
της πρόσθιας γλωχίνας αυτής (floppy mitral valve)
χωρίς έκδηλες διαταραχές κινητικότητας των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας. Εντός 24ωρου δεν καταγράφηκαν ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές και
δεν παρατηρήθηκε αύξηση των μυοκαρδιακών ενζύμων, ενώ ο ασθενής υπεβλήθη σε στεφανιογραφικό
έλεγχο οποίος έγινε μέσω της δεξιάς μηριαίας αρτηρίας, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να καθετηριαστεί το
αριστερό στεφανιαίο σύστημα, παρά την χρησιμοποίηση πολλαπλών καθετήρων. Πραγματοποιήθηκε
αορτογραφία η οποία κατέδειξε ότι όλο το στεφανιαίο δίκτυο εκφύονταν από ένα μονήρες στόμιο στο
δεξιό κόλπο του Valsalva (SoV). Στη συνέχεια έγινε
εκλεκτικός καθετηριασμός της δεξιάς στεφανιαίας

αρτηρίας (RCA) με καθετήρα 6-Fr JR 4.0. Σκιαγραφήθηκαν τρία μείζονα αγγεία (Εικ. 2).
1. μια ευμεγέθης επικρατούσα δεξιά στεφανιαία αρτηρία (RCA), χωρίς κριτικές αλλοιώσεις.
2. Το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (LM) με ανώμαλη πορεία, το οποίο διχάζονταν σε μια σχετικά λεπτή περισπώμενη αρτηρία
(LCx) χωρίς κριτικές στενώσεις και έναν πρώτο
πρόσθιο κατιόντα κλάδο (Long LAD) διάχυτα αθηρωματικό με παρουσία κριτικής στένωσης στο
πρώτο τριτημόριο του και ολική απόφραξη στην μεσότητα του.
3. Ένας δεύτερος πρόσθιος κατιόντας κλάδος
(Short LAD)με ανώμαλη πορεία και χωρίς κριτικές
αλλοιώσεις.
Λαμβάνοντας υπόψιν τις πολλαπλές ανατομικές παραλλαγές και για να καθοριστεί η ακριβής
ανατομική πορεία των στεφανιαίων αγγείων διενεργήθηκε αξονική στεφανιογραφία 64-τομών (GE
LightSpeed Multidetector CT Scanner), που απεικόνισε σαφώς (Εικ. 3):
1. Την έκφυση όλου του στεφανιαίου δικτύου
από μονήρης στόμιο στο δεξιό SoV.
2. μια ευμεγέθης RCA που πορευόταν στην
δεξιά κολποκοιλιακή αύλακα.
3. Την έκφυση από το εγγύς τμήμα αυτής ενός
προσθίου κατιόντα κλάδου (short LAD) με πορεία
ανάμεσα στην αορτή (Ao) και το χώρο εξόδου της
δεξιάς κοιλίας (RVOT) (κακοήθης πορεία) χωρίς
αθηρωματικές αλλοιώσεις.
4. Την έκφυση από το εγγύς τμήμα αυτής ενός
δευτέρου προσθίου κατιόντα κλάδου (long LAD)
με πορεία όπισθεν της αορτής (καλοήθης) εντός της
πρόσθιας μεσοκοιλιακής αύλακας με παρουσία
κριτικής στένωσης στο πρώτο τριτημόριο του και
ολική απόφραξη στην μεσότητα του.
5. μια μικρή περισπώμενη αρτηρία (LCx) με
μη κριτικές αλλοιώσεις στους επιχείλιους κλάδους
της (OMs).
Λόγω των παραπάνω ευρημάτων και της καθολικά ανεπίπλεκτης ενδοσοκομειακής πορείας συστήθηκε ως αρχική αντιμετώπιση η βέλτιστη αντιισχαιμική φαρμακευτική αγωγή (με τη προσθήκη
ρανολαζίνης) και η αποχή από την έντονη σωματική
άσκηση, σε συνδυασμό με τη διενέργεια εντός εξάμηνου ενός SPECT μυοκαρδίου για την τεκμηρίωση
και αξιολόγηση του ουδού εμφάνισης ισχαιμικών
συμπτωμάτων παρόλη την μέγιστη δυνατή αντιισχαιμική αγωγή.
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Εικ. 2. Προβολή που απεικονίζει μονήρη στεφανιαία αρτηρία που εκφύεται από το δεξιό κόλπο του Valsalva και την
ύπαρξη διπλού προσθίου κατιόντα κλάδου. LM: Στέλεχος, RCA: Δεξιά στεφανιαία αρτηρία, LCx: Περισπώμενη αρτηρία, Short LAD: Βραχύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος, Long LAD: Μακρύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος.

