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OΔHΓIEΣ ΓIA TOYΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ

Tο περιοδικό KAPΔIOΛOΓIA αποτελεί επίσημο

όργανο της Kαρδιολογικής Eταιρείας Bορείου Eλ -

λάδος (K.E.B.E.) και εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο.

Tο περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αφορούν

την κλινική, εργαστηριακή, επιδημιολογική και βα-

σική έρευνα του καρδιαγγειακού συστήματος. Eπίσης

δημοσιεύει άρθρα που συμβάλλουν στην ενη μέρωση

επάνω στις πρόσφατες εξελίξεις ή δίνουν κατευθυ-

ντήρίες γραμμές για την διάγνωση, θεραπεία και πρό-

ληψη 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 αναλύ-

σεις θεμάτων που αφορούν την καρδιά και τα αγγεία.

Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι και δύο συγγρα-

φέων. H έκτασή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15

δακτυλογραφημένες σελίδες συμπεριλαμβανομένης

της βιβλιογραφίας. Kατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν

δεκτές και ανασκοπήσεις με μεγαλύτερη έκταση.

Πρωτότυπες Eρευνητικές Eργασίες: Δημοσι-

εύονται πρωτότυπες κλινικές, εργαστηριακές ή κλι-

νικοεργαστηριακές 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 λε-

πτομερώς τα κριτήρια επιλογής των αρρώστων, η

ακριβής μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε και οι στα-

τιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν.

Aποτελέσματα: Aναφέρονται τα αποτελέσμα τα

της μελέτης, οι πίνακες και τα σχεδιαγράμματα που

τα συνοδεύουν.

Συζήτηση: Aναλύονται τα συμπεράσματα της

μελέτης, ερμηνεύονται και σχολιάζονται τα αποτε-

λέσματα και γίνεται αναφορά στα συναφή δεδο-

μένα της βιβλιογραφίας.

H έκταση της εργασίας δεν θα πρέπει να ξε-

περνά τις 10 δακτυλογραφημένες σελίδες.

Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις: Παρουσιάζονται

σπάνιες περιπτώσεις, νοσήματα ή σύνδρομα που

παρατηρούνται σπάνια ή για πρώτη φορά. Aναφέ-

ρεται η κλινική συμπτωματολογία, η διαγνωστική

και θεραπευτική προσέγγιση. Στη συζήτηση γίνεται

σύντομη ανασκόπηση της συναφής βιβλιογραφίας

και ανάλυση του περιστατικού. H έκταση δεν θα

πρέπει να ξεπερνά τις δακτυλογραφημένες σελίδες.

Άρθρα: Γράφονται από τους συμβούλους της

σύνταξης ή τους κριτές ή άλλους διακεκριμένους

επιστήμονες, κατόπιν πρόκλησης, με αφορμή σχε-

τικές εργασίες του τεύχους. Aναφέρονται οι τελευ-

ταίες απόψεις, στην κλινική ή βασική έρευνα του

υπό εξέταση θέματος. H έκταση δεν θα ξεπερνά τις

4 δακτυλογραφημένες σελίδες.

Eπιστολή προς τη σύνταξη: Γίνονται δεκτές

επιστολές προς τη σύνταξη, εφ’ όσον έχουν επί-

καιρο ενδιαφέρον και αφορούν τρέχοντα θέματα ή

πρόσφατα δημοσιευμένες εργασίες. H Συντακτική

επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να απαντήσει ή

να σχολιάσει.

Bιβλιογραφία: H βιβλιογραφία ακολουθεί το σύ-

στημα “Vancouver”, δηλαδή οχι βιβλιογραφικές ανα-

φορές παρατίθενται με τη σειρά που εμφανίζονται

στο κείμενο. Στις παραπομπές ακολουθείται η εξής

σειρά: Προηγούνται οι συγγραφείς μέχρι έξι. Eάν

είναι περισσότεροι, μετά τον έκτο συγγραφέα τίθεται

το “et al”. Aκολουθεί ο τίτλος της εργασίας. Έπονται

το όνομα του περιοδικού, το έτος και οι σελίδες.

Παράδειγμα:

Άρθρα σε περιοδικά:

1. Qunzer RW, Edwards ID, Jevin SA. Compara ti ve

study of 48 host valve and 24 prosthetic valve en-

docarditis cases. Amer Heart J 1976, 92: 15-22.

Bιβλία:

2. Hundson R. Cardiovascular Pathology, 1st e dition.

Edward Arnold (Publishers) Ltd, London, 1965,

134-150.

Kεφάλαια σε βιβλία:

3. Wenger NK, Abelman WH, Roberts WC. Myo car di tis, in

Hurst JW (ed): The Heart, 6th edition. New York.,

McGraw-Hill Book Company, 1986, 1158-1180.



Περίληψη: Kάθε δημοσίευση συνοδεύεται από

περίληψη στα Eλληνικά και Aγγλικά. Στην αγγλική

περίληψη προστίθεται ο τίτλος της εργασίας και οι

συγγραφείς. H περίληψη των ερευνητικών εργασιών

ακολουθεί την δομή της εργασίας, δηλαδή περιλαμ-

βάνει εισαγωγή, υλικό και μέθοδο, αποτελέσματα, συ-

μπεράσματα. Oι περιλήψεις των ανασκοπήσεων και

των ερευνητικών εργασιών, δεν θα πρέπει να υπερ -

βαίνουν τις 250-300 λέξεις, ενώ των ενδιαφερουσών

περιπτώσεων τις 250 λέξεις. Oι περιλήψεις γράφονται

σε ξεχωριστή σελίδα.

Πίνακες - Σχεδιαγράμματα - Eικόνες: Παρουσια-

ζονται σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα.

Σύνταξη χειρογράφων. Στην πρώτη σελίδα ανα-

γράφεται ο τίτλος της εργασίας, οι συγγραφείς, το

ίδρυμα από το οποίο προέρχονται, καθώς και τη διεύ-

θυνση του υπεύθυνου συγγραφέα. Παρατίθεται και

δύο-τρεις λέξεις κλειδί (key-words) σχετικά με το θέ -

μα της εργασίας.

Aκολουθεί το κείμενο της εργασίας στη μια όψη

της σελίδας με μονό διάτημα και περιθώριο 2,5 cm σε

κάθε πλευρά της σελίδας.

Aκολουθεί η βιβλιογραφία σε ξεχωριστή σε-

λίδα(ες). Tα σχήματα και οι πίνακες με τις λεζάντες

τους το καθένα σε ξεχωριστή σελίδα και τέλος, η ελ-

ληνική και αγγλική περίληψη.

Yποβάλλεται σε τέσσερα αντίτυπα, δύο πλήρη και

δύο χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων και του ιδρύ-

ματος.

Tα κείμενα θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεω-

τικά από δισκέττα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή να υπο-

βάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

info@universitystudiopress.gr

Θέματα:

1. Στεφανιαία νόσος

2. Oξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

3. Yπέρταση

4. Mυοκαρδιοπάθειες - Mυοκαρδίτιδες

5. Bαλβιδοπάθειες

6. Eπεμβατική καρδιολογία - Aγγειοπλαστική

7. Kαρδιακή Aνεπάρκεια

8. Aρρυθμίες

9. Bηματοδότηση - Hλεκτροφυσιολογία

10. Στεφανιαία νόσος

11. Φάρμακα - Kλινική Φαρμακολογία

12. Διαγνωστικές μέθοδοι:

Yπερηχογραφία

Δοκιμασία κόπωσης

Πυρηνική Kαρδιολογία

13. Xειρουργική καρδιάς και αγγείων

14. Συγγενείς καρδιοπάθειες

15. Bασική έρευνα καρδιαγγειακού συστήματος



Kαρδιολογία

Tόμος 15 •  2014

Περιεχόμενα

Ανασκοπήσεις 7 Τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία. Τί το νέο προσφέρει

στην διάγνωση και πρόγνωση;

Δ.Γ. Κετίκογλου

14 Ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες και καρδιακές αρρυθμίες

σε ασθενείς με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία

Μ. Κολιός, Ν. Φραγκάκης, Π. Κοραντζόπουλος

Βραχεία 19 Στεφανιαία νόσος σε χρόνια νεφρική νόσο

Θ. Παπαδόπουλος, Τ. Δαδούς, M. Soutoonzadeh-Yazdi

Πρωτότυπες 27 Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις καρδιακών αρρυθμιών

εργασίες σχετιζομένων με το ασβέστιο

Τ. Δαδούς, M. Soutoonzadeh-Yazdi, Γ. Σακαντάμης, Κ.Λ. Παπαδόπουλος

32 Η θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής στους αθλητές

Ν. Φραγκάκης, Κ. Ρώσσιος, Β. Βασιλικός

Ενδιαφέρουσα 35 Oξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε ασθενή με μονήρη στεφανιαία αρτηρία και

περίπτωση συνύπαρξη διπλού προσθίου κατιόντα κλάδου, μια εξαιρετικά σπάνια

συγγενής ανωμαλία των στεφανιαίων αγγείων

Α.Δ. Μαυρογιάννη, Γ. Δημητριάδης, Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης,

Ν. Καραδημήτρας, Τ. Χριστοφορίδου, Ι. Ζαρίφης



Cardiologia

Volume 15  •  2014

Contents

Review articles 7 Real-time three-dimensional (3D) echocardiography. A new way

in diagnosis and prognosis of heart diseases

D.G. Ketikoglou

14 Electrocardiographic abnormalities and cardiac arrhythmias in patients

with homozygous β-thalassemia

M. Kolios, N. Fragkakis, P. Korantzopoulos

Brief review 19 Coronary artery disease in Chronic Kidney Disease

Th. Papadopoulos, T. Dadous, M. Soutoonzadeh-Yazdi

Original papers 27 Modern therapeutic approach of cardiac arrhythmias related

to the Calcium

Τ. Dadous, M. Soutoonzadeh-Yazdi, G. Sakantamis, K.L. Papadopoulos

32 Management of atrial fibrilation in athletes

N. Fragkakis, Κ. Rossios, V. Vasilikos

Case report 35 A.C. Syndrome in a patient with a single coronary artery with

the presenceof a double LAD, a rare case of congenital anomaly

of coronary vessels

A.D. Mavrogianni, G. Dimitriadis, Ch. Graidis, D. Dimitriadis,

N. Karadimitras, T. Christoforidou, I. Zarifis



Εισαγωγh

Η καρδιά είναι ένα κινούμενο όργανο με πο-

λύπλοκη μορφολογία και τρισδιάστατη αρχιτεκτο-

νική.

Η επανάσταση της τρισδιάστατης απεικόνισης

άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο της ηχωκαρδιογρα-

φίας- ηχωκαρδιολογίας.1 Με τον αρχικό ενθουσια-

σμό 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 κατευ-

θυντήριες οδηγίες.2

Από τεχνικής πλευράς σήμερα διαθέτουμε δύο

μεθόδους πρόσληψης δεδομένων. Την τεχνική αλη-

θούς χρόνου (real time), όπου με μια τομή πυραμο-

ειδούς σχήματος λαμβάνονται δεδομένα όγκου

κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου.

Χαρακτηρίζεται από ταχύτητα στην πρόσληψη

των δεδομένων, αλλά υπολείπεται σε χωρική και

χρονική διακριτική ικανότητα. Η τεχνική των πολλα-

πλών 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 συ-

χνής εμφάνισης τεχνημάτων εξ αιτίας αναπνευστι-

κών κινήσεων του ασθενούς ή διαταραχών του

καρδιακού ρυθμού. Η απόκτηση δεδομένων όγκου

δημιουργεί το τεχνικό πρόβλημα απόδοσης του βά-

θους σε επίπεδη οθόνη δυο διαστάσεων. Έτσι, η

προβολή των τρισδιάστατων εικόνων μπορεί να

γίνει: 1) με απόδοση όγκου, όπου η αίσθηση του βά-

θους δίνεται μέσα από διαφορετικές χρωματικές

αποχρώσεις, 2) με απόδοση επιφάνειας, για την εκτί-
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Τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία. Τί το νέο προσφέρει

στην διάγνωση και πρόγνωση;

Δ.Γ. Κετίκογλου

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Περίληψη Oι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολο-

γίας τα τελευταία χρόνια (2002) συνέβαλαν ώστε

η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία να αποτελεί

πλέον τμήμα της αναίμακτης εκτίμησης της ανα-

τομίας και της λειτουργίας των καρδιακών δομών.

