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Κριτήρια χειρουργικήσ αντιμετϊπιςησ λοιμϊδουσ ενδοκαρδίτιδασ



Παθολογία τησ απλήσ λοιμώδουσ 
ενδοκαρδίτιδασ τησ αορτικήσ βαλβίδασ

• Προκαλεύ καταςτροφό των γλωχύνων, 
παραβαλβιδικϊ αποςτόματα και 
επικοινωνύεσ μεταξύ των κοιλοτότων

• Μπορεύ να προκαλϋςει εμβολιςμό τησ 
ςτεφανιαύασ ό ςυςτηματικόσ 
κυκλοφορύασ

• υχνϊ όργανα ςτόχοι εύναι ο εγκϋφαλοσ 
(ιςχαιμικό ό αιμορραγικό ϋμφρακτο), ο 
ςπλόνασ, το όπαρ, οι νεφρού και τα ϊκρα 
(μυκωτικϊ ανευρύςματα, ϋμφρακτα ό 
και αποςτόματα)

• Μπορεύ να οδηγόςει ςε κατϊ ςυνϋχεια  
προςβολό τησ μιτροειδούσ βαλβύδασ, 
λόγω μεγϊλων εκβλαςτόςεων που 
ϋρχονται ςε επαφό με την πρόςθια 
γλωχύνα τησ μιτροειδούσ



Παθολογία τησ απλήσ λοιμώδουσ 
ενδοκαρδίτιδασ τησ μιτροειδούσ βαλβίδασ

• Εκβλαςτόςεισ μπορούν να αναπτυχθούν 
οπουδόποτε ςτισ γλωχύνεσ ό τισ τενόντιεσ 
χορδϋσ

• Ωςτόςο η πιο ςυχνό θϋςη εμφϊνιςησ εύναι 
ςτη βϊςη τησ κολπικόσ επιφϊνειασ των 
γλωχύνων τησ μιτροειδούσ

• Προςβολό του δακτυλύου ό του 
υποβαλβιδικού μηχανιςμού μπορεύ να 
βλϊψει τον κολποκοιλιακό κόμβο

• Καταςτροφό των ινωδών τριγώνων και του 
ινώδουσ ςχηματιςμού ςυνόθωσ οφεύλεται 
ςε αορτικό ενδοκαρδύτιδα με δευτερογενό 
προςβολό τησ μιτροειδούσ



Παθολογία τησ ενδοκαρδίτιδασ 
προςθετικήσ αορτικήσ βαλβίδασ

• Η προςβολό τησ μηχανικόσ 
βαλβύδασ εντοπύζεται ςυνόθωσ ςτο 
δακτύλιο ςυρραφόσ

• Η προςβολό τησ βιολογικόσ 
βαλβύδασ μπορεύ να εντοπύζεται 
ςτισ γλωχύνεσ, ςτο δακτύλιο 
ςυρραφόσ ό και ςτα δύο.

• Η λούμωξη μετϊ από 
αντικατϊςταςη αορτικόσ ρύζασ με 
μηχανικό βαλβύδα ςυνόθωσ 
προκαλεύ αποκόλληςη τησ 
βαλβύδασ από τον αορτικό δακτύλιο 
με ςυνακόλουθη δημιουργύα 
ψευδοανευρύςματοσ.



Παθολογία τησ ενδοκαρδίτιδασ 
προςθετικήσ μιτροειδούσ βαλβίδασ

• υνόθωσ προςβϊλλει το δακτύλιο 
ςυρραφόσ ό το όριο ανϊμεςα ςτη 
προςθετικό βαλβύδα και το μιτροειδικό
δακτύλιο (ςυνόθησ εςτύα δημιουργύασ 
θρόμβων).

• Η επϋκταςη τησ προςβολόσ μπορεύ να 
οδηγόςει ςε ςχηματιςμό αποςτόματοσ

• Μπορεύ να επεκταθεύ πρόςθια προσ τα 
ινώδη τρύγωνα ό οπύςθια, 
προκαλώντασ βλϊβη ςτον 
κολποκοιλιακό κόμβο.



Η Ομάδα Ενδοκαρδίτιδασ

Η Λοιμώδησ Ενδοκαρδύτιδα δεν εύναι μύα απλό νόςοσ.  Έχει διϊφορεσ 
εκδηλώςεισ, ανϊλογα με τα όργανα προςβολόσ, το μικρόβιο, την 
παρουςύα επιπλοκών και τα χαρακτηριςτικϊ του αςθενούσ.