Εικ. 3. Μια 3D απεικόνιση από την μονήρη στεφανιαία αρτηρία και την ύπαρξη διπλού προσθίου κατιόντα κλάδου.
Αο: Αορτή, PA: Πνευμονική αρτηρία, RCA: Δεξιά στεφανιαία αρτηρία, LCx: Περισπώμενη αρτηρία, Short LAD: Βραχύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος, Long LAD: Μακρύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος.
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ΣυζΗτΗΣΗ
Oι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών, που αφορούν την έκφυση ή και την πορεία
τους είναι σπάνιες και συνήθως δεν επηρεάζουν το
προσδόκιμο επιβίωσης. Ωστόσο, συγκεκριμένοι
τύποι (πορεία του ανώμαλου αγγείου ανάμεσα στην
ανιούσα αορτή και τον κορμό της πνευμονικής αρτηρίας-κακοήθης πορεία) έχουν ενοχοποιηθεί για
επεισόδια αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και για
πρόκληση μυοκαρδιακής ισχαιμίας ακόμη και επί
απουσίας σημαντικών αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων.5-11,22-23 Η παρουσία του περιστατικού γίνεται
λόγω του σπανιότατου συνδυασμού δυο διαφορετικών συγγενών ανωμαλιών του στεφανιαίου δικτύου
δηλαδή την ύπαρξη μιας μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας από το δεξιό SoV και την έκφυση διπλού
LAD εξ αυτής.
Η ανατομική παραλλαγή της μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας περιεγράφηκε αρχικά από τον
Hyrtl το 1841,19 αλλά η πρώτη αγγειογραφική διάγνωση έγινε το 1967.20-21 Σε αρκετές μεγάλες σειρές ο επιπολασμός της ανώμαλης έκφυσης της LAD
από το δεξιό SoV σαν μονήρης στεφανιαία αρτηρία
κυμαίνεται από 0,019% - 0,066% και αναλογούν
στο 1,2-6,1% όλων των ανωμαλιών των στεφανιαίων.5-7,8,28 O Yamanaka et al ανέφεραν την έκφυση
SCA από το δεξιό SoV σε 0,019%, σε μια σειρά
126.595 ασθενών που υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφικό έλεγχο.1 Oι Lipton et al πρότειναν μια ιδιαίτερα χρήσιμη αγγειογραφική ταξινόμηση των
SCAs6 που τροποποιήθηκε περαιτέρω από τους
Yamanaka και Hobbs, το 1990, σύμφωνα με τη θέση
του στομίου, την ανατομική κατανομή και την πορεία του κορμού.1 Ανάλογα με τη σχέση του ανώμαλου στελέχους με την αορτή και την πνευμονική
αρτηρία, η SCA ταξινομείται σε 5 ανατομικές υποκατηγορίες: 1) διαφραγματική, 2) δια-αρτηριακή,
3) πρόσθια, 4) οπίσθια και 5) μικτή. Σύμφωνα με
αυτή την ταξινόμηση ο ασθενής μας ήταν τύπου
R/III/P (όπισθεν) μονήρης στεφανιαία αρτηρία. Σε
αυτόν το τύπο το LM εκφύεται από το δεξιό SoV
και πορεύεται όπισθεν (P) των μεγάλων αγγείων
και οι LAD-LCx εκφύονται ξεχωριστά από κοινό
κορμό από το δεξιό SoV (RIII). μια μεταγενέστερη ταξινόμηση από Shirani και Roberts λαμβάνει υπό όψιν κάθε ανατομική πιθανότητα είτε έχει
αναφερθεί, είτε όχι.7 Εάν το στόμιο εκφύεται από
τον αριστερό SoV είναι τύπου ι, εάν προέρχεται
από το δεξί SoV είναι τύπου ιι.