Έχει καταδειχθεί η χρησιμότητα της τρισδιάστα-

της απεικόνισης στον υπολογισμό των όγκων και

της μάζας των καρδιακών κοιλοτήτων, στη μελέτη

της τμηματικής κινητικότητας των τοιχωμάτων της

αριστερής κοιλίας και του καρδιακού δυσυγχρονι-

σμού, στην πιο ρεαλιστική μέχρι σήμερα απεικό-

νιση των καρδιακών βαλβίδων καθώς και στην

ανίχνευση υποκινητικών περιοχών στις δοκιμασίες

φόρτισης. Η βελτίωση της χωρικής και χρονικής

διακριτικής ικανότητας των τρισδιάστατων κεφα-

λών, η βράχυνση του χρόνου απόκτησης και επε-

ξεργασίας των δεδομένων, αλλά και η εξοικείωση

των εξεταστών με την τρισδιάστατη απεικόνιση

των καρδιακών δομών είναι αναγκαίες προϋποθέ-

σεις για την καθιέρωση του τρισδιάστατου ηχω-

καρδιογραφήματος στην κλινική πράξη. Στις μέρες

μας ο ρόλος του τρισδιάστατου ηχωκαρδιογραφή-

ματος παραμένει συμπληρωματικός. Στο μέλλον

και εφ’ όσον οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι οικο-

νομικές συγκυρίες το επιτρέψουν, ίσως μπορέσει

να αποτελέσει την κλασσική ηχωκαρδιογραφική

μελέτη.

Kαρδιoλoγία 2014, 15: 7-13.



μηση του σχήματος, της γεωμετρίας και της λειτουρ-

γίας των καρδιακών δομών και κοιλοτήτων και τέλος

3) με την τεχνική των τομών, όπου η τρισδιάστατη ει-

κόνα τέμνεται σε πολλαπλά επίπεδα κατά τον ορι-

ζόντιο, κάθετο ή οποιοδήποτε άλλο άξονα ανάλογα

με το σημείο ενδιαφέροντος.1

Κλινικές εφαρμογές τρισδιάστατης ηχωκαρ-

διογραφίας

oι εφαρμογές της τρισδιάστατης διαθωρακι-

κής-διοισοφάγειας ηχωκαρδιογραφίας είναι συνο-

πτικά οι ακόλουθες:

1. Εκτίμηση των όγκων, και της λειτουργικότητας

των καρδιακών κοιλοτήτων.

2. Εκτίμηση λειτουργικότητας των καρδιακών βαλ-

βίδων.

3. Άλλες (εκτίμηση των συγγενών καρδιοπαθειών,

μυοκαρδιοπαθειών, ενδοκαρδιακών μαζών, λοι-

μώδους ενδοκαρδίτιδας, καθοδήγηση διαδερμι-

κών καρδιακών επεμβάσεων).

αριστερή κοιλία

Η δισδιάστατη μελέτη της ανατομίας και λει-

τουργίας της αριστερής κοιλίας βασίζεται σε δεδο-

μένα από συγκεκριμένες και σταθερές καρδιακές

τομές, σε γεωμετρικές παραδοχές και στην εμπειρία

του εξεταστή. o υπολογισμός των όγκων (τελοδια-

στολικού/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 ειδι-

κού λογισμικού και με συγκεκριμένα οδηγά σημεία

είναι δυνατή η αυτόματη ανίχνευση των ορίων του εν-

δοκαρδίου.3 Η χρήση υλικού αντίθεσης βελτιώνει ση-

μαντικά 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-

τικότητας και της παραμόρφωσης τμημάτων της αρι-

στερής κοιλίας (Εικ. 2) με την τεχνική 3D speckle

tracking.8-9 Στην ηχωκαρδιογραφική δοκιμασία φόρ-

τισης ο χρόνος είναι πολύτιμος για την ανίχνευση μι-

κρών τμηματικών διαταραχών. Σε μελέτες που έγιναν

με αδενοσίνη, φάνηκε ότι το τρισδιάστατοηχωκαρ-

διογράφημα παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία

στην ανίχνευση ισχαιμίας σε περιοχές κατανομής

του πρόσθιου κατιόντα κλάδου της αριστερής στε-

φανιαίας αρτηρίας.10-11 Τέλος, η τρισδιάστατη απει-

κόνιση έχει μελετηθεί στη θεραπεία επανασυγ-

χρονισμού, όπου φαίνεται ότι βοηθά στον εντοπισμό

των ασθενών εκείνων, που θα ωφεληθούν από τη θε-

ραπεία, υπολογίζοντας το δείκτη συστολικού δυσυγ-
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Εικ. 1. Τρισδιάστατο διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα

της αριστερής κοιλίας σε διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

Εικ. 2. Τρισδιάστατο διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα

(off line) για τον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης

και της τμηματικής κινητικότητας των τοιχωμάτων της

αριστερής κοιλίας.



χρονισμού (SDI), καθώς και εντοπίζοντας τη βέλ-

τιστη περιοχή βηματοδότησης.1-2

Μελέτη καρδιακού ασυγχρονισμού

Η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του καρδιακού ασυγ-

χρονισμού είτε υπολογίζοντας τη σταθερή από-

κλιση των χρονικών διαστημάτων έως τους

τελοσυστολικούς όγκους των 16 μυοκαρδιακών τμη-

μάτων (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 μυοκαρ-

διακών τμημάτων και θα μπορούσε να είχε επιπρό-

σθετη αξία ως κριτήριο επιλογής των ασθενών που

θα υποβληθούν σε καρδιακό επανασυγχρονισμό.

Σε γενικές γραμμές, η τρισδιάστατη ηχωκαρδιο-

γραφία μπορεί να αποτελέσει μια σύντομη και

αξιόπιστη μέθοδο για τη διερεύνηση του ασυγχρο-

νισμού με την προϋπόθεση της βελτίωσης της χρο-

νικής διακριτικής ικανότητας.13

Δεξιά κοιλία

Η 3-D ηχωκαρδιογραφία πλεονεκτεί των συμ-

βατικών ηχωκαρδιογραφικών τεχνικών όσον αφο-

ρά την εκτίμηση των όγκων και της λειτουργι-

κότητας της δεξιάς κοιλίας γιατί λαμβάνει υπόψη

το σύνθετο γεωμετρικό σχήμα της.14 Αποτελεί αξιό-

πιστη και λιγότερο χρονοβόρο μέθοδο από τη μα-

γνητική καρδιάς στην εκτίμηση της λειτουργικό-

τητας της δεξιάς κοιλίας, αν και σταθερά υποεκτιμά

τους όγκους και το κλάσμα εξώθησής της.15 Σε πρό-

σφατη έρευνα μελετήθηκε με την τρισδιάστατηηχω-

καρδιογραφία 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 τριγλω-

χινικό σχηματισμό ανάλογα με το αίτιο της πνευμο-

νικής υπέρτασης φαίνεται να προκαλεί την πιο

«παθολογική» αναδιαμόρφωση της δεξιάς κοιλίας

ενώ η χρόνια θρομβοεμβολική νόσος τις σημαντι-

κότερες μεταβολές στον τριγλωχινικό σχηματι-

σμό.16

Κόλποι

Δεν υπάρχει προς το παρόν ειδική μέθοδος

τρισδιάστατης απεικόνισης για την εκτίμηση των

όγκων και της λειτουργικότητας του αριστερού κόλ-

που. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην αρι-

στερή κοιλία μπορούν με κάποιες παραδοχές να

χρησιμοποιηθούν και για τον αριστερό κόλπο με

ικανοποιητικά αποτελέσματα, ιδίως για την απει-

κόνιση των ανατομικών δομών του (Εικ. 3).

Όσον αφορά το δεξιό κόλπο έχουν αρχίσει

προσπάθειες, μέσω κυρίως της τρισδιάστατης διοι-

σοφάγειας ηχωκαρδιογραφίας, για την απεικόνιση

των ανατομικών δομών του.

Καρδιακές βαλβίδες

Μιτροειδής βαλβίδα

Απεικονίζεται με μεγάλη ευκρίνεια κυρίως

όταν χρησιμοποιείται η τρισδιάστατη διοισοφάγει-

αμελέτη. Με κατάλληλη επεξεργασία, η μιτροειδής

απεικονίζεται τόσο από τον αριστερό κόλπο (πα-

ρόμοια εικόνα με αυτή που έχει ο χειρουργός κατά

τη διάρκεια της επέμβασης) όσο και από την αρι-

στερή κοιλία. Μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια η

γεωμετρία της βαλβίδας, ο μηχανισμός της ανεπάρ-

κειας της (Εικ. 5), πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής

(ισχαιμική ή μη ισχαιμική) και να υπολογιστεί το

ανατομικό στόμιο σε περίπτωση στένωσης.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη που συνέ-

κρινε τη δισδιάστατη και τρισδιάστατη ηχωκαρδιο-

γραφία στην ανίχνευση της μιτροειδικής βλάβης σε

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επιδιόρθωση της

                                                                                       KAPΔIoΛoΓIA 15                                                                         9

Εικ. 3. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία

του ωτίου του αριστερού κόλπου.



βαλβίδας. Από τη μελέτη προέκυψε ότι τόσο η δισ-

διάστατη όσο και η τρισδιάστατη διοισοφάγεια

ηχωκαρδιογραφία μπορούν αξιόπιστα να ανιχνεύ-

σουν το μηχανισμό της μιτροειδικής ανεπάρκειας

με την τρισδιάστατη όμως μελέτη, (Εικ. 4) να είναι

πιο σύντομη και να πλεονεκτεί στην ακρίβεια εντό-

πισης της βλάβης.17 Σε άλλη μελέτη επίσης, διαπι-

στώθηκε η υπεροχή της τρισδιάστατης ηχωκαρδιο-

γραφίας σε σύγκριση με τη δισδιάστατη σχετικά με

την ακριβή εντόπιση του τμήματος (φεστονίου) της

μιτροειδούς που προκύπτει, σε ασθενείς με μιτρο-

ειδική ανεπάρκεια, (Εικ. 6) λόγω πρόπτωσης των

γλωχίνων.18

Στην οργανική μιτροειδική ανεπάρκεια περι-

γράφονται 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 υπολογίζο-

νται: 1) η επιφάνεια της vena contracta, 2) το ανατο-

μικά ανεπαρκούν στόμιο, 3) ο όγκος και η προ-

έλευση του πίδακα, ιδιαίτερα όταν έχει έκκεντρη κα-

τεύθυνση και τέλος 4) το λειτουργικά ανεπαρκούν

στόμιο, πέρα από κάθε γεωμετρική παραδοχή.

αορτική βαλβίδα

Για την εκτίμηση του ανατομικού στομίου της

αορτικής βαλβίδας παρά το γεγονός ότι η δισδιά-

στατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία αποτελεί τη

μέθοδο εκλογής, η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία

μπορεί να ενισχύσει τη διάγνωση λόγω της δυνατό-

τητας απεικόνισης σε κάθε επίπεδο και ανασύνθε-

σης του λαμβανόμενου πυραμιδικού όγκου. Σε

παλαιότερη μελέτη, όπου χρησιμοποιήθηκε η τρισ-

διάστατη ηχωκαρδιογραφία για την εκτίμηση του

ανατομικού στομίου, διαπιστώθηκε η πολύ καλή συ-

σχέτισή της με το λειτουργικό στόμιο που υπολογί-

ζεται από την εξίσωση συνέχειας.19 Η τρισδιάστατη

ηχωκαρδιογραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιη-

θεί κατά την εξίσωση συνεχείας για την εκτίμηση

του όγκου παλμού ή την πλανιμέτρηση της επιφά-

νειας του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας, επι-

τρέποντας την πιο ακριβή και με λιγότερα σφάλματα

10                                                              Δ.Γ. ΚΕΤΙΚoΓΛoΥ

Εικ. 4. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία

της μιτροειδούς βαλβίδας (χειρουργική απεικόνιση) από

τον αριστερό κόλπο με πρόπτωση της οπίσθιας γλωχί-

νας(P2) με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της βαλβίδας.