Απαιτεύται εξειδύκευςη από πολλϋσ ειδικότητεσ.

• Καρδιολόγοι
• Καρδιοχειρουργού
• Μικροβιολόγοι
• Ακτινολόγοι
• Νευρολόγοι
• Νευροχειρουργού κ.α. όταν απαιτεύται

Διαρκόσ ςυνεργαςύα για να αποφαςύζεται ό να τροποποιεύται η κατϊλληλη 
θεραπεύα ςτον κατϊλληλο χρόνο. (class IB AHA/ACC guideline – class IIa ESC 
guideline)



Ηχοκαρδιογραφία

• Η πιο αξιόπιςτη μϋθοδοσ ςόμερα για 
τη διϊγνωςη τησ λοιμώδουσ 
ενδοκαρδύτιδασ εύναι η 
διοιςοφϊγειοσ υπερηχογραφικό 
μελϋτη.

• Η ευαιςθηςύα τησ εύναι περύπου 90% 
και η ειδικότητα εύναι περύπου 95%

• Η διαθωρακικό υπερηχογραφύα ϋχει 
50% ευαιςθηςύα και 90% ειδικότητα 
ςτη διϊγνωςη.

• Σα ευρόματα περιλαμβϊνουν 
εκβλαςτόςεισ, παραβαλβιδικό 
διαφυγό ςε προςθετικϋσ βαλβύδεσ, 
ενδοκαρδιακϋσ επικοινωνύεσ και 
αποςτόματα.



• Καρδιακό 
ανεπϊρκεια

• Μη ελεγχόμενη 
λούμωξη

• Πρόληψη 
εμβολικών 
επειςοδύων

Ενδείξεισ Χειρουργικήσ αντιμετϊπιςησ Λοιμϊδουσ Ενδοκαρδίτιδασ



Καρδιακή ανεπάρκεια

• Αποτελεύ την πιο ςυχνό επιπλοκό τησ Λοιμώδουσ Ενδοκαρδύτιδασ και την 
πιο ςυχνό ϋνδειξη χειρουργικόσ επϋμβαςησ.

• Παρατηρεύται ςτο 40-60% ςε NVE ιδύωσ τησ αορτικόσ βαλβύδασ.
• Αποτελεύ την κυριότερη ϋνδειξη για επεύγουςα επϋμβαςη ςε NVE - PVE.

• Άμεςη επϋμβαςη απαιτεύται όταν ο αςθενόσ ευρύςκεται ςε πνευμονικό 
ούδημα ό καρδιογενό καταπληξύα παρϊ την κατϊλληλη φαρμακευτικό 
αγωγό.

Επεύγουςα επϋμβαςη απαιτεύται ςε περιπτώςεισ 

• οβαρόσ ανεπϊρκειασ αορτικόσ ό μιτροειδούσ (ακόμα και ςε περιπτώςεισ 
χωρύσ Καρδιακό Ανεπϊρκεια)

• Ενδοκαρδιακόσ επικοινωνύασ
• Απόφραξησ τησ βαλβύδασ από εκβλαςτόςεισ
• Αυξημϋνησ πύεςησ ΑΡ κόλπου
• Μϋτριασ – ςοβαρόσ Πνευμονικόσ Τπϋρταςησ



Σε αςκενείσ με καλά ανεκτι ςοβαρι βαλβιδικι ανεπάρκεια (NYHA I – II) αλλά 
χωρίσ άλλεσ ενδείξεισ για επζμβαςθ, προτιμάται αρχικά θ φαρμακευτικι 
αντιμετϊπιςθ υπό κλινικι και υπερθχογραφικι παρακολοφκθςθ.

Η χειρουργικι παρζμβαςθ αποφαςίηεται ανάλογα με το βακμό ανεπάρκειασ τθσ 
βαλβίδασ.



