Κωνςταντίνοσ Σπάργιασ
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ
Οη βαιβηδνπάζεηεο απνηεινύλ ηε δεύηεξε ζπρλόηεξε θαξδηαθή
πάζεζε κεηά ηε ζηεθαληαία λόζν, δειαδή ηελ αζεξσκαηηθή λόζν,
πνπ πξνθαιεί ζηελώζεηο/απνθξάμεηο αξηεξηώλ ηεο θαξδηάο κε
απνηέιεζκα ζηεζάγρε, εκθξάγκαηα, θ.η.ι.
Οη βαιβηδνπάζεηεο απνηεινύλ θαη ηε δεύηεξε ζπρλόηεξε αηηία γηα
ρεηξνπξγείν θαξδηάο (αληηθαηάζηαζε ή πνιύ ζπαληόηεξα
επηδηόξζσζε βαιβίδαο) θαη πάιη κεηά ηε ζηεθαληαία λόζν, γηα ηελ
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε γλσζηή επέκβαζε Bypass.
Η δηαδεξκηθή ζεξαπεία ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ άξρηζε λα
εθαξκόδεηαη από ηα 1980ο, ε ρξήζε ηεο γεληθεύηεθε ζηα 1990ο θαη
ηειεηνπνηήζεθε ζηα 2000ο. Η δηνξαηηθόηεηα θαη ε εθεπξεηηθόηεηα
θάπνησλ ζπλαδέιθσλ καο, αιιά θαη ε εληππσζηαθή πξόνδνο ηεο
ηερλνινγίαο επέηξεςαλ ηελ πξώηε δηαδεξκηθή αληηθαηάζηαζε
ανξηηθήο βαιβίδαο ην 2004. Σήκεξα, ελ έηεη 2020 έρνπλ πιένλ
αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί δηαδεξκηθέο ζεξαπείεο θαη γηα ηηο 4
θαξδηαθέο βαιβίδεο.
Ποιος αζθενής με βαλβιδοπάθεια μπορεί να ανηιμεηωπιζηεί
διαδερμικά;
Η απάληεζε γηα ην πνηνο αζζελήο κε βαιβηδνπάζεηα κπνξεί θαη
πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζήκεξα δηαδεξκηθά είλαη αξθεηά
πνιύπινθε ζε ζρέζε κε ηε ζηεθαληαία λόζν θαη ην Bypass. Καη’
αξράο ε ζηεθαληαία λόζνο απνηειεί κηα πάζεζε/νληόηεηα θαη ε
απάληεζε αλ κπνξνύλ λα δηαλνηρζνύλ νη ζηελώζεηο ησλ αξηεξηώλ κε
κπαινλάθηα/ζηεληο είλαη ζπλήζσο απιή. Έρνπκε πιένλ εκπεηξία ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο
ησλ
ζηεληο
θαη
καθξνρξόληαο
παξαθνινύζεζεο, πνπ μεπεξλά ηα 30 έηε. Αληίζεηα νη
βαιβηδνπάζεηεο είλαη πάξα πνιιέο θαη θαζεκία από ηηο 4 βαιβίδεο
κπνξεί λα έρεη ζηέλσζε ή αλεπάξθεηα ή έλαλ ζπλδπαζκό απηώλ ησλ
δύν (κεηθηή λόζνο).
Επηπιένλ, ε θιηληθή εηθόλα θαη πνξεία θάζε βαιβηδνπάζεηαο κπνξεί
λα δηαθέξεη θαη αλάινγα κε ην αίηην πνπ ηελ πξνθαιεί. Αλ θαη ε
εκπεηξία καο μεπέξαζε πιένλ ηα 10 έηε γηα ηηο πξώηεο
βαιβηδνπάζεηεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ δηαδεξκηθά, είλαη πνιύ
κηθξόηεξε γηα άιιεο βαιβηδνπάζεηεο. Επηπιένλ, ε δεθαεηία πνπ
δηαλύζακε (2010ο) ραξαθηεξίζηεθε από εθξεθηηθέο ηερλνινγηθέο,

εθεπξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο εμειίμεηο, κε απνηέιεζκα ηα δεδνκέλα
λα αιιάδνπλ ζπλερώο θαη πάληα βειηηνύκελα γηα ηηο δηαδεξκηθέο
ζεξαπείεο.
Δελ είλαη ππεξβνιηθό λα πνύκε όηη πνιιά πξάγκαηα πνπ ηζρύνπλ
ζήκεξα ήηαλ άγλσζηα πξηλ από κεξηθνύο κήλεο θαη αζζελείο πνπ ζα
απνξξίπηνληαλ γηα δηαδεξκηθή αληηκεηώπηζε πξηλ από έλα έηνο
κπνξνύλ λα γίλνληαη απνδεθηνί θέηνο! Η ηάζε απηή αλακέλεηαη λα
ζπλερηζηεί γηα πνιιά αθόκε ρξόληα θαη αζζελείο πνπ ζήκεξα
αληηκεησπίδνληαη αθόκε ρεηξνπξγηθά «αύξην» λα πξνθξίλνληαη γη’
απηνύο δηαδεξκηθέο ζεξαπείεο. Όιεο νη δηαδεξκηθέο ζεξαπείεο
βαιβίδσλ εθηεινύληαη κε θαζεηήξεο, όπσο ην γλσζηό
κπαινλάθη/ζηελη, ζπλήζσο από αγγείν ηνπ κεξνύ ζην πόδη, ρσξίο
ρεηξνπξγηθέο ηνκέο ή ζσξαθνηνκέο θαη ρσξίο γεληθή αλαηζζεζία ή
εμσζσκαηηθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.