Εικ. 5. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία

της μιτροειδούς βαλβίδας (χειρουργική απεικόνιση) από

τον αριστερό κόλπο μετά την βαλβιδοπλαστική αυτής με

τοποθέτηση κλειστού δακτυλίου.

Εικ. 6. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία

(off line MVQ) της μιτροειδούς βαλβίδας (χειρουργική

απεικόνιση) από τον αριστερό κόλπο με πρόπτωση της

οπίσθιας γλωχίνας.



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 υπο-

λογίζεται ημι-αυτόματα με την τρισδιάστατη μελέτη.

Με την τεχνική του έγχρωμου Doppler εκτιμά-

ται με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία η βαρύ-

τητα 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 τριγλώχι-

νας. Η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία παρέχει τη

δυνατότητα της en face απεικόνισης της τριγλωχι-

νικής συσκευής. Κατά συνέπεια οι τρεις γλωχίνες

προβάλλονται ταυτόχρονα, ενώ η μελέτη του τρι-

γλωχινικού δακτυλίου αποκάλυψε τη σε σχήμα σέλ-

λας (saddle shape) μορφολογία του. Με το τρισ-

διάστατο ηχωκαρδιογράφημα διερευνώνται με με-

γαλύτερη ακρίβεια οι παθήσεις της τριγλώχινας

βαλβίδας, (στένωση-ανεπάρκεια, τις περισσότερες

φορές λειτουργική), η μορφολογία των γλωχίνων

(πάχυνση-εκφύλιση), η επιφάνεια της vena con-

tracta, 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 βελ-

τίωσης της κλινικής εικόνας μετά από χειρουργική

βαλβιδοπλαστική της τριγλώχινας.

Σε πρόσφατη μελέτη διερευνήθηκε η δυναμική

του τριγλωχινικού δακτυλίου σε φυσιολογικά άτομα

και ασθενείς με διατεταμένηδεξιά κοιλία. Διαπι-

στώθηκε ότι σε διατεταμένη δεξιά κοιλία ο δακτύ-

λιος διατείνεται σε διαφραγματική-πλάγια διά-

μετρο παίρνοντας ένα πιο κυκλικό σχήμα ενώ πα-

ράλληλα 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 πνευ-

μονική βαλβίδα εκτιμάται κατά τον επιμήκη άξονά

της, δίνοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνι-

σης 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 τρισδιά-

στατη ηχωκαρδιογραφία μπορεί να διαγνωστούν και

να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι παραβαλβιδικές δια-

φυγές και να δοθεί απάντηση ως προς τον τρόπο

αντιμετώπισής τους (Εικ. 8).

Καρδιακοί όγκοι

Η διαθωρακική και διοισοφάγειος 3-D ηχω-

καρδιογραφία (τρισδιάστατη) είναι η νέα ιδανική

μέθοδος για την απεικόνιση, την εκτίμηση και την

διαφοροδιάγνωση των ενδοκαρδιακών μαζών,

όπως τα νεοπλάσματα, γιατί η 2-D ηχωκαρδιογρα-

φία υποεκτιμά κατά 20-25% το μέγεθος των ενδο-
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Εικ. 7. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία

της τρίπτυχης αορτικής βαλβίδας από την ανιούσα

αορτή.

Εικ. 8. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία της

προσθετικής μηχανικής βαλβίδας στη θέση της μιτροειδούς.



καρδιακών όγκων, ενώ υπάρχει πιο ακριβής εκτί-

μηση της κινητικότητας του όγκου (Εικ. 9) και του

σημείου επαφής με το καρδιακό τοίχωμα.23-24

Διαδερμικές καρδιολογικές επεμβάσεις

Η τρισδιάστατη διοισοφάγεια ηχωκαρδιογρα-

φία εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τη διε-

νέργεια των κάτωθι διαδερμικών καρδιολογικών

επεμβάσεων.21-22

• Βαλβιδοπλαστική αορτικής βαλβίδας,

• Επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας,

• Βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς με μπαλόνι,

• Σύγκλειση ελλειμμάτων (αποκατάσταση παρα-

βαλβιδικών διαφυγών) σε προσθετικές βαλβίδες,

• Σύγκλιση δευτερογενούς μεσοκολπικού ελλείμ-

ματος- 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 πρέ-

πει 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 τρισ-

διάστατη ηχωκαρδιογραφία μπορεί πλέον να εφαρ-

μοστεί για την ακριβή εκτίμηση των όγκων και του

κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, τη με-

λέτη της μιτροειδούς βαλβίδας και για την καθοδή-

γηση διαδερμικών παρεμβάσεων στο αιμοδυναμικό

εργαστήριο.

Επιπλέον, υπάρχει ευρύ ερευνητικό ενδιαφέ-

ρον εκφραζόμενο σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις

σχετικά με το ρόλο της τρισδιάστατης ηχωκαρδιο-

γραφίας στην εκτίμηση της ανατομίας και της λει-

τουργικότητας και των άλλων καρδιακών δομών

όπως η δεξιά κοιλία και οι κόλποι στην εκτίμηση

των μυοκαρδιοπαθειών και των συγγενών καρδιο-

παθειών και στη διερεύνηση των καρδιακών μαζών

με ελπιδοφόρα αποτελέσματα.

συΜΠΕρασΜα

Στις μέρες μας ο ρόλος του τρισδιάστατου ηχω-

καρδιογραφήματος είναι συμπληρωματικός. Στο

μέλλον και εφ’ όσον οι τεχνολογικές εξελίξεις και

οι οικονομικές συγκυρίες το επιτρέψουν, ίσως μπο-

ρέσει να αποτελέσει την κλασσική ηχωκαρδιογρα-

φική μελέτη.
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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 echo -

cardiography 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 em bolism, monitoring

and guiding cardiac interventions and surgery.

Ιn our days, the real-time three-dimensional (3D) echo -

cardiography have complementary role.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΙΜOΣΦΑΙΡΙΝOΠΑΘΕΙΕΣ-ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Oι θαλασσαιμίες είναι οι συνηθέστερες κλη-

ρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες, προσβάλλοντας

σχεδόν 200 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.1-3 Το

1925, ο Cooley περιέγραψε μια μορφή σοβαρής

αναιμίας, που εμφανίσθηκε σε παιδιά Ιταλικής κα-

ταγωγής η οποία χαρακτηριζόταν από σπληνομε-

γαλία και σημαντικές οστικές βλάβες. Πιο ήπιες

μορφές αυτής της αναιμίας περιγράφηκαν αργότερα.

Όλες οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν προέρ-

χονταν 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

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 εκτε-

ταμένη 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 μι-

κροκυττάρωση. Επίσης, παρατηρείται μη ισορροπη-

μένη 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 κατα-

στροφή των κυττάρων στο μυελό των οστών ή αναπο-

τελεσματική ερυθροποίηση και πρόκληση οξειδωτικής

βλάβης στη μεμβράνη του ερυθροκυττάρου.3

KΑρδιOλOγiΑ   2014,   15  : 14-18

Ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες και

καρδιακές αρρυθμίες σε ασθενείς με ομόζυγη

β-Μεσογειακή αναιμία

Μ. Κολιός1, Ν. Φραγκάκης2, Π. Κοραντζόπουλος1

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

ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Περίληψη Τα δεδομένα που αφορούν ηλεκτρο-

καρδιογραφικές ανωμαλίες και αρρυθμίες στη θα-

λασσαιμική καρδιομυοπάθεια είναι λιγοστά. Παρά

τις πρόσφατες προόδους στη σιδηροδεσμευτική

θεραπεία, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος εξαιτίας

κακοήθων κοιλιακών αρρυθμιών παραμένει ένα δύ-

σκολο κλινικό πρόβλημα στους ασθενείς με ομό-

ζυγη β-μεσογειακή αναιμία. Επιπλέον, διαταραχές

αγωγής και υπερκοιλιακές αρρυθμίες, περιλαμβα-

νομένης της κολπικής μαρμαρυγής, έχουν περι-

γραφεί στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Από την

άλλη μεριά, διαταραχές επαναπόλωσης και δεί-

κτες αυτόνομης δυσλειτουργίας αντιπροσωπεύ-

ουν συχνά ευρήματα αλλά η προγνωστική τους

σημασία είναι ασαφής. Σε αυτή την ανασκόπηση

παρέχουμε μια περιεκτική αναφορά της υπάρχου-

σας γνώσης πάνω στις ηλεκτροκαρδιογραφικές

ανωμαλίες και στους αρρυθμικούς δείκτες σε

ασθενείς με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία.

Kαρδιoλoγία 2014, 15: 14-18.
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ΚΑΙ ΚΑΡΔΙOΤOΞΙΚOΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡOΥ

O σίδηρος είναι βασικό στοιχείο της λειτουρ-

γίας 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 πα-

ράγουν ελεύθερες ρίζες, όπως δραστικό O2
·– ή

OΗ·–. Για αυτό το λόγο έχει αναπτύξει ανατροφο-

δοτικούς μηχανισμούς ρύθμισης της απορρόφησης

σιδήρου. Παρά την παρουσία αυτού του συστήμα-

τος, όταν ένα άτομο συγκεντρώνει υπέρμετρα ποσά

σιδηρούχων ενώσεων, διέρχεται προς το αίμα πε-

ρίσσεια σιδήρου, γεγονός που οδηγεί σε μαζική

εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στα κύτταρα του δικτυο-

ενδοθηλιακού 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 νοσηρό-

τητας και θνητότητας μεταξύ των ασθενών με β-με-

σογειακή 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 καρ-

διαγγειακές επιπλοκές οφείλονται στην καρδιοτο-

ξική δράση του σιδήρου αλλά και σε άλλους

παράγοντες που έχουν συσχετισθεί με τις μεταγγί-

σεις (ιογενείς λοιμώξεις, ανοσολογικοί παράγοντες,

φλεγμονή) ενώ φαίνεται να συνεισφέρουν καμία

φορά και συνυπάρχουσες κληρονομούμενες διατα-

ραχές.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 κά-

ποιο επεισόδιο οξείας μυο-περι-καρδίτιδας στη

ζωή τους.1-7 Oι Hahalis και συν. παρακολούθησαν

1048 ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία για διά-

στημα εννέα ετών. Το 4,5% αυτών με μια μέση ηλι-

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 μυοκαρ-

δίτιδας.5

γ) Περιοριστικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια: Η

αληθής περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια χαρακτηρί-

ζεται από μη διατεταμένες κοιλίες και τουλάχιστον

αρχικά σχεδόν φυσιολογική ή φυσιολογική συσταλ-

τικότητα.5,7 Προσβολή και των δύο κοιλιών δεν είναι

συνήθης κατά την αρχική εκδήλωση, αλλά ανεξάρ-

τητα από την κοιλία που αρχικά προσβάλλεται, η

άλλη κοιλία ακολουθεί σύντομα.1,14 Μερικοί β-θα-

λασσαιμικοί ασθενείς με συμφορητική καρδιακή

ανεπάρκεια εμφανίζουν μυοκαρδιοπάθεια περιορι-

στικού τύπου, η οποία πληρεί όλα τα κριτήρια αυτής,

με εξαίρεση την συσταλτικότητα της αριστερής κοι-

λίας, η οποία είναι πάντα διαταραγμένη.5 Σύμφωνα

με τους Hahalis και συν. σε μερικούς ασθενείς πα-

ρατηρήθηκε με τον ηχο καρδιογραφικό έλεγχο ένα

πρότυπο «αριστερής περιοριστικής-δεξιάς διατατι-

κής» μυοκαρδιοπάθειας σε συνδυασμό με πνευμο-

νική υπέρταση.5

δ) Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση: Είναι πα-

ρούσα σε περίπου 60% των ασθενών με ετερόζυγο

β-μεσογειακή αναιμία, και οδηγεί σε δεξιά καρ-

διακή ανεπάρκεια.14 Πρόσφατες έρευνες καταδει-

κνύουν την απουσία πνευμονικής υπέρτασης σε

ασυμπτωματικούς ασθενείς καθώς και στην πλειο-

ψηφία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.5 Η

παρατεταμένη ιστική υποξία και η μεγάλη εναπό-

θεση σιδήρου στους πνεύμονες θεωρούνται οι βασι-

κοί 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 συμπυκνωμέ-

νων ερυθρών. Επιπλέον παρατηρούνται ριπές μη εμ-

μένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας ή πολυεστιακές

έκτακτες συστολές, με δυσμενή προγνωστική σημα-

σία, υπερκοιλιακές ή κοιλιακές ταχυαρρυθμίες ενώ

ο αιφνίδιος θάνατος δεν είναι σπάνιος.1,11-16,18-20 Επί-

σης έχει αναφερθεί και μία σειρά διαταραχών της

αγωγής του ερεθίσματος, οι οποίες θα αναλυθούν

στην συνέχεια.
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ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡOΚΑΡΔΙOΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Oι ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία εμφανί-

ζουν μία ποικιλία ηλεκτροκαρδιογραφικών διατα-

ραχών. 

