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Λέξεις Ευρετηρίου: mPAP: Μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας, PVR: Πνευμονική αγγειακή αντίσταση, PVRi:
Πνευμονική αγγειακή αντίσταση αναγόμενη σε επιφάνεια σώματος, ΣΚ: Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Qp:Qs: Λόγος
της πνευμονικής προς τη συστηματική αιματική παροχή, XMR: Υβριδικό αιμοδυναμικό εργαστήριο με δυνατότητα διενέργειας μαγνητικής καρδιάς

Η πνευμονική υπέ ρταση αποτελεί μια ό χι

75% της διαμέ τρου) και μεγά λα (>75%). Η πι-

πλή ρως κατανοητή παθολογική οντό τητα με

θανό τητα αυτό ματης σύ γκλει-σης εξαρτά ται

πολυά ριθμες αιτιολογίες. Ορίζεται ως η πα-

τό σο από την εντό πιση ό σο και από το μέ γεθος

ρουσία αυξημέ νης μέ σης αρτηριακή ς πίεσης η-

του ελλείμματος.

ρεμίας, της πνευμονική ς αρτηρίας (mPAP) σε

Τα μεσαίου και μεγά λου μεγέ θους ελλείμματα

επίπεδο ≥ 20 mmHg και πνευμονικών αντι-

προκαλού ν υπερφό ρτωση του πνευμονικού αγ-

στά σεων PVR≥3 Wood units, μετρημέ να με δεξιό

γειακού δικτύ ου και κατά συνέ χεια της αρι-

καρδιακό καθετηριασμό 1.

στερή ς κοιλίας. Εά ν παραμείνουν χωρίς χει-

Μια από τις πιο εκτενώς περιγεγραμμέ νες και

ρουργική διό ρθωση σταδιακά προκαλού ν αρ-

μελετημέ νες μορφέ ς της είναι αυτή που σχετίζε-

χικά υπερφό ρτωση και δυσλειτουργία της αρι-

ται με συγγενείς καρδιοπά θειες που προκαλού ν

στερή ς κοιλίας και αύ ξηση των πνευμονικών

αριστεροδεξιά διαφυγή αίμα-τος, κυρίως μεσο-

πιέ σεων στη συνέ χεια, η οποία με το χρό νο δη-

κοιλιακέ ς επικοινωνίες, αλλά και άλλων μορφών

μιουργεί μη αναστρέ ψιμες βλά βες στο αγγειακό

αριστεροδεξιών διαφυγών όπως περιγράφο-

δίκτυο των πνευμό νων με επακό λουθη πνευμο-

νται κατωτέρω.

νική υπέ ρταση. Όταν πλέ ον η αρτηριακή πίεση

Η αιμοδυναμική επιβά ρυνση του ασθενού ς με

στο δίκτυο των πνευμό νων και κατά επέ κταση

μεσοκοιλιακή επικοινωνία είναι ανεξά ρτητη

της δεξιά ς κοιλίας γί νει ίση ή ξεπερά σει την

από την εντό πιση του ελλείμματος (απουσία

πίεση της συστηματική ς κυκλοφορίας, η δια-

ά λλων

και

φυγή αίματος στο μεσοκοιλιακό έ λλειμμα

σχετίζεται μό νο με το μέ γεθό ς του -και συγκε-

αλλά ζει φορά και γίνεται δεξιο-αριστερή , με α-

κριμέ να τη σχέ ση μεγέ θους του ελλείμματος με

ποτέ λεσμα της είσοδο μη οξυγονωμέ νου αίμα-

τη διά μετρο της αορτική ς βαλβίδας- αλλά και με

τος στη συστηματική κυκλοφορία και την

την κλίση πίεσης μεταξύ συστηματική ς και

πτώση του κορεσμού , δηλαδή σε φυσιολογί α

πνευμονική ς κυκλοφορίας που καθορίζουν το

συνδρό μου Eisenmenger.

μέ γεθος του shunt. Τα ελλείμματα μπορού ν να

Λιγό τερο συχνά , η αριστεροδεξιά διαφυγή

χαρακτηριστού ν ως μικρά (διά μετρος <25% της

(shunt), μπορεί να οφείλεται σε έ ναν μεγά λο α-

διαμέ τρου της αορτική ς βαλβίδας), μεσαία (25-

νοιχτό

καρδιαγγειακών

διαμαρτιών)

βοτά λειο

πό ρο,

αορτοπνευμονικό
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παρά θυρο, μερική ανώμαλη εκβολή πνευμο-

Κατηγοριοποίηση και παθοφυσιο-

νικών φλεβών ή σε μια μεγά λη μεσοκολπική επι-

λογία της πνευμονικής αρτηρια-

κοινωνία. Η φυσιολογί α της εγκατά στασης
πνευμονική ς υπέ ρτασης στην περίπτωση του α-