Διαδερμική θεραπεία αορηικής βαλβίδας: TAVI
Η πην εμειηγκέλε θαη δηαδεδνκέλε δηαδεξκηθή ζεξαπεία είλαη
ε αντικατάςταςη ηεο ζηελσκέλεο ανξηηθήο βαιβίδαο (TAVI –
TranscatheterAorticValveImplantation),
πνπ
εθαξκόδεηαη
παγθνζκίσο θαη ζηελ Ειιάδα από ην 2007.
Με βάζε ηα ηειεπηαία εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη επηζηεκνληθέο
ελδείμεηο, όινη νη αζζελείο κε ζηέλσζε ανξηηθήο βαιβίδαο πνπ είλαη
άλσ ησλ 70-75 εηώλ ζα κπνξνύζαλ θαη ζα ήηαλ πιήξσο απνδεθηό λα
αληηκεησπηζηνύλ ζήκεξα δηαδεξκηθά, ελώ ε ζπλύπαξμε άιισλ
επηβαξπληηθώλ παζήζεσλ ζα θαζηζηνύζε αθόκε θαη λεόηεξνπο
αζζελείο θαηάιιεινπο γηα ηε δηαδεξκηθή αληηθαηάζηαζε. Υπάξρνπλ
ζήκεξα αξθεηνί εγθεθξηκέλνη ηύπνη βαιβίδσλ TAVI (ηνπιάρηζηνλ 7)
κε πνιιέο νκνηόηεηεο αιιά θαη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο,
γεγνλόο πνπ αλάγεη ηελ επηινγή ηεο θαιύηεξεο βαιβίδαο γηα ηνλ
θάζε αζζελή ζε κηα ζρεδόλ λέα επηζηήκε!
Σηα ζρεδόλ 12 έηε θιηληθήο εθαξκνγήο ησλ δηαδεξκηθώλ ανξηηθώλ
βαιβίδσλ δελ ππήξμε θάπνην πξόβιεκα ή πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ
αλζεθηηθόηεηά ηνπο, ελώ αλακέλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο
κειινληηθά εθόζνλ ρξεηαζηεί λα γίλεηαη κε ηνλ ίδην απιό ηξόπν:
δηαδεξκηθά!
Σήκεξα ζηελ Ειιάδα ε αλαινγία δηαδεξκηθήο πξνο ρεηξνπξγηθή
αληηθαηάζηαζε ανξηηθήο βαιβίδαο είλαη πεξί ην1:5, ελώ ζηηο
πεξηζζόηεξεο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ε αλαινγία απηή είλαη 1:1 ή θαη
αθόκε πην πάλσ γηα ηηο δηαδεξκηθέο βαιβίδεο.

Διαδερμική θεραπεία μιηροειδούς βαλβίδας: MitraClip
Η δεύηεξε θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο εγθεθξηκέλε δηαδεξκηθή ζεξαπεία
είλαη ε επιδιόρθωςη ανεπάρκειασ μιτροειδούσ με κλιπ (MitraClip
από ην 2007 παγθνζκίσο θαη από ην 2011 ζηελ Ειιάδα· Pascal από ην
2019 παγθνζκίσο θαη ζηελ Ειιάδα). Εθαξκόδνληαη ζε επηιεγκέλνπο
αζζελείο θαη ε εθαξκνγή ηνπο επεθηείλεηαη ζπλερώο, ππό ην θσο ησλ
ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ λέσλ θιηληθώλ κειεηώλ. Η αλαινγία ρξήζεο
ησλ θιηπο ζηελ Ειιάδα ππνιείπεηαη ζεκαληηθόηαηα ζε ζρέζε κε
άιιεο αλεπηπγκέλεο ρώξεο (ππνδεθαπιάζηα ρξήζε).
Η κέζνδνο επηδηόξζσζεο κε θιηπο εγθξίζεθε πξόζθαηα θαη γηα ηε
δηαδεξκηθή επηδηόξζσζε ηεο αλεπάξθεηαο ηξηγιώρηλαο βαιβίδαο
(2020) θαη αξρίζακε λα ηελ εθαξκόδνπκε κε επηηπρία θαη ζηε ρώξα
καο.
Καηά ηεθκήξην νη δηαδεξκηθέο ζεξαπείεο είλαη εμίζνπ
απνηειεζκαηηθέο, αιιά πνιύ πην αλώδπλεο θαη κε ιηγόηεξνπο
θηλδύλνπο επηπινθώλ ζε ζρέζε κε ην ρεηξνπξγείν, ελώ ηαρεία είλαη ε
επάλνδνο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο.
Η αλάπηπμε ησλ δηαδεξκηθώλ ζεξαπεηώλ ησλ θαξδηαθώλ βαιβίδσλ
απνηέιεζε έλα αθόκε έλαπζκα ζηελόηεξεο ζπλεξγαζίαο δηάθνξσλ
ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ θαη θπξίσο ησλ θαξδηνιόγσλ θαη ησλ
θαξδηνρεηξνπξγώλ κε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ζε όινπο ηνπο
ηξόπνπο ζεξαπείαο, ώζηε θάζε αζζελήο λα αληηκεησπίδεηαη κε ηε
βέιηηζηε πξνζσπνπνηεκέλε πξνζέγγηζε θαη λα πξνηείλεηαη ε πην
ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία.