α) Κολπική μαρμαρυγή ή άλλες υπερκοιλιακές

ταχυκαρδίες, κοιλιακές ταχυαρρυθμίες.1,11,15 Είναι

χαρακτηριστικό ότι εκτός της συμφορητικής καρδια-

κής ανεπάρκειας, μία άλλη αιτία θανάτου σε θαλασ-

σαιμικούς ασθενείς είναι οι ταχυαρρυθμίες, οι

οποίες μπορεί να εμφανιστούν πιο συχνά σε μία ανε-

παρκούσα καρδιά οδηγώντας σε αιφνίδιο καρδιακό

θάνατο. Επιπλέον, κολπική μαρμαρυγή και άλλες

υπερκοιλιακές αρρυθμίες ανευρίσκονται σε προχω-

ρημένο στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας και αποτε-

λούν σημαντική αίτια καρδιαγγειακών επιπλοκών

στους ασθενείς αυτούς.11 Σε μια μικρή μελέτη παρα-

τήρησης από τους 28 ενήλικους μεταγγιζόμενους θα-

λασσαιμικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, 4

εμφάνισαν επεισόδια παροξυσμικής κολπικής μαρ-

μαρυγής, 13 εμφάνισαν υπερκοιλιακές αρρυθμίες

(2 σταθερή κολπική μαρμαρυγή, 7 κολπική ταχυ-

καρδία, 4 κολπικό πτερυγισμό) και 3 μη εμμένουσα

κοιλιακή ταχυκαρδία.15

β) Διαταραχές της αγωγής με εμφάνιση κολπο-

κοιλιακού αποκλεισμού.1,11,23 Η συσσώρευση σιδή-

ρου στα μυοκαρδιακά κύτταρα φαίνεται να

συνδέεται με την εμφάνιση κολποκοιλιακού απο-

κλεισμού.11 Στον γενικό πληθυσμό η παράταση του

PR διαστήματος έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίν-

δυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και

εμφύτευσης βηματοδότη και θνησιμότητας λόγω

καρδιαγγειακών συμβαμάτων.11,23 Ωστόσο ο δεί-

κτης αυτός δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με β-με-

σογειακή 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 ανα-

στροφή του Τ κύματος), γ) με σποραδικές κολπικές

ή κοιλιακές έκτακτες συστολές και δ) με συχνές κολ-

πικές 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 παθοφυσιολογι-

κές αλλαγές στο μυοκάρδιο.21

ε) Υπερκοιλιακές ή κοιλιακές έκτακτες συστο-

λές.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 κυττά-

ρων όσο και στους ιοντικούς διαύλους, τους μεμβρα-

νικούς υποδοχείς και τις μεμβρανικές πρωτεΐνες

προκαλούν μία σειρά διαταραχών στην ηλεκτρική

δραστηριότητα του μυοκαρδιακού κυττάρου. Πιο συ-

γκεκριμένα, διαταραχές της λειτουργικότητας των

διαύλων νατρίου προκαλούν καθυστέρηση της αγω-

γής 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 αυ-

τούς 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 αποτε-

λούν ισχυρό παράγοντα κινδύνου σε ασθενείς με

καρδιακή ανεπάρκεια ή έμφραγμα του μυοκαρ-

δίου.12,20,22,26 Oι Rutjanaprom και συν.12 αξιολόγη-

σαν 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 σημα-

ντικά ελαττωμένοι στους θαλασσαιμικούς ασθενείς

σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό. Αντιθέτως, ση-

μαντική βελτίωση της HRV παρατηρήθηκε στους

ασθενείς με υψηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης σε σύ-

γκριση με τους ασθενείς που είχαν χαμηλότερες

τιμές αυτής.12 Στη μελέτη των Kardelen και συν. επί-

σης παρατηρήθηκε μείωση όλων των παραμέτρων

της HRV στους θαλασσαιμικούς ασθενείς (32 συνο-

λικά), 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 vari-

ability): Θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την ετερο-

γένεια της κοιλιακής επαναπόλωσης και αυξημένες

τιμές της σχετίζονται με διαταραχή της επαναπόλω-

σης.19 Oι Magri και συν. υπέβαλαν 30 θαλασσαιμι-

κούς ασθενείς και 30 υγιείς (ομάδα ελέγχου) σε

πεντάλεπτη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή, σε

υπερηχοκαρδιογράφημα και σε μαγνητική τομο-

γραφία. 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 εξα-

χθούν ασφαλή συμπεράσματα ενώ η διάρκεια ηλε-

κτροκαρδιογραφικής καταγραφής ήταν μικρή (5

λεπτά). Επιπλέον δεν έχει διενεργηθεί follow up

στους ασθενείς αυτούς ώστε να καταδειχτεί η συ-

σχέτιση της αυξημένης QTv ως προγνωστικός δεί-

κτης εμφάνισης αρρυθμιών.

γ) Όψιμα δυναμικά (ventricular late potentials):

Θεωρείται παράγοντας κινδύνου σχετιζόμενος με

επεισόδια μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρ-

δίας.18,22 Τα όψιμα δυναμικά αντανακλούν περιοχές

του μυοκαρδίου με όψιμη (καθυστερημένη) εκπό-

λωση. Oι Isma’eel και συν. παρακολούθησαν 26 θα-

λασσαιμικούς ασθενείς για 7 χρόνια, οι οποίοι και

υπεβλήθησαν σε μέτρηση όψιμων δυναμικών, ΗΚΓ

και Doppler ηχοκαρδιογραφία. Η επίπτωση των όψι-

μων δυναμικών ήταν 3,8% στους θαλασσαιμικούς

ασθενείς κατά τη διάρκεια των 7 ετών παρακολού-

θησης.18 Σε άλλη μελέτη φάνηκε ότι ασθενείς με β-

μεσογειακή αναιμία, ακόμα και χωρίς κλινικά

ευρήματα καρδιακής δυσλειτουργίας, είχαν ελατ-

τωμένη HRV και αυξημένη επίπτωση όψιμων δυ-

ναμικών.22 Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη μελέτη

περιέλαβε έναν μικρό αριθμό ασθενών (19) και δεν

έλαβε χώρα παρακολούθηση σε βάθος χρόνου (fol-

low up).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα δεδομένα που αφορούν ηλεκτροκαρδιο-

γραφικές ανωμαλίες και αρρυθμίες στη θαλασσαι-

μική καρδιομυοπάθεια είναι λιγοστά. Παρά τις

πρόσφατες προόδους στη σιδηροδεσμευτική θερα-

πεία, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος εξαιτίας κα-

κοήθων κοιλιακών αρρυθμιών παραμένει ένα

δύσκολο κλινικό πρόβλημα στους ασθενείς με ομό-

ζυγη β-μεσογειακή αναιμία. Επιπλέον, διαταραχές

αγωγής και υπερκοιλιακές αρρυθμίες, περιλαμβα-

νομένης της κολπικής μαρμαρυγής, έχουν περιγρα-

φεί στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Από την άλλη

μεριά, διαταραχές επαναπόλωσης και δείκτες αυ-

τόνομης δυσλειτουργίας αντιπροσωπεύουν συχνά

ευρήματα αλλά η προγνωστική τους σημασία είναι

ασαφής. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για

να διευκρινιστεί η αξία παλαιότερων και μοντέρ-

νων αρρυθμιολογικών δεικτών στην αντιμετώπιση

των ασθενών με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία.
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Data concerning electrocardiographic (ECG) abnor -

malities and arrhythmias in thalassemic cardiomyo pathy are

scarce. Despite recent progress in iron chelation therapy,

sudden cardiac death due to malignant ventricular arrhy -

thmias remains a vexing, clinical problem in patients with b-

thalassemia major. Moreover, conduction disturbances and

supraventricular arrhythmias, including atrial fibrillation, have

been described in this population. On the other hand, repo -

larization 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 abnor malities,

and arrhythmic indexes in the setting of b-thalassemia major.
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Χρoνια νεφρικη νoσoσ (Χνν)

Είναι γνωστό ότι η επίπτωση της Στεφανιαίας

Νόσου στην Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ), ιδιαί-

τερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρού βαθμού

Χ.Ν.Ν. και σε ασθενείς που βρίσκονται σε αιμοκά-

θαρση ή που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση είναι

σαφώς υψηλότερη από ότι στο γενικό πληθυσμό. Επί-

σης, 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

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

Χνν και θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο (σν)

Στον πίνακα 1 φαίνεται η σχέση της θνησιμό-

τητας με την αιμοκάθαρση. Από τους ασθενείς που

έχουν ΧΝΝ, στο 4ο στάδιο, αυτοί που θα φτάσουν

KαρδιOλOγIα   2014,   15  : 19-26

Στεφανιαία νόσος σε χρόνια νεφρική νόσο

Θ. Παπαδόπουλος, Τ. Δαδούς, M. Soutoonzadeh-Yazdi

Β΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Πίνακας 1. Study End points*

                                                                                                                                           Stage 2                        Stage 3               Stage 4

                                                                           GFR, 60-89; No Proteinuria      GFR, 60-89; Proteinuria        GFR, 30-59         GFR, 15-29

End Points                                                                       (n=14202)                               (n=1741)                    (n=11278)            (n=777)

Disenrolled from plan                                                               14,9                                          16,2                               10,3                     6,6

Died (prior to transplant/dialysis)                                             10,2                                          19,5                               24,3                     45,7

Received a transpiant                                                             0,01                                         0,2                               0,2                     2,3

Initiated dialysis                                                                       0,06                                         0,9                               1,1                     17,6

None of the above through June 30, 2001                              74,8                                          63,3                               64,2                     27,8

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

Περίληψη Είναι γνωστό ότι η επίπτωση της Στε-

φανιαίας Νόσου στην Χρόνια Νεφρική Νόσο

(ΧΝΝ), ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σο-

βαρού βαθμού Χ.Ν.Ν. και σε ασθενείς που βρίσκο-

νται 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 αθη-

ρωσκλήρωσης, η μορφολογία της ΣΝ σε ασθενείς

με ΧΝΝ τα αίτια ανάπτυξης ΣΝ σε ασθενείς με

ΧΝΝ, η συμπτωματολογία με την οποία εκδηλώνε-

ται η ΣΝ σε αυτούς τους ασθενείς όπως επίσης η

διαγνωστική προσέγγιση και τέλος αναφέρετα η

θεραπεία της ΣΝ σε ΧΝΝ.
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σε αιμοκάθαρση αποτελούν ένα πολύ μικρότερο