κής υπέρτασης

νοιχτού βοταλείου πό ρου ή του αορτοπνευμονι-

Η πνευμονική υπέ ρταση έ χει ποικίλες αιτιο-

κού παραθύ ρου είναι ό μοια με αυτή ν στις μεσο-

λογίες και διά φορους τύ πους. Βά σει της τα-

κοιλιακέ ς επικοινωνίες. Η εμφά νιση πνευμο-

ξινό μησης των τύ πων της πνευμονική ς υπέ ρτα-

νική ς υπέ ρτασης λό γω αδιά γνωστης ή παραμε-

σης που περιγρά φησαν από τους Simonneau et

λημέ νης μεγά λης μεσοκολπική ς επικοινωνίας

al3 και αναθεωρή θηκαν από την Ευρωπαϊκή Ε-

είναι πολύ πιο ή πιας εξέ λιξης και συμβαίνει

ταιρεία Καρδιολογί ας το 2015, η πνευμονική

συνή θως μετά την 4η δεκαετία της ζωή ς, με ε-

υπέ ρταση από αριστερο-δεξιέ ς διαφυγέ ς χαρα-

ξαίρεση τα ελλείμματα του φλεβώδους κό λπου

κτηρίζεται ως πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

(sinus venosus) στα οποία περιγρά φεται ε-

και μπαίνει στην υποκατηγορία 1.4.4 ως πνευ-

γκατά σταση πνευμονική ς υπέ ρτασης νωρίτερα,

μονική υπέ ρταση σχετιζό μενη με συγγενείς καρ-

στην 3η ή ακό μα και στη 2η δεκαετία της ζωή ς2.

διοπά θειες. Οι συγγενείς καρδιοπά θειες μπο-

Το ίδιο συμβαίνει και με τη μερική ανώμαλη ε-

ρού ν να προκαλέ σουν και ά λλους τύ πους πνευ-

κβολή πνευμονικών φλεβών.

μονική ς υπέ ρτασης, ό πως αυτού ς που σχετίζο-

Με την πρό οδο της απεικό νισης μέ σω των υ-

νται με νό σο της αριστερή ς κοιλίας από απο-

περή χων και την καλύ τερη πρό σβαση του πλη-

φρακτικέ ς παθή σεις της αριστερή ς καρδιά ς, για

θυσμού στις ιατρικέ ς υπηρεσίες, το σύ νδρομο

παρά δειγμα της μιτροειδού ς ή της αορτική ς

Eisenmenger τείνει να εκλείψει στις ανα-

βαλβίδας, ή ακό μα και τμηματική πνευμονική

πτυγμέ νες χώρες. Ωστό σο, η μετακίνηση πληθυ-

υπέ ρταση σε περιοχέ ς των πνευμό νων ό πως

σμών από λιγό τερο προηγμέ νες χώρες φέ ρνει

στην περίπτωση αορτοπνευμονικών παρά πλευ-

μαζί της έ ναν αριθμό ασθενών με παραμε-

ρων αγγείων σε ατρησία πνευμονική ς ή τρι-

λημέ νες συγγενείς καρδιοπά θειες και πνευμο-

γλώχινας βαλβίδας ή σε περιπτώσεις ανώμαλης

νική υπέ ρταση, που καλού μαστε να αντιμε-

έ κφυσης μιας πνευμονική ς αρτηρίας από την α-

τωπίσουμε. Η παρού σα ανασκό πηση της βιβλιο-

ορτή .

γραφίας αποσκοπεί στην αποσαφή νιση της πα-

Οι Simonneau et al και μετέ πειτα η ESC κατηγο-

θοφυσιολογική ς εξέ λιξης της πνευμονική ς υπέ ρ-

ριοποίησαν κλινικά την πνευμονική αρτηριακή

τασης που οφείλεται σε συγγενείς καρ-

υπέ ρταση που σχετίζεται με συγγενείς καρ-

διοπά θειες και στην βή μα προς βή μα α-

διοπά θειες περαιτέ ρω σε 4 κατηγορίες:

ξιολό γηση του ασθενού ς και ανά λογη θεραπευ-

1. Σύνδρομο Eisenmenger.

τική

σύ γχρονων

Εδώ εντά σσονται ό λες οι περιπτώσεις με

μεθό δων διά γνωσης, χειρουργική ς ή επεμβα-

μεγά λες ενδο- ή εξωκαρδιακέ ς επικοινωνίες που

τική ς αντιμετώπισης και φαρμακοθεραπείας.

στην αρχή έ χουν ροή από τη συστηματική προς

παρέ μβαση,

βά σει

των

την πνευμονική κυκλοφορία και με τον καιρό
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λό γω σημαντική ς αύ ξησης των πνευμονικών αγ-

συγκεκριμέ να προκαλείται αρχικά υπερτροφία

γειακών αντιστά σεων και πιέ σεων μετατρέ πο-

των λείων μυϊκών ινών και πολλαπλασιασμό ς

νται σε αμφίπλευρες ή επί το πλείστων πνευμο-

των κυττά ρων του ενδοθηλίου των πνευμο-

νικέ ς προς συστηματικέ ς διαφυγέ ς (shunts) με

νικών αρτηριών που βιοχημικά σχετίζονται με

επακό λουθα κυά νωση, δευτεροπαθή πολυερυ-

αυξημέ νη τοπική παραγωγή αγγειοσυσταλ-

θραιμία και συνή θως πολυοργανική συμπτωμα-

τικών και ελαττωμέ νη παραγωγή αγγειοδια-

τολογία.