Σπανιότατη θεωρείται η ύπαρξη διπλού προσθίου κατιόντα κλάδου (double LAD) στην ανατομική θέση ενός μονού προσθίου κλάδου με έναν
επιπολασμό 0.13-1%11-18,24 στο σύνολο των συγγενών παραλλαγών του στεφανιαίου δικτύου. Είναι
συνήθως μια κλινικά σιωπηρή οντότητα και αποτελεί τυχαίο εύρημα η ανεύρεση του κατά τον στεφανιογραφικό έλεγχο,25 παρόλα αυτά η αναγνώριση
της είναι σημαντική για την λήψη σωστών κλινικών
αποφάσεων και αποφυγή χειρουργικών επιπλοκών.11,15,17,24 υπάρχουν κάποιες ανατομικές παραλλαγές του, που έχουν ενοχοποιηθεί για ισχαιμικές
επιπλοκές ακόμη και αιφνίδιο θάνατο κατά την
άσκηση.24-26
O Spindola Franco et al δημιούργησαν μια ταξινόμηση σύμφωνα με την έκφυση και την ανατομική πορεία των LAD. Προτάθηκαν 4 διαφορετικοί
τύποι,11 εκ των οποίων ο I, II, III έχουν παρόμοια
διάταξη. δηλαδή εκφύονται ξεχωριστά από το εγγύς
τριτημόριο του προσθίου κατιόντα και/ή διαχωρίζονται σε δυο αριστερές στεφανιαίες αρτηρίες. O
τύπος IV καθορίζεται από την ύπαρξη δυο ξεχωριστών LAD, ενός βραχέως LAD (short LAD) που
εκφύεται από την αριστερή στεφανιαία αρτηρία και
ενός μακρού LAD (long LAD) που εκφύεται από τη
RCA ή από το δεξιό SoV. Η αναγνώριση του double
LAD είναι πολύ σημαντική τόσο για διαγνωστικούς
όσο και για θεραπευτικούς λογούς. Η συμβατική
στεφανιογραφία ακόμη θεωρείται χρυσός κανόνας
για τη διάγνωση τη στεφανιαίας νόσου. Παρόλα
ταύτα ο εντοπισμός ανωμαλιών στα στεφανιαία αγγεία, συχνά είναι δυσχερής με την παραδοσιακή
στεφανιογραφία λόγω της έλλειψης τρισδιάστατης
απεικόνισης η οποία είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό και πορεία των στεφανιαίων αγγείων. Συνεπώς είναι συχνό φαινόμενο η δυσκολία σταδιοποίησης ή και διαφοροποίησης στενωτικών αλλοιώσεων στη μεσότητα και περιφέρεια του LAD, με
τον κλασσικό στεφανιογραφικό έλεγχο.14-17-24 Πολλές φορές η αδυναμία της τρισδιάστατης απεικόνισης είναι μείζονος σημασίας σε ανώμαλες αγγειακές πορείες μεταξύ της αορτής και της πνευμονικής
αρτηρίας όπως στην δικιά μας περίπτωση οπού ο
short LAD ακολουθεί μια κακοήθη πορεία, με αποτέλεσμα μια υψηλή πιθανότητα προκλητής ισχαιμίας
ή ακόμη και αιφνίδιου θανάτου (SCD) πάνω στην
έντονη άσκηση. για την ακρίβεια, 80% των νεκροψιών σε αθλητές με SCD και στεφανιαίες ανωμαλίες αποκάλυψαν ότι το ανώμαλο αγγείο είχε πο-
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ρεία ανάμεσα στην αορτή και την πνευμονική.27
Επιπρόσθετα η ανίχνευση (tracking) παραλλαγών
στην πορεία των επικαρδιακών αγγείων μέσω της
τρισδιάστατης απεικόνισης του στεφανιαίου δέντρου (3D-reconstruction) είναι σπουδαίας σημασίας
στο σχεδιασμό του χειρουργικού πλάνου πριν την
διενέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG),
δια την αποφυγή τυχαίων απολινώσεων ή χειρουργικών αγγειακών ρήξεων και το κατάλληλο σχεδιασμό και προετοιμασία σε περίπτωση διαδερμικής
παρέμβασης.28
ΣυμΠΕρΑΣμΑτΑ
Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό που προσήλθε
με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο οπού κατά τον στεφανιογραφικό έλεγχο διαγνώσθηκε μονήρη στεφανιαία
αρτηρία (SCA R/3/P) με συνύπαρξη διπλού προσθίου κατιόντα κλάδου (double LAD type IV). Εν
ακολούθως διενεργήθηκε αξονική στεφανιογραφία
64-τομων με 3D reconstructioning για τη πλήρη ανίχνευση του στεφανιαίου δέντρου με σκοπό την συλλογή πληροφοριών όσον αφορά την ακριβή τοπογραφική ταυτοποίηση της έκφυσης και της πορείας
των αγγείων. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η σωστή διαγνωστική προσέγγιση σε αντίστοιχα περιστατικά, ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα το είδος της
συντηρητικής, διαδερμικής ή χειρουργικής θεραπείας. Από όσο γνωρίζουμε ο παραπάνω συνδυασμός δεν έχει περιγράφει στη διεθνή βιβλιογραφία.
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