ποσοστό σε σχέση με αυτούς οι οποίοι θα πεθάνουν

(17.6% φθάνουν σε αιμοκάθαρση ενώ 45.7% πε-

θαίνει 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 βαί-

νει 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 θνησιμό-

τητα καρδιακής αιτιολογίες (Σχ. 1).3,4,5

Με βάση τα δεδομένα της μελέτης Framing-

ham Heart Study παρατηρήθηκε επίσης ότι οι ασθε-

νείς που έχουν ΧΝΝ σε σχέση με αυτούς που δεν

έχουν, εκτός από το κάπνισμα, είχαν υψηλότερο πο-

σοστό 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 σχε-

τίζεται 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 αθη-

ροσκλήρωσης 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 αι-

μοκάθαρση και ασθενείς με ΧΝΝ οι οποίοι είναι

σε αιμοκάθαρση. Τα αποτελέσματα της μελέτης

έδειξαν ότι στις δύο κατηγορίες με ΧΝΝ είναι αυ-

ξημένο 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 αθη-

ροσκλήρωση και οι μισοί από αυτούς είχαν σοβα-

ρού βαθμού στένωση ενώ στην ομάδα ελέγχου μόνο

ποσοστό περίπου 20% είχε αθηροσκλήρωση. Επί-

σης, σε νέους ασθενείς, κάτω από την ηλικία των 30

ετών, που ήταν σε αιμοκάθαρση, το 35% είχε στοι-

χεία 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 τελι-

κού 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 ελέγ-

χου, διαπιστώθηκε ότι οι αθηρωματικές πλάκες

στην ομάδα η οποία δεν είχε ΧΝΝ ήταν κυρίως ινο-

αθηρωματώδεις, 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 παθολογοανα-

τομική 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 γε-

νικό πληθυσμό. O όρος αρτηριοσκλήρυνση αναφέ-

ρεται στην πάχυνση και επασβέστωση του μέσω

χιτώνα, που παρατηρείται πιο συχνά στη ΧΝΝ.8,9,24
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Σχήμα 1. Σχέση βαθμού σπειραματικής διήθησης και κιν-

δύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων.



φλεγμονή και σν σε ασθενείς με Χνν

Ένα άλλο καίριο ζήτημα είναι αυτό της φλεγ-

μονής. Φαίνεται ότι στη ΧΝΝ ξεκινώντας από πα-

θογενετικούς 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 συμπεριλαμ-

βάνουν την φλεγμονώδη διαδικασία, μέχρι την αρ-

τηριοσκλήρυνση, όπου έχουμε την οξειδωμένη LDL

χοληστερόλη, την μετακίνηση των λευκοκυττάρων,

τον πολλαπλασιασμό των λείων μυïκών κυττάρων,

και την ασβέστωση. Επομένως και στη ΧΝΝ ενο-

χοποιείται ο μηχανισμός της φλεγμονής για την πα-

θογένεια 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 θανά-

του 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 πα-

ράγοντες κινδύνου, όπως φλεγμονή, οξείδωση, αύ-

ξηση της χοληστερίνης, αύξηση της δραστικότητας

του συμπαθητικού.

3. Oι μη συνηθισμένοι μη παραδοσιακοί παρά-

γοντες, όπως αναιμία, αύξηση ασβεστίου, αύξηση φω-

σφόρου 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 αυ-

ξημένα τα τριγλυκερίδια, ενώ η χοληστερόλη μπορεί

να είναι φυσιολογική, αλλά από την άλλη πλευρά

είναι αυξημένη η πολύ μικρής πυκνότητας λιποπρω-

τεΐνη (VLDL). υπάρχει επίσης ελαττωμένη η υψη-

λής 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 παρά-

γοντες που συναντάται πολύ συχνά στην ΝΝ, σχε-

δόν στο 60%-100% των ασθενών. Είναι και η αιτία

και το αποτέλεσμα της ΝΝ, και φυσικά είναι παρά-

γοντας κινδύνου για την ΣΝ. Αυτό που έχει σημα-

σία 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 (hyperphospha -

temia), η αύξηση του ασβεστίου και των παραγό-

ντων 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 αντι-

μετώπισή της έχει σαν αποτέλεσμα και την ελάτ-

τωση 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 φυ-

σιολογικούς ασθενείς υπάρχει αυξημένη η επί-

πτωση της ΣΝ (πίν. 2).
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UNUSUAL
NON-TRADITIONAL

RISKS
Anemia, KT/V,

Ca/Phos/PTH, Dialysis

UNUSUAL NON-TRADITIONAL RISKS
In�ammation, Oxidation, Homocysteine,

Sympathetic activation, Nitric oxide

TRADITIONAL RISKS
Hypertension, Dyslipidemia, Diabetes,

Smoking, Male Gender

?

Σχήμα 2. Παράγοντες κινδύνου σε ΧΝΝ.



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 θνη-

σιμότητας είτε πάσης φύσεως καρδιακού συμβάμα-

τος, 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

αίτια επιδείνωσης

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 προβλημά-

των οφείλεται σε μεταβολικά προβλήματα, σχετιζό-

μενα με την ουραιμία, είναι πιθανό η έναρξη της

αιμοκάθαρσης να παίζει σημαντικό ρόλο στην απο-

σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας και τη

δημιουργία στεφανιαίου θρόμβου, ο οποίος οδηγεί

σε απόφραξη, έμφραγμα ή ασταθή στηθάγχη.22,25

συμπτωματολογία

Η επίπτωση στηθάγχης στους ασθενείς με

ΧΝΝ ξεπερνά αυτή της ΣΝ, λόγω ύπαρξης αναι-

μίας, υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, ελάττωση

της διατασιμότητας της αορτής, διακύμανσης της

Απ στην αιμοκάθαρση. Η δύσπνοια στην προσπά-

θεια είναι επίσης λιγότερο πιθανό να είναι ισοδύ-

ναμο στηθάγχης λόγω ΣΝ και συνήθως οφείλεται

στην αναιμία, την υπερφόρτωση όγκου, τη διαστο-

λική δυσλειτουργία, την έλλειψη φυσικής αντοχής

κ.α. Επομένως, έχουμε αυξημένη εμφάνιση συ-

μπτωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς χωρίς να

υπάρχει ανάλογο υπόστρωμα.24

Από την άλλη πλευρά οι ασθενείς με ΧΝΝ, κυ-

ρίως στα πιο προχωρημένα στάδια, και ΣΝ μπορεί

να μην εμφανίζουν στηθάγχη. Αυτό μπορεί να οφεί-

λεται στην διαβητική ή ουραιμική νευροπάθεια. Oι

αρρυθμίες, επίσης, που εμφανίζονται κατά την

διάρκεια των υποτασικών επεισοδίων στην αιμοκά-

θαρση, 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 υπο-

βοηθητικό. Το ΗκΓ ηρεμίας είναι συνήθως παθο-

λογικό με διαταραχές του διαστήματος QRS και PR

22                                                    θ. πΑπΑδOπOυλOΣ κΑι ΣυΝ.
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Σχήμα 3. Σχέση καρδιαγγειακής θνητότητας και αιμο-

διάλυσης σε ΧΝΝ.

Πίνακας 2. Prevalence of CVD in Early Kidney Disease Fram-

ingham Heart Study 1977-1993

Men                                 Women

Normal Cr    Mild RI        Normal Cr   Mild RI

N 2591            246                3116           270

Mean age (years) 53,1            54,4                54,3           66,4

Mean SCr (umol/l) 102             147                  88             137

ECG, LVH %                 2,9                                    3,7

Prevalent CHD %                14,2                                  16,3

Prevalent CHF %                 2,0                                    2,6

Prevalent CVD %                17,9                                  20,4

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



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 φαρ-

μακευτική φόρτιση (Stress Echo).

2. Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με θάλλιο,

με φαρμακευτική φόρτιση.

αμφίβολες μέθοδοι διαγνωστικού ελέγχου

1. δοκιμασία κόπωσης

2. Αξονική στεφανιογραφία

Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και τους

ασθενείς με ΧΝΝ η δοκιμασία κόπωσης, και το σπιν-

θηρογράφημα κόπωσης με δυπιριδαμόλη έχουν αντί-

στοιχα 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 κά-

ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται σε ασθενείς υποψήφι-

ους 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 ανά-

λογα η επαναιμάτωση που θα γίνει να ελαττώσει την

εμφάνιση εμφράγματος ή τη θνησιμότητα από ΣΝ.11

Oι ασθενείς που είναι υποψήφιοι για μεταμό-

σχευση 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 ελέγ-

χου. Αυτοί που έχουν ενδείξεις καρδιακής ισχαιμίας

και είναι άνω των 50 ετών πρέπει να προχωρήσουν

άμεσα σε στεφανιογραφία.

Από τους βιοχημικούς δείκτες που χρησιμοποι-

ούνται 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 σπειραμα-

τική διήθηση, είτε σε αυτούς που ήταν στο κατώ-

τερο τμήμα σε σχέση με την σπειραματική διήθηση,

είχαν δηλαδή σοβαρού βαθμού ΧΝΝ και αφού

αναλύθηκαν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες, η τρο-

πονίνη μπορεί να είναι ανεξάρτητος παράγοντας

πρόγνωσης του κινδύνου σε όλες τις κατηγορίες

ασθενών με ΧΝΝ.26,29

ΘεραΠεια

Oι πιο σημαντικές μελέτες, οι οποίες καθιέρω-

σαν 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-ανα-

στολέων, των Α-ΜΕΑ και ΑΤ1, οι αναστολείς

ασβεστίου, οι στατίνες και η θρομβολυτική αγωγή,

συνιστώνται σε ασθενείς με ΧΝΝ. Απαιτείται προ-

σαρμογή της δόσης σε φάρμακα που μεταβολίζο-

νται 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 ηπα-

ρινισμός, δεν πρέπει όμως όλα αυτά να αποτρέπουν

την χρήση της. Αντίθετα, οι μικρού μοριακού βά-

ρους ηπαρίνες δεν συνιστώνται. Συνιστάται όμως η

χρήση της κλασσικής ηπαρίνης. Όσον αφορά τους

ιιβ και ιιια αναστολείς των υποδοχέων των αιμο-

πεταλίων 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 παράγο-

ντες κινδύνου, που υπάρχουν δεν επηρεάζονται από

τις στατίνες (αύξηση επιπέδων ομοκυ στεΐνης, οξει-

δωτικό 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 χολη-

στερόλη πάνω από ορισμένο επίπεδο θα υπάρξει

αύξηση της θνησιμότητας. Αλλά και όταν ελαττώ-

νεται κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και όσο πε-

ρισσότερο ελαττώνεται υπάρχει επίσης αύξηση της

θνησιμότητας.27

Η θεραπεία της υπέρτασης η χρήση αναστο-

λέων του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης και η

αντιμετώπιση της πρωτεïνουρίας, φαίνεται να ελατ-

τώνουν 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 αι-

μοσφαιρίνης αποτελούν ανε ξάρτητο 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 συγκαταλέ-

γονται οι παρακάτω επεμβατικές μέθοδοι:

1. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη 

2. διαδερμικη στεφανιαία αγγειοπλαστική 

Oι μέθοδοι αυτοί έχουν θέση εκεί που η φαρ-

μακευτική αγωγή έχει αποτύχει και σε σοβαρού

βαθμού στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών.

Φαίνεται ότι κατά βάση η αορτοστεφανιαία

παράκαμψη διατηρεί σταθερό προβάδισμα σε αυ-

τούς τους ασθενείς. Από την άλλη πλευρά η διαδερ-

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 αγγειοπλα-

στική, 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 (με-

λέτη ARTS II), φάνηκε πλέον ότι οι δύο αυτές μέθο-

δοι σχεδόν πλησιάζουν η μία την άλλη με μια μικρή

διαφορά. και αυτό γιατί στην τελευταία αυτή μελέτη

γίνεται συστηματική χρήση στους ασθενείς, των στε-

φανιαίων προθέσεων (Stents) τα οποία είναι επικα-

λυμμένα 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 χρησιμοποι-

ούνται επικαλυμμένες προθέσεις33,34 (Σχ. 4).