σταλτικών ουσιών, με επακό λουθη αύ ξηση των

2. Πνευμονική υπέρταση με κυρίως συστηματική

πνευμονικών αντιστά σεων. Μέ χρι αυτό το ση-

προς πνευμονική διαφυγή. Διαχωρίζεται πε-

μείο οι αλλοιώσεις θεωρού νται αναστρέ ψιμες,

ραιτέ ρω σε διορθού μενη και μη διορθού μενη.

αλλά στο επό μενο στά διο, ό που παρατηρού νται

Εδώ εντά σσονται περιπτώσεις με μετρίου-

επιπλέ ον αύ ξηση των κυττά ρων του ενδοθηλίου

μεγά λου μεγέ θους επικοινωνίες και ή πια-μέ τρια

και του

αύ ξηση των πνευμονικών αντιστά σεων. Εδώ

θρομβώσεις και πλεγματοειδείς αλλοιώσεις των

δεν παρατηρείται κυά νωση στην ηρεμία.

πνευμονικών αρτηριών, θεωρείται πως η πνευ-

3. Πνευμονική υπέρταση με μικρά ελλείμ-

μονική υπέ ρταση είναι πλέ ον εγκατεστημέ νη

ματα/διαφυγές που συνή θως αποτελού ν τυχαί α

και μη αναστρέ ψιμη με μό νη εξέ λιξη την προο-

ευρή ματα και δεν μπορού ν να θεωρηθού ν υ-

δευτική επιδείνωση. Η εικόνα 1 περιγρά φει τη

πεύ θυνα για την εμφά νιση πνευμονική ς υπέ ρτα-

διαδοχική

σης, ό πως μικρέ ς μεσοκοιλιακέ ς επικοινωνίες ή

λοιώσεων.

μεσοκολπικέ ς επικοινωνίες. Η συμπεριφορά της

Αξιολόγηση για πιθανές θεραπευ-

νό σου προσομοιά ζει με αυτή ν της ιδιοπαθού ς

τικές παρεμβάσεις

μορφή ς και αντενδείκνυται πλή ρως η σύ γκλειση
των ελλειμμά των.
4. Πνευμονική υπέρταση μετά από τη διόρθωση
της καρδιοπάθειας. Εδώ η πνευμονική υπέρταση
είτε επιμέ νει μετά από τη διό ρθωση της συγγενού ς καρδιοπά θειας είτε αναπτύ σσεται προοδευτικά μή νες ή και χρό νια μετά τη διό ρθωσή
της, παρά την απουσία αιμοδυναμικά σημαντικών υπολειπό μενων επικοινωνιών.
Στην περίπτωση αριστεροδεξιών διαφυγών
λό γω ΣΚ, η πνευμονική αρτηριακή υπέ ρταση εγκαθίσταται σταδιακά . Η αυξημέ νη ροή αίματος
προς τους πνεύ μονες λό γω του shunt (Qp>Qs)
προκαλεί διαδοχικέ ς αλλοιώσεις του τοιχώματος

των

αγγείων

των

πνευμό νων.

Πιο

έ ξω αγγειακού

εξέ λιξη

των

χιτώνα, τοπικέ ς

ιστολογικών

αλ-

Η θεραπευτική παρέ μβαση στους ασθενείς με επικοινωνίες μεταξύ συστηματική ς και πνευμονική ς κυκλοφορίας χρειά ζεται προσεκτική και εξατομικευμέ νη

αξιολό γηση.

Μπορού με

να

χωρίσουμε τους ασθενείς σε 4 κατηγορίες:
1. Ασθενείς με μικρού -μεσαίου μεγέ θους
ελλείμματα χωρίς σημεία πνευμονική ς
υπέ ρτασης στο υπερηχοκαρδιογρά φημα
2. Ασθενείς με μεσαίου-μεγά λου μεγέ θους
ελλείμματα χωρίς σημεία πνευμονική ς
υπέ ρτασης στο υπερηχοκαρδιογρά φημα
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Εικόνα 1. Παθογένεση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης.

3. Ασθενείς με εγκατεστημέ νο σύ νδρομο
Eisenmenger
4. Ασθενείς με μεσαίου-μεγά λου μεγέ θους

μεσοκολπικά ελλείμματα του φλεβώδους κό λπου (sinus venosus) ή τα πρωτογενή μεσοκολπικά ελλείμματα. Σύ γκλειση συστή νεται κυρίως

ελλείμματα και με σημεία πνευμονική ς

επί υπερφό ρτωσης ό γκου των αριστερών κοι-

υπέ ρτασης στο υπερηχοκαρδιο-

λοτή των ή παρατεταμέ νη ανά γκη φαρμακευ-

γρά φημα

τική ς αγωγή ς. Ο μικρό ς ανοιχτό ς βοτά λειος

Στην πρώτη περίπτωση των μικρών-μεσαίων σε

πό ρος μπορεί να κλείσει μέ χρι και τους 6 μή νες

μέ γεθος ελλειμμά των και ειδικά στον παιδια-

ή ακό μα και τους 12 μή νες εά ν πρό κειται για

τρικό πληθυσμό συνιστά ται παρακολού θηση με

πρό ωρο νεογνό . Μετά την ηλικία αυτή η

εκτίμηση της αιμοδυναμική ς σημασίας του ελ-

συνή θης πρακτική είναι να κλείνονται αιμοδυ-

λείμματος και των πνευμονικών πιέ σεων υπερη-

ναμικά σημαντικοί βοτά λειοι πό ροι ή αυτοί που

χοκαρδιογραφικά . Μεσοκοιλιακέ ς και μεσοκολ-

συνοδεύ ονται από ακουστό φύ σημα. Τα αορτο-

πικέ ς επικοινωνίες τείνουν να περιορίζονται σε

πνευμονικά παρά θυρα σπά νια είναι μικρού

μέ γεθος ή και να κλείνουν με το χρό νο, με ε-

μεγέ θους και συνή θως πά ντα χρή ζουν διό ρθω-

ξαίρεση τις supracristal μεσοκοιλιακέ ς και τα

σης.
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Τα μεσαί ου-μεγά λου μεγέ θους μεσοκοιλιακά ελ-

υπέ ρτασης μπορεί να είναι καταστροφική για

λείμματα χωρίς ενδείξεις πνευμονική ς υπέρτα-

τον ασθενή , αφού είναι γνωστό πως το

σης συνή θως διορθώνονται στον πρώτο χρό νο

προσδό κιμο επιβίωσης σε έ ναν ασθενή ο οποίος

ζωή ς, ενώ τα μεσοκολπικά ελλεί μματα μπορού ν

έ χει φτά σει να αναπτύ ξει σύ νδρομο Eisen-

να διορθωθού ν αργό τερα στην παιδική ηλικία ή

menger, είναι καλύ τερο από αυτό ασθενών με

ακό μα και στην ενή λικη ζωή σε περίπτωση κα-

πνευμονική υπέ ρταση που επιμέ νει ή εξελίσσε-

θυστερημέ νης διά γνωσης.

ται μετά από επιτυχημέ νη (;) χειρουργική

Σε

ασθενείς

με

διαγνωσμέ νο

σύ νδρομο

διό ρθωση4.

Eisenmenger η σύ γκλειση των ελλειμμά των α-

Μέθοδοι Αξιολόγησης

ντενδείκνυται πλή ρως. Οι αλλοιώσεις των πνευ-

1. Υπερηχοκαρδιογράφημα

μονικών αγγείων είναι μό νιμες και επιδεινού με-

Το διαθωρακικό ή διοισοφά γειο υπερηχοκαρ-

νες, ενώ τα ελλείμματα πλέ ον δεν επιτείνουν το

διογρά φημα μπορεί να δώσει πληροφορίες για

πρό βλημα αλλά αντιθέ τως, βοηθού ν στην μα-

το μέ γεθος και τη θέ ση της επικοινωνίας, τη

κροημέ ρευση της δεξιά ς κοιλίας δρώντας σαν

φορά του shunt και την κλίση πίεσης μεταξύ συ-

μια βαλβίδα αποσυμπίεσης αυτή ς και δια-

στηματική ς και πνευμονική ς κυκλοφορίας (εν-

τηρώντας τον ό γκο παλμού , εις βά ρος βέ βαια

δεικτική των πνευμονικών πιέ σεων), να ε-

του κορεσμού οξυγό νου. Η αντιμετώπιση των α-

κτιμή σει τη διά ταση και λειτουργικό τητα των

σθενών αυτών είναι περίπλοκη λό γω της συμμε-

καρδιακών κοιλοτή των και τυχό ν υπερτροφία

τοχή ς στη νό σο πολλών συστημά των. Γι’ αυτό ,

του τοιχώματος της δεξιά ς κοιλίας και να ε-

αλλά και λό γω της σπανιό τητας της πά θησης

κτιμή σει τις πνευμονικέ ς πιέ σεις μέ σω του

και της δυσκολί ας συγκέ ντρωσης επαρκού ς ε-

Doppler της τριγλωχινική ς ή πνευμονική ς α-

μπειρίας στην αντιμετώπισή της, συνιστά ται

νεπά ρκειας και της γεωμετρίας του μεσοκοιλια-

διεθνώς η ίδρυση κέ ντρων αναφορά ς για πνευ-

κού διαφρά γματος (eccentricity index). Διά ταση

μονική υπέ ρταση και καρδιακή ανεπά ρκεια και

του στελέ χους της πνευμονική ς αρτηρίας και

η παραπομπή και διαχείριση των ασθενών από

των κλά δων αυτή ς είναι επίσης ενδεικτική πνευ-

αυτά . Ως εκ τού του, η ανά λυση της θεραπευ-

μονική ς υπέ ρτασης.

τική ς

2. Ακτινογραφία θώρακος

αντιμετώπισης

του

συνδρό μου

Eisenmenger δεν θα παρουσιαστεί στην ανα-

Αυτή η απλή και φθηνή εξέ ταση μπορεί να προ-

σκό πηση αυτή .