Στο σχήμα 5 είναι ένας αλγόριθμος για το πότε

γίνεται αορτοστεφανιαία παράκαμψη και πότε αγ-

γειοπλαστική.

συΜΠερασΜα

Η ΣΝ είναι πιο συχνή στους ασθενείς με ΧΝΝ,

πιο δύσκολο να διαγνωσθεί και έχει χειρότερη πρό-

γνωση. Η ΣΝ σε ΧΝΝ είναι επομένως μια διαγνω-

στική και θεραπευτική πρόκληση, διαφέρει σε

24                                                    θ. πΑπΑδOπOυλOΣ κΑι ΣυΝ.
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σχέση με τους μη ουραιμικούς ασθενείς και υπάρ-

χει έλλειψη δεδομένων που αφορούν τη θεραπευ-

τική αντιμετώπιση. περισσότερες τυχαιοποιημένες

μελέτες είναι απαραίτητες. Εν τω μεταξύ όσο υπάρ-

χει έλλειψη δεδομένων, απαιτείται επιθετική αντι-

μετώπιση τόσο των συνηθισμένων όσο και των

νεώτερων παραγόντων κινδύνου και έγκαιρη πα-

ρέμβαση όταν υπάρχει συμπτωματική ΣΝ.

Papadopoulos Th, Dadous M, Sautoonzadeh-Yazdi M.

Coronary artery disease in Chronic Kidney Disease. Car -

diologia 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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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αρρυθμιογονικότης του ενδοκυττάριου Ca
([Ca2+]i) επισημάνθηκε αρχικώς από την εποχή κατά
την οποία η δακτυλίτις αποτελούσε το πρωτεύον φάρ-
μακο για την θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας
μέσω αυξήσεως του ενδοκυτταρίου Ca2+ λόγω των
υψηλών δόσεων και του χαμηλού θεραπευτικού εύ-
ρους συχνά παρατηρείτο τοξικός δακτυλιτιδισμός εις
τις εκδηλώσεις του οποίου περιλαμβάνονται ταχυ-
καρδιακές 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 υπερ-
τροφία του μυοκαρδίου συμβάλλοντας στην αρρυθ-
μιογένεση επί των καταστάσεων αυτών.6-7

ΑΡΡΥΘΜΙoΓΕΝΕΤΙΚoΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜoΙ

O αρρυθμιογονικός ρόλος του [Ca2+]i πραγμα-
τοποιείται με δύο κύριους μηχανισμούς αναλυόμε-

νος σε περαιτέρω υποδιαιρέσεις.
O πρώτος μηχανισμός περιλαμβάνει την επα-

ναδιέγερση του μυοκαρδίου από τη δημιουργία με-
ταδυναμικών 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 με-
ταδυναμικά (delayed afterdepolarizations). Τα
όψιμα μεταδυναμικά πρέπει να διακριθούν από τα
όψιμα δυναμικά (late potentials), τα οποία είναι κα-
θυστερημένες εκπολώσεις νησίδων μυοκαρδίου
εντός ουλώδους ιστού, συνδεομένων με λεπτές σκο-
λιές γέφυρες προς το περιβάλλον μυοκάρδιο, που
άγουν το ερέθισμα δυσχερώς. Τα μεταδυναμικά
επαναδιεγείρουν με καθυστέρηση το γειτονικό διε-
γέρσιμο μυοκάρδιου.11,12

Τα πρώιμα μεταδυναμικά, αναπτυσσόμενα
εκλεκτικώς σε ορισμένες περιοχές του μυοκαρδίου,
όπως οι ίνες του Purkinje, προκαλούν τοπική επα-
νείσοδο (local reentry) του ερεθίσματος από τις ίνες
στις οποίες η επαναπόλωση καθυστερεί εις τις γει-
τονικές οι οποίες έχουν ήδη επαναπολωθεί και
είναι επαναδιεργέσιμες.
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ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Περίληψη Περιγράφεται η συμμετοχή των διατα-

ραχών της κυτταρικής διακινήσεως Ca2+ στην πα-

θογένεια καρδιακών αρρυθμιών, οι κύριοι μοριακοί

μηχανισμοί και οι νεώτεροι στόχοι εκλεκτικής φαρ-

μακολογικής αντιμετωπίσεως.
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Τα όψιμα μεταδυναμικά καθίστανται αφετη-
ρία εκτόπου ρυθμού οσάκις υπερβούν τον ουδό και
εξελιχθούν σε δυναμικά ενεργείας.

O δεύτερος μηχανισμός συνίσταται στην δημι-
ουργία 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 περιο-
χές πρόσκαιρης ανερεθιστότητος, τις οποίες παρα-
κάμπτει και στις οποίες εισέρχεται παλινδρόμως εκ
της περιφέρειας● από αυτές διαδίδεται εκ νέου στο,
εν τω μεταξύ, επαναπολωθέν μυοκάρδιο δημιουργού-
μενου φαινομένου επανεισόδου (reentry). συμβάλ-
λουσα ιδιότης στην περίπτωση αυτή είναι η βραδεία
αγωγή του ερεθίσματος από ινός σε ίνα εις το φορτι-
σμένο με Ca2+ μυοκάρδιο, λόγω μείωσης της αγωγής
κατιόντων δια των χασματικών συνδέσεων (gap junc-
tions), με αποτέλεσμα να παρέχεται επαρκής χρόνος
για την επαναπόλωση του περιβάλλοντος μυοκαρ-
δίου που θα υποδεχτεί το ερέθισμα.13

Oι συνέπειες της υπερφορτίσεως με ελεύθερο
ενδοκυττάριο Ca2+ είναι ιδιαιτέρως σημαντικές
όταν συνδυάζεται με επιβράδυνση των επαναπολω-
τικών ρευμάτων κ+. Η τελευταία σχετίζεται με γο-
νιδιακές διαταραχές ή εξωγενείς παράγοντες
(φάρμακα) και αφορά ιδιαιτέρως ορισμένες περιο-
χές του μυοκαρδίου (κύτταρα Μ και Purkinje). Oι
καταστάσεις αυτές συνιστούν σύνδρομα παρατετα-
μένες επαναπολώσεως (delayed repolarization).

Είναι αξιοσημείωτο ότι γονιδιακές διαταραχές
με αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών διαύλων
εισόδου Ca2+ οδηγούν επίσης σε καρδιακές αρρυθ-
μίες, 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 γονι-
διακής ή εξωγενούς (φαρμακευτικής) ή μικτής ανα-
στολής λειτουργίας μιας εκάστοτε εκ των κατηγο -
ριών διαύλων εξόδου κ+. Όμοια διαταραχή συμβαί-
νει στο υπερτροφικό ή στο ανεπαρκούν μυοκάρδιο.
Η παράταση του οροπεδίου επιτρέπει την είσοδο με-
γαλύτερης ποσότητος Ca2+ μέσω των διαύλων L•

επίσης παρέχει χρόνο για την επανεργοποίηση
απενεργοποιηθέντων διαύλων Ca2+ ή νa+. Άλλη
γονιδιακή διαταραχή αποτρέπει την απενεργοποί-
ηση των διαύλων νa+, οπότε για την επίτευξη επα-
ναπολώσεως απαιτείται μακρότερη ενεργοποίη ση
των διαύλων κ+. Η είσοδος κατιόντων προκαλεί θε-
τική διακύμανση του ενδοκυττάριου δυναμικού και

καθυστερεί περαιτέρω την επαναπόλωση. Όπως
είναι προφανές σε αυτή την αρρυθμιογενετική δια-
ταραχή το ενδοκυττάριο Ca2+ συμβάλλει στην αύ-
ξηση 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 υπερ-
φορτίσεως των μυοκαρδιακών κυττάρων με [Ca2+]i.
σε τέτοιες περιπτώσεις, ευθύς μετά την ολοκλή-
ρωση της δεσμεύσεως του Ca2+ στο σαρκοπλασμα-
τικό δίκτυο με το πέρας της επαναπολώσεως, λαμ -
βάνει χώρα διαρροή κάποιας ποσότητας Ca2+ προς
το κύτταροπλασμα (παροδικό ρεύμα Ca2+)• αυτή
ανταλλάσσεται με εξωκυττάριο να+ μέσω της ηλε-
κτρογόνου σχετικής κυτταροπλασματικής αν τλίας
(Ca2+/4Na+), προκαλώντας παροδική θετικοποίη -
ση του δυναμικού ηρεμίας άλλοτε άλλου βαθμού
(16) (17). O σάκις η διακύμανση του δυναμικού
υπερβαίνει τον ουδό διεγέρσεως το κύτταρο επα-
ναδιεγείρεται. Το δυναμικό ηρεμίας αποκαθίστα-
ται εκ νέου με την επανεργοποίηση των διαύλων κ+

και των εν συνεχεία ανταλλαγή 3κ+/2νa+.
Oι υποδοχείς ρυανοδίνης του σαρκοπλασματι-

κού δικτύου κανονικώς ενεργοποιούνται από την αύ-
ξηση του [Ca2+]i, μόλις αρχίσει τούτο εισερχόμενο
δια των διαύλων L κατά την έναρξη της συστολής και
οδηγούν στην υπό του Ca2+ εκλυόμενη απελευθέ-
ρωση Ca2+. Η διαρροή Ca2+ εκ του σαρκοπλασμα-
τικού 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 ταχυ-
καρδία.2 Επί καρδιακής ανεπαρκείας διαταράσσε-
ται η λειτουργία των υποδοχέων της ρυανοδίνης με
αποτέλεσμα το σαρκοπλασματικό δίκτυο να εμφανί-
ζει μειωμένη χωρητικότητα και να υφίσταται διαρ-
ροή Ca2+.18-19

Η υπερφωσφορυλίωση της κινάσης ιι της καλ-
μοδουλίνης (Ca M KII) και η οξείδωση αποσταθε-
ροποιούν την RyR2.

20-23

Υβριδικά μεταδυναμικά

στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταδυναμικά
παραγόμενα με τον μηχανισμό των οψίμων μεταδυ-
ναμικών δηλαδή απελευθέρωση Ca2+ από το σαρκο-
πλασματικό 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 υπερ-
φόρτισή 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 αυ-
ξημένη ετοιμότητα για απελευθέρωση Ca2+ που οδη-
γεί 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 κατηγο-
ρίες 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 δυνα-
μικού ενεργείας. Oι β-αδρενεργικοί αποκλειστές
μειώνουν τον αριθμό των διαθεσίμων διαύλων L
και τον ρυθμό δεσμεύσεως [Ca2+] στο σαρκοπλα-
σματικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό μειώνουν την
ενδοκυττάρια αποταμίευση Ca2+ διότι το πλεονά-
ζον εκδιώκεται από το κύτταρο. Η άμεση αρνητική
ινότροπη ενέργεια των παραπάνω, που είναι σημα-
ντική επί καρδιακής ανεπάρκειας, είναι προφανής.

Η πρωτεΐνη SERCA είναι υπεύθυνη για την δέ-
σμευση και εναποθήκευση Ca2+ εντός του σαρκοπλα-
σματικού 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 ανταλ-
λαγής 4νa+/Ca2+ κατά την φάση της επαναπολώ-
σεως και συνεπώς για πρώιμα μεταδυναμικά.