σφέ ρει πληθώρα πληροφοριών για την θερα-

Το μεγαλύ τερο ενδιαφέ ρον παρουσιά ζει -και

πευτική προσέ γγιση. Οι ασθενείς με σοβαρή αρ-

ίσως είναι και ο βασικό ς σκοπό ς της ανασκό πη-

τηριακή πνευμονική υπέ ρταση έ χουν εξά λειψη

σης αυτή ς- η προσέ γγιση των ασθενών με με-

των αγγειακών στοιχείων στην περιφέρεια του

σαίου-μεγά λου μεγέ θους ελλείμματα και με ση-

πνευμονικού παρεγχύ ματος (‘pruning’) με α-

μεία πνευμονική ς υπέ ρτασης στο υπερηχοκαρ-

ποτέ λεσμα η ακτινογραφία να φαίνεται πιο

διογρά φημα. Η σύ γκλειση ελλειμμά των πα-

σκοτεινή λό γω της μείωσης της διαμέ τρου των

ρουσία

περιφερικών πνευμονικών αγγείων και της

μη

αναστρέ ψιμης

πνευμονική ς
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μειωμέ νης αιμά τωσης στην περιφέ ρεια των

4. Περιπατητική δοκιμασία των 6 λεπτών

πνευμό νων στα πλαίσια της νό σου. Επιπλέ ον, η

και δείκτης δύσπνοιας Borg

κορυφή της καρδιά ς είναι ανασηκωμέ νη από το

Στα πλαίσια της αξιολό γησης της σοβαρό τητας

διά φραγμα λό γω της υπερτροφίας της δεξιά ς

της πνευμονική ς υπέ ρτασης και της ανταπό κρι-

κοιλίας, ενώ η πνευμονική αρτηρία και συχνά ο

σης στη θεραπεία γίνεται και η περιπατητική

δεξιό ς κό λπος είναι διατεταμέ νοι. Εικό να υ-

δοκιμασία των 6 λεπτών, με την οποία αξιολο-

περφό ρτωσης των πνευμό νων και αύ ξησης του

γείται η από σταση που μπορεί να περπατή σει ο

καρδιοθωρακικού δείκτη συνά δει με αυξημέ νο

ασθενή ς σε 6 λεπτά και ο κορεσμό ς/αποκορε-

Qp:Qs και συνεπώς με χαμηλό τερες πνευμονικέ ς

σμό ς. Η εξέ ταση είναι εύ κολη, οικονομική και

αντιστά σεις και πιθανό τατα διορθού μενη συγ-

εύ κολα αναπαραγώγιμη εφό σον τηρού νται οι α-

γενή καρδιοπά θεια.

πλέ ς προϋ ποθέ σεις της εξέ τασης1,3.

3. Κορεσμός οξυγόνου και αιμοσφαιρίνη

5. Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπω-

Φυσιολογικό ς κορεσμό ς αίματος στην ηρεμία

σης

και στην ά σκηση (π.χ. στην περιπατητική δοκι-

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κό πωσης

μασία των 6 λεπτών) συνεπά γονται αποκλει-

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολό γηση των

στικά αριστεροδεξιά διαφυγή αίματος και χα-

ασθενών με καρδιοπά θεια και πνευμονική υπέ ρ-

μηλέ ς πνευμονικέ ς πιέ σεις. Εά ν ο κορεσμό ς είναι

ταση, αλλά ενέ χει αναγνωρισμέ νους κινδύ νους,

χαμηλό ς ή πέ φτει ακό μα περισσό τερο στην

κυρίως σε ασθενείς με σύ νδρομο Eisenmenger.

ά σκηση,

μια

Το γεγονό ς αυτό , σε συνδυασμό με την πολυ-

αίσθηση για την έ κταση της δεξιοαριστερή ς δια-

πλοκό τητα της ερμηνείας των αποτελεσμά των

φυγή ς από την τιμή της αιμοσφαιρίνης στο αίμα,

παρουσία καρδιακών shunt, αλλά και της περιο-

προϋ ποθέ τοντας ωστό σο πως ο ασθενή ς μας

ρισμέ νης βιβλιογραφίας, βά ζουν συχνά την

έ χει φυσιολογικά αποθέ ματα σιδή ρου και φερ-

εξέ ταση σε δεύ τερο λό γο και χρησιμοποιείται

ριτίνης. Στα ίδια πλαίσια, κλινικά μπορού με να

μό νο συγκριτικά για κά θε ασθενή

εξετά σουμε για πληκτροδακτυλί α η οποία για να

ως έ νδειξη ανταπό κρισης στη θεραπεία ή επι-

είναι κλινικά εμφανή ς προϋ ποθέ τει ύ παρξη

δείνωσης.

μπορού με

να

αποκτή σουμε

κυά νωσης για τουλά χιστον 3 μή νες για τα
δά κτυλα των χεριών και για 6 μή νες για τα
δά κτυλα των ποδιών. Σημειώνεται εδώ πως σε
περιπτώσεις συνδρό μου Eisenmenger από ανοιχτό βοτά λειο πό ρο, η πληκτροδακτυλία και η
κυά νωση περιορίζονται κυρίως στα κά τω ά κρα
λό γω της φυσιολογί ας της δεξιοαριστερά ς διαφυγή ς μετά την έ κφυση των βραχιοκεφαλικών
αγγείων.