Η επιρρέπεια των διαύλων, που ελέγχονται
από τους υποδοχείς της ρυανοδίνης, ευθύνεται για
την διαρροή σαρκοπλασματικού Ca2+ και την γέ-
νεση 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+ αναστέλ-
λοντας τα μεταδυναμικά. Παρομοίως αναζητούνται
φάρμακα αναστέλλοντα την δράση της φωσφολαμ-
βάνης, ούτως ώστε να ενισχύεται η λειτουργία της
πρωτεΐνης SERCA. Μολονότι υπάρχουν ενθαρρυντι-
κές ενδείξεις, ωστόσο δεν έχει συντεθεί ανάλογο
φάρμακο.23 Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η φλεκαϊ-
νίδη, αναστέλλει τους διαύλους RyR2 εμποδίζοντας
την αρρυθμογόνο διαρροή Ca2+• διαπιστώθηκε ότι
μειώνει τις προκαλούμενες υπό της ασκήσεως κοιλια-
κές αρρυθμίες με ασθενείς με κατεχολαμινεργιακή

πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία που δεν ελέγχεται
από την συμβατική φαρμακευτική αγωγή.23-24

Επί του παρόντος επιτυχείς προσπάθειες ενι-
σχύσεως της λειτουργίας της SERCA έχουν επιτε-
λεσθεί επί καρδιακής ανεπάρκειας με γονιδιακή
θεραπεία συνιστάμενη σε χορήγηση γονιδίων που
εκφράζουν την SERCA μέσω αδενοιών. κατόπιν
επιτυχών πειραματικών δοκιμών σχεδιάζεται η επέ-
κταση των στον άνθρωπο.25

κατά την φάση χαλάσεως η μείωση του ρυθ-
μού σαρκειλημματικής ανταλλαγής 4νa+/Ca2+

(NCx) προφανώς θα μειώσει την ένταση των απο-
πολωτικών ρευμάτων που συνιστούν τα μεταδυνα-
μικά, 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 επιδει-
νώσεως της διαστολικής δυσλειτουργίας.25

Kατά των φάση συστολής, οπότε πλημμυρίζε-
ται 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 παράγο-
ντες. Oι πλέον ισχυροί και εκλεκτικοί αναστολείς
αναστολείς NCX είναι ανάλογα του βενζυλοξυφαι-
νυλίου. O SEAO 400 είναι πολύ ισχυρός NCX ανα-
στολέας 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 αναμε-
νόμενα 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 αρ-
ρυθμίες επί τοξικού δακτυλιτιδισμού. Επειδή η εκλε-
κτικότης των είναι σχετική μόνον και δεν ανα στέλλουν
εντελώς την αντίστροφη ανταλλαγή κατά την συστο-
λική φάση, οπότε περίσσεια νa+ εκδιώκεται ανταλ-
λασσόμενη με Ca2+, μειώνουν την αρρυθμιογόνο
υπερφόρτιση με Ca2+ κατόπιν χορηγήσεως παραγό-
ντων που διανοίγουν διαύλους νa+. Εξασκούν ωσαύ-
τως αντιαρρυθμική προστασία επί ισχαιμίας ακολου -
θουμένης από επαναιμάτωση, χωρίς όμως πρόληψη
της κοιλιακής μαρμαρυγής κατά την διάρκεια ισχαι-
μίας. 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 χα-
λάσεως αποτελεί ένα ακόμη στόχο για την πρόληψη
αρρυθμιών σχετιζόμενο με το [Ca2+]i. Αυτή επιχει-
ρείται με αναστολή υπέρφωσφορυλιώσεως του
υποδοχέα RyR. Απεδείχθη πειραματικά ότι με τον
τρόπο αυτό το Ca2+ παραμένει εντός του σαρκο-
πλασματικού δικτύου μέχρις ότου κατά την αποπό-
λωση 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 συ-
σταλτών ινιδίων. νεώτερο υπό μελέτη φάρμακο φέ-
ρεται με τον κωδικό κ201. Ωστόσο και αυτό
αποκλείει επιπρόσθετα διάφορους διαύλους κατιό-
ντων (νa+, LCa+, IKr, IK1).28,29

O αποκλεισμός των διαύλων Ca2+ είναι αυτο-
νόητα αντιαρρυθμικός. O αποκλεισμός των διαύ-
λων 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 περι-
πτώσεις, ο δε μοριακός μηχανισμός δράσεώς του δεν
έχει πλήρως διακριβωθεί. Ως λόγοι αποτυχιών του
θεωρούνται οι προαρρυθμικές συνέπειες της ανα-
στολής επαναπολωτικών ρευμάτων κ+ και ο ενδε-
χόμενος περιορισμός της προσλήψεως Ca2+ από το
σαρκοπλασματικό δίκτυο που ευνοεί επαναπολω-
τικά ρεύματα από ηλεκτρογόνο ανταλλαγή με νa+.
Το φάρμακο έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην
πρόληψη πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας (tor-
sade des points) κατόπιν αποκλεισμού διαύλων IKr
και α-αδρενεργικής διεγέρσεως. στην προκειμένη
περίπτωση πιθανολογείται ότι επικρατεί το αποτέ-
λεσμα του αποκλεισμού διαύλων L και α-αδρενερ-
γικού αποκλεισμού. Αντίθετα φαίνεται ότι η
ανα στολή επαναπολωτικών ρευμάτων κ+ παρατεί-
νει την ανερέθιστη περίοδο του κοιλιακού μυοκαρ-
δίου και παράλληλα με την από το κ201/LTV519
προκαλούμενη αναστολή των υπερφωσφορυλιώ-
σεως 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 ση-
μειώνουν ανωμαλίες σε χειρισμό του ενδοκυττάριου
Ca2+ ως ουσιώδεις συνδέσεις με την έναρξη εστια-
κής κολπικής μαρμαρυγής και διαιώνιση με ταχεία
πυροδότηση και επανείσοδο.

Εις τους κόλπους υπερέχουν οι μηχανισμοί δε-
σμεύσεως του Ca2+ στο σαρκοπλασματικό δίκτυο
δικαιολογώντας την βραχύτητα της συστολικής πε-
ριόδου, 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 συ-
στολικής περιόδου• ωστόσο ενισχύονται οι μηχα-
νισμοί 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 αντιαρρυθ-
μικών φαρμάκων ευρίσκονται σε διάφορα στάδια
έρευνας και ελπίζεται ότι στο μέλλον θα μειωθούν
οι ανάγκες επεμβατικήν αντιμετωπίσεως αρρυθμιο-
λογικών προβλημάτων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Oι αθλητές αποτελούν πληθυσμό με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, στον οποίο η αντιμετώπιση της
κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) εμφανίζει εγγενείς δυ-
σκολίες, κυρίως λόγω του κυρίαρχου ρόλου του αυ-
τόνομου νευρικού συστήματος. Πριν τη χορήγηση
συγκεκριμένης θεραπείας είναι σημαντική η διε-
ρεύνηση και αντιμετώπιση άλλων πιθανών αιτιών
που σχετίζονται με την αρρυθμία, όπως το σύν-
δρομο WPW, η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, οι
καναλοπάθειες, η μυοκαρδίτιδα, η περικαρδίτιδα,
ο υπερθυρεοειδισμός, καθώς και η κατανάλωση αλ-
κοόλ. Επίσης διάφορες μη νόμιμες ουσίες και κυ-
ρίως συμπαθητικομιμητικοί παράγοντες όπως η
κοκαΐνη και τα αναβολικά στεροειδή μόνα τους ή
σε συνδυασμό με την κρεατίνη, θα πρέπει να απο-
κλειστούν ως πιθανή αιτία ΚΜ σε αθλητές.1

Παρόλο που υπάρχουν λίγα δεδομένα που υπο-
στηρίζουν την άποψη ότι ο περιορισμός των αθλητι-
κών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει θετική επίδραση
στην έκβαση της ΚΜ σε αθλητές,2,3 συνιστάται να
εξετάζεται το ενδεχόμενο η αρρυθμία να είναι απο-
τέλεσμα του «συνδρόμου υπερπροπόνησης». Σε
αυτές τις περιπτώσεις, προτείνεται περίοδος 3 μηνών
αποχής από την προπόνηση με στόχο τόσο την απο-
κατάσταση όσο και τη διατήρηση του φυσιολογικού
ρυθμού, ενώ ο βαθμός της βελτίωσης κατά την πε-
ρίοδο αποχής καθορίζει και την περαιτέρω συμμε-
τοχή των αθλητών σε αθλητικές δραστηριότητες.4

ΦΑρμΑκΕυτΙκΗ θΕρΑΠΕΙΑ

Υπάρχουν λίγα δεδομένα σχετικά με την φαρ-
μακευτική 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 ιδιαίτε-
ρης προσοχής. Oι αποκλειστές των βήτα υποδο-
χέων 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 Αντιαρ-
ρυθμικά φάρμακα της κατηγορίας IC και ιδιαίτερα
η φλεκαινίδη μπορούν να χορηγηθούν για την πρό-
ληψη 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 σύμ-
φωνα με τα νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες
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ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

Περίληψη Δεδομένα καταδεικνύουν ότι υπάρχει

υψηλότερος επιπολασμός της Κολπικής Μαρμα-

ρυγής, σε αθλητές που συμμετέχουν μακροχρόνια

σε αθλήματα αντοχής, σε σχέση με τον γενικό πλη-

θυσμό. Η φαρμακευτική αγωγή με την μακροχρό-

νια λήψη αντιαρρυθμικών παραγόντων ή με την

μέθοδο “pill in the pocket”,υπόκειται σε περιορι-

σμούς 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, απαιτού-

νται περισσότερες κλινικές μελέτες ώστε να δοθεί

απάντηση στο ερώτημα, αν η συμμετοχή σε αθλή-

ματα αντοχής, επηρεάζει την διατήρηση του φλε-

βοκομβικού ρυθμού μετά την κατάλυση της ΚΜ.

Kαρδιoλoγία 2014, 15: 32-34.
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(Class IIA,C).7 Η αμιωδαρόνη αν και είναι αρκετά
αποτελεσματική δεν συνιστάται λόγω των παρενερ-
γειών της, ενώ η δρονεδαρόνη δεν έχει ακόμη απο-
δείξει την αποτελεσματικότητα της στους αθλητές. 

κΑτΑλυΣΗ τΩν ΠνΕυμoνΙκΩν ΦλΕβΩν

Η κατάλυση της ΚΜ με υψίσυχνο ρεύμα, προ-
βάλει ως μια ιδιαιτέρως ελκυστική επιλογή για
αθλητές με ΚΜ, οι οποίοι σε διαφορετική περί-
πτωση θα χρειάζονταν μακροχρόνια φαρμακευτική
αγωγή που ενδεχομένως θα δημιουργούσε θέματα
σχετικά με την καταλληλότητα για συμμετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες. Παρά ταύτα, η αλληλε-
πίδραση της υψηλής δραστηριότητας μεταξύ του συ-
μπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος, η
αυξημένη έκτοπη δραστηριότητα των πνευμονικών
φλεβών και η ανατομική και ηλεκτρική αναδιαμόρ-
φωση των κόλπων που επισυμβαίνουν στους αθλη-
τές, 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 αθλη-
τές. O Furlanello et al11 περιέγραψε ως πολύ αποτε-
λεσματική την επέμβαση κατάλυσης και απομόνωσης
των πνευμονικών φλεβών με 90% επιτυχία μετά από
κατά μέσο όρο δύο επεμβάσεις, σε ένα σύνολο 20 συ-
μπτωματικών αθλητών. Επιπροσθέτως στον επανέ-
λεγχο των αθλητών, όλες οι παράμετροι που αφορού-
σαν στην ποιότητα ζωής σχετικά με την φυσική δρα-
στηριότητα, 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 εμφάνι-
σαν 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 πυροδό-
τηση μη εμμένουσας ΚΜ και απουσία δομικής καρ-
διακής νόσου, η απομόνωση των πνευμονικών φλε-
βών ήταν το ίδιο αποτελεσματική σε αθλητές αντοχής
όσο και στους άλλους ασθενείς. Σύμφωνα με τις τε-
λευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, η κατάλυση της
ΚΜ σε αθλητές αποτελεί κλάση ΙΙΑ με επίπεδο τεκ-
μηρίωσης C και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για
την αποφυγή επανεμφάνισης της ΚΜ.7

κΑτΑλυΣΗ τoυ ΙΣθμoυ

Σε περιπτώσεις κολπικού πτερυγισμού, η κα-
τάλυση 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 πε-
ρισσότεροι αθλητές έχουν μηδενικό CHADS2 score
μπορεί να τους χορηγηθεί ασπιρίνη ή να μην λά-
βουν καμία φαρμακευτική αγωγή.15 Αν όμως υπάρ-
χει ένδειξη χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής, τότε
θα πρέπει να απαγορευτεί η συμμετοχή σε αθλή-
ματα 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 μπο-
ρούν να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά αθλή-
ματα. 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 ρυθ-
μού σε αθλητές με παροξυσμική, εμμένουσα ή πρω-
τοεμφανιζόμενη 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 τονι-
σθεί η αναγκαιότητα για στενή ιατρική παρακολού-
θηση 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 με-
λετών από τις οποίες θα προκύψουν συγκεκριμένες
κατευθυντήριες οδηγίες. Η κατάλυση των πνευμο-
νικών φλεβών αποτελεί μια ελκυστική θεραπευτική



προσέγγιση, όμως υπάρχει περιορισμένος αριθμός
δεδομένων. Η μείωση των αθλητικών δραστηριοτή-
των θα πρέπει να θεωρείται μέρος της θεραπευτι-
κής προσέγγισης για την ελάττωση του κινδύνου
των υποτροπών της ΚΜ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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 υποε-
κτιμάται καθώς πολλά από αυτά τα άτομα είναι
ασυμπτωματικά. Oι περισσότερες από αυτές τις
ανωμαλίες είναι καλοήθεις, αλλά κάποιες συνδυά-
ζονται με υψηλό κίνδυνο καρδιακών συμβαμάτων
ακόμα και απουσία αθηροσκλήρυνσης.6-9 Η ακρι-
βής 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

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

ΠΕρΙΓρΑφΗ ΠΕρΙΣτΑτΙκoυ

Πρόκειται για έναν άνδρα ασθενή 57 ετών ο
οποίος προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατι-
κών λόγω επεισοδίου οπισθοστερνικής δυσφορίας
το οποίο προκλήθηκε σε μόχθο, διάρκειας μεγαλύ-
τερης των 30 λεπτών, χωρίς συνοδές αντανακλάσεις,
με ήπια σημεία αιμοδυναμικής επιβάρυνσης (αδυνα-
μία) κατά την έναρξη της αλγεινής συνδρομής και με
σταδιακή ύφεση της συμπτωματολογίας με τη δια-
κοπή της σωματικής άσκησης. Κατά την άφιξη ο
ασθενής ήταν ασυμπτωματικός και χωρίς ηλεκτρο-
καρδιογραφικές ενδείξεις οξείας ισχαιμίας. Στο γε-
νόμενο βιοχημικό έλεγχο παρατηρήθηκε αύξηση των
μυοκαρδίων ενζύμων (cTnI 3.14 ng/ml με φυσιολο-
γικές τιμές cTnI <0.05 ng/ml). Εισήχθη άμεσα στη
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Περίληψη Περιγράφεται η περίπτωση ενός ασθε-

νούς 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.
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στεφανιαία μονάδα και ετέθη σε πλήρη αντιισχαι-
μική αγωγή (β-αποκλειστή, νιτρώδη ενδοφλέβια,
διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, ηπαρίνη χαμηλού
μοριακού βάρους, στατίνη και Α-μΕΑ). Στο ατο-
μικό του ιστορικό αναφέρει υπέρταση, δυσλιπιδαιμία
και κάπνισμα. Στη φυσική εξέταση δεν παρουσίασε
ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. Η ακτινογραφία
θώρακος υπήρξε φυσιολογική και στο υπερηχογρά-
φημα καρδιάς παρατηρήθηκε ηπία ανεπάρκεια μι-
τροειδούς σε έδαφος μεροσυστολικής προπτώσεως
της πρόσθιας γλωχίνας αυτής (floppy mitral valve)
χωρίς έκδηλες διαταραχές κινητικότητας των τοιχω-
μάτων της αριστερής κοιλίας. Εντός 24ωρου δεν κα-
ταγράφηκαν ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές και
δεν παρατηρήθηκε αύξηση των μυοκαρδιακών ενζύ-
μων, ενώ ο ασθενής υπεβλήθη σε στεφανιογραφικό
έλεγχο οποίος έγινε μέσω της δεξιάς μηριαίας αρτη-
ρίας, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να καθετηριαστεί το
αριστερό στεφανιαίο σύστημα, παρά την χρησιμο -
ποίη ση πολλαπλών καθετήρων. Πραγματοποιήθηκε
αορτογραφία η οποία κατέδειξε ότι όλο το στεφανι-
αίο 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. Σκιαγρα-
φήθηκαν τρία μείζονα αγγεία (Εικ. 2).

1. μια ευμεγέθης επικρατούσα δεξιά στεφα-
νιαία αρτηρία (RCA), χωρίς κριτικές αλλοιώσεις.

2. Το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρ-
τηρίας (LM) με ανώμαλη πορεία, το οποίο διχάζο-
νταν σε μια σχετικά λεπτή περισπώμενη αρτηρία
(LCx) χωρίς κριτικές στενώσεις και έναν πρώτο
πρόσθιο κατιόντα κλάδο (Long LAD) διάχυτα αθη-
ρωματικό με παρουσία κριτικής στένωσης στο
πρώτο τριτημόριο του και ολική απόφραξη στην με-
σότητα του.

3. Ένας δεύτερος πρόσθιος κατιόντας κλάδος
(Short LAD)με ανώμαλη πορεία και χωρίς κριτικές
αλλοιώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις πολλαπλές ανατομι-
κές παραλλαγές και για να καθοριστεί η ακριβής
ανατομική πορεία των στεφανιαίων αγγείων διε-
νεργήθηκε αξονική στεφανιογραφία 64-τομών (GE
LightSpeed Multidetector CT Scanner), που απει-
κόνισε 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 κα-
θολικά ανεπίπλεκτης ενδοσοκομειακής πορείας συ-
στήθηκε ως αρχική αντιμετώπιση η βέλτιστη αντι-
ισχαιμική φαρμακευτική αγωγή (με τη προσθήκη
ρανολαζίνης) και η αποχή από την έντονη σωματική
άσκηση, σε συνδυασμό με τη διενέργεια εντός εξά-
μηνου ενός SPECT μυοκαρδίου για την τεκμηρίωση
και αξιολόγηση του ουδού εμφάνισης ισχαιμικών
συμπτωμάτων παρόλη την μέγιστη δυνατή αντιι-
σχαιμική αγωγή.

36                                                    Α-δ. μΑυρOγιΑννΗ ΚΑι Συν.

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 αρ-

τηρία, Short LAD: Βραχύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος,

Long LAD: Μακρύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος.
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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 αρ-

τηρία, 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: Βρα-

χύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος, Long LAD: Μακρύς πρόσθιος κατιόντας κλάδος.



ΣυζΗτΗΣΗ

Oι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αρ-
τηριών, 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 αρ-
τηρίας-κακοήθης πορεία) έχουν ενοχοποιηθεί για
επεισόδια αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και για
πρόκληση μυοκαρδιακής ισχαιμίας ακόμη και επί
απουσίας σημαντικών αθηροσκληρυντικών αλλοιώ -
σεων.5-11,22-23 Η παρουσία του περιστατικού γίνεται
λόγω του σπανιότατου συνδυασμού δυο διαφορετι-
κών συγγενών ανωμαλιών του στεφανιαίου δικτύου
δηλαδή την ύπαρξη μιας μονήρους στεφανιαίας αρ-
τηρίας από το δεξιό SoV και την έκφυση διπλού
LAD εξ αυτής.

Η ανατομική παραλλαγή της μονήρους στεφα-
νιαίας αρτηρίας περιεγράφηκε αρχικά από τον
Hyrtl το 1841,19 αλλά η πρώτη αγγειογραφική διά-
γνωση έγινε το 1967.20-21 Σε αρκετές μεγάλες σει-
ρές 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 στεφανι-
αίων.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 στεφανιο-
γραφικό έλεγχο.1 Oι Lipton et al πρότειναν μια ιδι-
αίτερα 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 πο-
ρεία του κορμού.1 Ανάλογα με τη σχέση του ανώ-
μαλου στελέχους με την αορτή και την πνευμονική
αρτηρία, η SCA ταξινομείται σε 5 ανατομικές υπο-
κατηγορίες: 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 μεταγενέ-
στερη ταξινόμηση από Shirani και Roberts λαμβά-
νει 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 προ-
σθίου κατιόντα κλάδου (double LAD) στην ανατο-
μική θέση ενός μονού προσθίου κλάδου με έναν
επιπολασμό 0.13-1%11-18,24 στο σύνολο των συγγε-
νών παραλλαγών του στεφανιαίου δικτύου. Είναι
συνήθως μια κλινικά σιωπηρή οντότητα και αποτε-
λεί τυχαίο εύρημα η ανεύρεση του κατά τον στεφα-
νιογραφικό έλεγχο,25 παρόλα αυτά η αναγνώριση
της είναι σημαντική για την λήψη σωστών κλινικών
αποφάσεων και αποφυγή χειρουργικών επι πλο -
κών.11,15,17,24 υπάρχουν κάποιες ανατομικές παραλ-
λαγές του, που έχουν ενοχοποιηθεί για ισχαιμικές
επιπλοκές ακόμη και αιφνίδιο θάνατο κατά την
άσκηση.24-26

O Spindola Franco et al δημιούργησαν μια τα-
ξινόμηση σύμφωνα με την έκφυση και την ανατο-
μική 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 διαχωρίζο-
νται σε δυο αριστερές στεφανιαίες αρτηρίες. O
τύπος IV καθορίζεται από την ύπαρξη δυο ξεχωρι-
στών 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 αγ-
γεία, συχνά είναι δυσχερής με την παραδοσιακή
στεφανιογραφία λόγω της έλλειψης τρισδιάστατης
απεικόνισης η οποία είναι απαραίτητη για τον εντο-
πισμό και πορεία των στεφανιαίων αγγείων. Συνε-
πώς είναι συχνό φαινόμενο η δυσκολία σταδιο-
ποίησης ή και διαφοροποίησης στενωτικών αλλοι-
ώσεων στη μεσότητα και περιφέρεια του LAD, με
τον κλασσικό στεφανιογραφικό έλεγχο.14-17-24 Πολ-
λές φορές η αδυναμία της τρισδιάστατης απεικόνι-
σης είναι μείζονος σημασίας σε ανώμαλες αγγεια-
κές πορείες μεταξύ της αορτής και της πνευμονικής
αρτηρίας όπως στην δικιά μας περίπτωση οπού ο
short LAD ακολουθεί μια κακοήθη πορεία, με απο-
τέλεσμα μια υψηλή πιθανότητα προκλητής ισχαιμίας
ή ακόμη και αιφνίδιου θανάτου (SCD) πάνω στην
έντονη άσκηση. για την ακρίβεια, 80% των νεκρο-
ψιών σε αθλητές με SCD και στεφανιαίες ανωμα-
λίες 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 δέν -
τρου (3D-reconstruction) είναι σπουδαίας σημασίας
στο σχεδιασμό του χειρουργικού πλάνου πριν την
διενέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG),
δια την αποφυγή τυχαίων απολινώσεων ή χειρουρ-
γικών αγγειακών ρήξεων και το κατάλληλο σχεδια-
σμό και προετοιμασία σε περίπτωση διαδερμικής
παρέμβασης.28

ΣυμΠΕρΑΣμΑτΑ

Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό που προσήλθε
με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο οπού κατά τον στεφα-
νιογραφικό έλεγχο διαγνώσθηκε μονήρη στεφανιαία
αρτηρία (SCA R/3/P) με συνύπαρξη διπλού προ-
σθίου κατιόντα κλάδου (double LAD type IV). Εν
ακολούθως διενεργήθηκε αξονική στεφανιογραφία
64-τομων με 3D reconstructioning για τη πλήρη ανί-
χνευση του στεφανιαίου δέντρου με σκοπό την συλ-
λογή πληροφοριών όσον αφορά την ακριβή τοπο-
γραφική ταυτοποίηση της έκφυσης και της πορείας
των αγγείων. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η σω -
στή διαγνωστική προσέγγιση σε αντίστοιχα περιστα-
τικά, ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα το είδος της
συντηρητικής, διαδερμικής ή χειρουργικής θερα-
πείας. Από όσο γνωρίζουμε ο παραπάνω συνδυα-
σμός δεν έχει περιγράφει στη διεθνή βιβλιογραφία.
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