6. Μαγνητική τομογραφία καρδιάς με παραμαγνητική ουσία
Η μαγνητική τομογραφία καρδιά ς προσφέ ρει
λεπτομερείς ανατομικέ ς και λειτουργικέ ς πληροφορίες, ογκομετρία των καρδιακών κοιλοτή των και υπολογισμό της σχέ σης πνευμονική ς/συστηματική ς παροχή ς Qp:Qs. Αιμοδυναμικά σημαντικέ ς θεωρού νται οι επικοινωνίες
ό που Qp:Qs>1.5. Είναι κρίσιμης σημασίας σε περιπτώσεις ό που υπά ρχουν διαδοχικέ ς μελέ τες
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μαγνητική ς τομογραφίας να εκτιμά ται το Qp: Qs

κλασσικών μεθό δων υπολογισμού των ροών

σε βά θος χρό νου. Ένδειξη σταδιακή ς μείωσης

(ά μεση μέ θοδος Fick, thermodilution κλπ), ει-

αυτού μπορεί να αποτελεί έ νδειξη αύ ξησης των

δικά παρουσία ενδοκαρδιακών διαφυγών και ε-

πνευμονικών αντιστά σεων και ως εκ τού του,

πιτρέ ποντας ακό μα και υπολογισμό των πνευ-

ανά γκης επανεκτίμησης των θεραπευτικών χει-

μονικών αντιστά σεων σε διά φορα πνευμονικά

ρισμών.

τμή ματα. Είναι τεχνολογικά απαιτητική εξέ ταση
αφού προϋ ποθέ τει γειτνί αση του αιμοδυναμι-

7. Καρδιακός καθετηριασμός
Γενικό τερα, ο δεξιό ς καρδιακό ς καθετηριασμό ς
είναι προαπαιτού μενος για τη διά γνωση της
πνευμονική ς υπέ ρτασης (Recommendation 1C)
και για τη λή ψη θεραπευτικών αποφά σεων σε
ασθενείς

με

ενδοκαρδιακά

ελλείμματα

(Recommenda-tion 1C). Λό γω των τεχνικών απαιτή σεων αλλά και της αυξημέ νης πιθανό τητας επιπλοκών, συνιστά ται να γίνεται σε κέ ντρα
αναφορά ς (Recommendation 1Β), ό που η
θνητό τητα καταγρά φεται σε 0.055% και οι επιΟ υβριδικό ς καρδιακό ς καθετηριασμό ς με μαυπερτερεί σημαντικά σε αξιοπιστία σε σχέ ση με
τον απλό καθετηριασμό και τη μέ θοδο Fick για
τη διά γνωση και σταδιοποίηση ή παρακολού θηση της πνευμονική ς υπέ ρ-τασης σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπά θεια, ό που υπά ρχει αναγκαιό τητα χορή γησης πνευμονικών αγγειοδιασταλτικών για έ λεγχο αναστρεψιμό τητας

τρή σεων, ενώ και ο ιατρικό ς εξοπλισμό ς που θα
χρησιμοποιηθεί στο αιμοδυναμικό εργαστή ριο
πρέ πει να είναι συμβατό ς με το μαγνητικό τομογρά φο. Η εξέ ταση γίνεται αποκλειστικά με γενική αναισθησία ό ταν αφορά παιδιά , αλλά μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και καταστολή στους ενή λικες.

Συνιστά ται από το συνδυασμό του κλασσικού
καρδιακού

καθετηριασμού

με

ταυτό χρονη μαγνητική τομογραφία καρδιά ς. Η
μαγνητική τομογραφία χρησιμεύ ει για αξιό πιστο προσδιορισμό των ροών της πνευμονική ς,
τμηματική ς πνευμονική ς και συστηματική ς κυκλοφορίας, εξαλείφοντας την σημαντική πικαι

παρεκκλίσεων

(conditions). Στην πρώτη με τον ασθενή να αναξυγό νο ή 100% οξυγό νο συν μονοξείδιο του
αζώτου (NO) 10-20 ppm ή ενδοφλέ βια εποπροστενό λη, που συνιστού ν τη δοκιμασία αναστρεψιμό τητας για να αποφασιστεί εά ν η πνευμονική υπέ ρταση είναι εγκατεστημέ νη ή ό χι (εικόνα 2).
Με βά ση τις μετρή σεις του υβριδικού καθετηριασμού υπολογίζονται οι πνευμονικέ ς αντι-

των υψηλών πνευμονικών αντιστά σεων6,7,8,9.

λαθών

ποίηση του ασθενού ς και αλλοίωση των με-

πνέ ει 21% οξυγό νο, και στη 2 ή 3 με 100% ο-

γνητική τομογραφία καρδιά ς (XMR)

θανό τητα

ώστε να μην υπά ρξει χρό νος για αποσταθερο-

Οι μετρή σεις γίνονται σε 2 ή 3 καταστά σεις

πλοκέ ς σε 1.1%5.

δεξιού

κού εργαστηρίου με το μαγνητικό τομογρά φο,

των

στά σεις σε κά θε κατά σταση. Ο ασθενή ς έ χει
πνευμονική υπέ ρταση εά ν η μέ ση πίεση της
πνευμονική ς αρτηρίας είναι mPAP ≥ 20 mmHg
και οι πνευμονικέ ς αντιστά σεις είναι PVR≥3
Wood units. Οι πνευμονικέ ς αντιστά σεις στα
παιδιά πρέ πει πά ντα να ανά γονται στην επιφά νεια σώματος πολλαπλασιά ζοντας την
εκά στοτε μετρού μενη αντίσταση με την
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Εικόνα 2. Υβριδικό αιμοδυναμικό εργαστήριο στo National Institute of Health, Maryland, Η.Π.Α. Στο πρώτο στάδιο γίνεται ο καρδιακός καθετηριασμός και τοποθετούνται οι καθετήρες στην πνευμονική αρτηρία και στη θέση ενσφήνωσης
και λαμβάνονται οι συνήθεις μετρήσεις πίεσης και αερίων αίματος με σκιαγραφική καθοδήγηση δύο επιπέδων. Ο ασθενής στη συνέχεια παραμένοντας στο ίδιο τραπέζι μεταφέρεται πάνω σε ράγες στη διπλανή αίθουσα όπου βρίσκεται
ο μαγνητικός τομογράφος. Καταγράφονται οι ροές και λαμβάνονται ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες από τη
μαγνητική, ενώ οι καρδιακοί καθετήρες παραμένουν στη θέση τους μετρώντας τις πιέσεις στην πνευμονική και συστηματική κυκλοφορία, καθώς και την πίεση ενσφήνωσης των τριχοειδών. Όλος ο εξοπλισμός είναι συμβατός με το μαγνητικό τομογράφο (ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής μένει εκτός της αίθουσας), ενώ οι παρευρισκόμενοι στο χώρο του
μαγνητικού τομογράφου παίρνουν μέτρα προστασίας από το θόρυβο10.

επιφά νεια σώματος και αναγρά φοντας την

τεταρτοβά θμια κέ ντρα αναφορά ς. Σε αρκετά

πνευμονική αντίσταση ως PVRi και μετρώντας

κέ ντρα

τη σε Wood units.m2 (και ό χι Wood units/m2

σύ γκλειση

ό πως συχνά από παρά βλεψη αναγρά φεται). Θε-

closure), για να περιορίσουν το shunt αλλά να

ωρού με πως μπορού ν με ασφά λεια να συγκλει-

υπά ρξει και βαλβίδα διαφυγή ς σε περίπτωση

σθού ν ελλείμματα σε ασθενείς ό που η PVRi<4

που η πνευμονική υπέ ρταση συνεχίσει να ε-

Wood units.m2– διορθού μενη.

ξελίσσεται12. Ως εκ τού του, πρέ πει προεγχειρη-

Εά ν η PVRi> 8 Wood units.m2 , η πνευμονική

τικά να γίνεται δοκιμασία αναστρεψιμό τητας

υπέ ρταση θεωρείται εγκατεστημέ νη και η

(vasoreactivity testing) για υποστή ριξη της

σύ γκλειση τυχό ν ελλειμμά των αντενδείκνυται –

από φασης χειρουργική ς διό ρθωσης. Θετική θε-

μη διορθού μενη (Recommenda-tion IIaC)11.

ωρείται η δοκιμασί α αναστρεψιμό τητας ό ταν ε-

Γίνεται κατανοητό πως ασθενείς με μετρού μενη

πιτυγχά νεται μείωση της μέ σης πίεσης της

PVRi 4-8 Wood units.m2 ανή κουν σε μια γκρίζα

πνευμονική ς ≥10 mmHg σε από λυτη τιμή mPAP

ζώνη. Στην περίπτωση αυτή οι αποφά σεις παίρ-

≤40 mmHg με αύ ξηση ή διατή ρηση του ό γκου

νονται εξατομικευμέ να και προτιμό τερα σε

παλμού . Σε μερικά κέ ντρα σε αυτού ς τους

συχνά
των

προχωρού ν
ελλειμμά των

σε

θυριδωτή
(fenestrated
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ασθενείς χορηγείται θεραπεία πνευμονική ς

• Θεωρείται αναστρέ ψιμη εά ν η πνευμονικέ ς α-

υπέ ρτασης με αναστολείς της φωσφοδιε-

ντιστά σεις είναι PVRi< 4 Wood units.m2 και μη

στερά σης τύ που 5 (PDE-5 inhibitors) ή ανταγω-

αναστρέ ψιμη εά ν είναι PVRi>8 Wood units.m2. Η

νιστέ ς των υποδοχέ ων της ενδοθηλί νης (ERAs)

PVRi μεταξύ 4 και 8 Wood units.m2 πέ φτει σε μια

σε μια προσπά θεια ελά ττωσης της PVRi και προ-

γκρίζα ζώνη αναφορικά με την πρό γνωση της

ετοιμασίας για το χειρουργείο, ό χι ό μως για χρο-

πά θησης.

νικά διαστή ματα > 3-6 μηνών. Προς το παρό ν

• Ο πιο αξιό πιστος τρό πος μέ τρησης της PVR

τουλά χιστον, η Ελλά δα δεν διαθέ τει σύ γχρονο υ-

είναι ο υβριδικό ς καρδιακό ς καθετηριασμό ς,

βριδικό ΧΜR αιμοδυναμικό εργαστή ριο. Σε ιδιω-

αλλά δεν είναι ευρέ ως διαθέ σιμος προς το

τικά κέ ντρα γίνεται περιορισμέ νος αναγκαστικά

παρό ν.

αριθμό ς υβριδικών καθετηριασμών με τους α-

• Επικουρικά εργαλεί α για την εκτίμηση και πα-

σθενείς να υποβά λλονται αρχικά στον δεξιό

ρακολού θηση των ασθενών αυτών αποτελού ν η

καρδιακό καθετηριασμό και μετά να μεταφέ ρο-

απλή μαγνητική τομογραφία με παραμαγνητική

νται στο μαγνητικό τομογρά φο. Αναγκαστικά

ουσία, ο δεξιό ς καρδιακό ς καθετηριασμό ς, η α-

λοιπό ν, πολλέ ς φορέ ς οι μετρή σεις της PVR γίνο-

κτινογραφία θώρακος, η περιπατητική δοκι-

νται με τις κλασσικέ ς μεθό δους (ά μεση μέ θοδος

μασία

Fick, thermodi-lution) οι οποίες ενέ χουν εκ των

δύ σπνοιας/προσπά θειας Borg, η λειτουργική

πραγμά των σημαντικό περιθώριο λά θους.

τά ξη κατά WHO, η τιμή της αιμοσφαιρίνης και ο

Σύνοψη

κορεσμό ς του αίματος και φυσικά η κλινική

• Ως πνευμονική υπέ ρταση ορίζεται η παρουσία

εξέ ταση και το ιστορικό .

αυξημέ νης μέ σης αρτηριακή ς πίεσης ηρεμίας

• Σε αναστρέ ψιμη πνευμονική υπέ ρταση συνι-

της πνευμονική ς αρτηρίας (mPAP) σε επίπεδο ≥

στά ται η διό ρθωση της επικοινωνίας, ενώ κά τι

20 mmHg και πνευμονικών αντιστάσεων PVR≥3

τέ τοιο αντενδείκνυται πλή ρως σε μη ανα-

Wood units, μετρημέ να με δεξιό καρδιακό καθε-

στρέ ψιμη πνευμονική υπέ ρταση.

τηριασμό .

• Η θυριδωτή σύ γκλειση μεσοκολπικών ελ-

• Η νό σος έ χει πολλαπλέ ς αιτιολογίες μια από τις

λειμμά των αποτελεί μια επιλογή προς α-

οποίες είναι η πνευμονική αρτηριακή υπέ ρταση

ξιολό γηση κυρίως σε ασθενείς με τιμέ ς PVRi με-

λό γω συγγενού ς καρδιοπά θειας από αριστερο-

ταξύ 4 και 8 Wood units.m2, ή σε ασθενείς με

δεξιά διαφυγή στο επίπεδο της καρδιά ς ή των

δυσλειτουργία της δεξιά ς κοιλί ας.

μεγά λων αγγείων.
• Μπορεί να εμφανιστεί σε μη διορθωμέ νες καρ-

διοπά θειες, αλλά και μετά τη διό ρθωση αυτών.
• Διακρίνεται σε μη αναστρέ ψιμη και ανα-

στρέ ψιμη, αναλό γως εά ν οι βλά βες του πνευμονικού αγγειακού δικτύ ου είναι μό νιμες ή ό χι.

των

6

λεπτών

και

ο

δείκτης
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Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Πολυμέρου,
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The contemporary approach to the patient with congenital heart
disease related pulmonary arterial hypertension
IOANNIS POLYMEROU1, MD, APHRODITE TZIFA1,2, MD(RES), FRCPCH
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of Paediatric Cardiology and Adult Congenital Heart Disease, Mitera Hospital, Athens,

Greece, 2Division of Biomedical Engineering and Imaging Sciences, King's College, London, UK.
Pulmonary arterial hypertension is a multi-factorial condition with a pathology that is not yet fully understood. It can represent a consequence or an association of congenital heart disease with cardiac
shunts, whether addressed or not addressed with surgery or interventional therapy. It is of crucial importance for the course and management of the disease to know whether the patient’s pulmonary arterial
hypertension is reversible or irreversible. This manuscript aims to provide a useful roadmap on identifying and assessing the patient with CHD-related pulmonary arterial hypertension, by utilizing the standard but also the more modern tools that we have at our disposal. It also provides consensus data on the
general approach to the patient with CHD and cardiac shunts, regarding the timeline and suitability for
repair.
Keywords: mPAP: Mean pulmonary artery pressure, PVR: Pulmonary vascular resistance, PVRi: Pulmonary vascular resistance indexed for body surface area, CHD: Congenital heart disease, Qp/Qs: Pulmonary-Systemic Flow Ratio, XMR: Hybrid cardiac catheter laboratory
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