Μη ελεγχόμενη λοίμωξη

Αποτελεύ τη δεύτερη ςυχνότερη ϋνδειξη χειρουργικόσ επϋμβαςησ

Ενδεύξεισ χειρουργικόσ επϋμβαςησ

• Επιμϋνουςα λούμωξη
• Περιβαλβιδικό επϋκταςη
• Λούμωξη από μικροοργανιςμούσ με μικρό πιθανότητα να ελεγχθούν με 

αντιβιοτικό αγωγό



Επιμζνουςα λοίμωξθ

Πυρετόσ και/ι κετικζσ αιμοκαλλιζργειεσ επιμζνουν για 7-10 μζρεσ παρά τθν 
κατάλλθλθ αντιβιοτικι αγωγι και όταν ζχουν αποκλειςκεί εξωκαρδιακά 
αποςτιματα (ςπλινα, εγκεφάλου, νωτιαίου μυελοφ ι νεφρϊν) και άλλεσ αιτίεσ του 
πυρετοφ.

Πρόςφατα προτάκθκε ότι κετικζσ αιμοκαλλιζργειεσ 72 ϊρεσ μετά τθν ζναρξθ 
αγωγισ είναι ανεξάρτθτοσ παράγοντασ ενδονοςοκομειακισ κνθτότθτασ.
(Lopez J et al. Eur Heart J 2013)



Περιβαλβιδικι επζκταςθ

Αποτελεί τθν πιο ςυχνι αιτία μθ ελεγχόμενθσ 
λοίμωξθσ τθσ βαλβίδασ (NVE – PVE) και ςχετίηεται με 
υψθλι κνθτότθτα. Περιλαμβάνει ςχθματιςμό 
αποςτθμάτων, επικοινωνιϊν και 
ψευδοανευρυςμάτων.

Είναι ςυχνότερο ςτθν Αορτικι NVE (10-40%) και 
ςυχνό ςτθν Αορτικι PVE (56 – 100%). Η επζκταςθ 
είναι ςυνικωσ μεταξφ αορτικισ και μιτροειδοφσ.
Στθν ενδοκαρδίτιδα τθσ μιτροειδοφσ θ επζκταςθ 
είναι κυρίωσ ςτον οπίςκιο δακτφλιο.
Η ςυχνότερθ αιτία είναι ο S. Aureus (46%)
Επζμβαςθ πραγματοποιείται ςτο 87 % αλλά θ 
κνθτότθτα παραμζνει υψθλι  (41%). 
Άλλεσ επιπλοκζσ περιλαμβάνουν μεςοκοιλιακζσ 
επικοινωνίεσ, κολποκοιλιακοφσ αποκλειςμοφσ και 
οξζα ςτεφανιαία ςφνδρομα.

Επζμβαςθ πρζπει να πραγματοποιείται ςε 
επείγουςα βάςθ.

Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, 
μικρά αποςτιματα ι 
ψευδοανευρφςματα 
μποροφν να 
παρακολουκοφνται 
ςυντθρθτικά, όταν θ 
λοίμωξθ ελζγχεται 
επαρκϊσ με αντιβιοτικά.



Λούμωξη από μικροοργανιςμούσ με μικρό πιθανότητα να ελεγχθούν με 
αντιβιοτικό αγωγό

Η επϋμβαςη ενδεύκνυται ςε

• Μυκητιαςικό ενδοκαρδύτιδα
• Ενδοκαρδύτιδα από πολυανθεκτικϊ ςτελϋχη
• Gram (-) ςτελϋχη ( ςπϊνιο)
• PVE από S Aureus

Η επϋμβαςη πρϋπει να εξετϊζεται ςε

• PVE από ςταφυλόκοκκο
• PVE από non HACET group (Haemophilus spp., Actinobacillus

actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, 
and Kingella kingae) gram (-)



Πρόληψη εμβολικϊν επειςοδίων

Τα εμβολικά επειςόδια είναι ςυχνζσ και 
ςοβαρζσ επιπλοκζσ και οφείλονται ςτθ 
μετανάςτευςθ καρδιακϊν εκβλαςτιςεων. Σε 
ενδοκαρδίτιδεσ αορτικισ και μιτροειδοφσ 
ςυνικωσ προςβάλλονται ο εγκζφαλοσ και ο 
ςπλινασ ενϊ ςε τριγλϊχινασ ςυχνζσ είναι οι 
πνευμονικζσ εμβολζσ. 
Τα εμβολικά φαινόμενα παραμζνουν 
αςυμπτωματικά ςε 20 – 50 % των αςκενϊν 
και διαγιγνϊςκονται με τθν αξονικι 
τομογραφία.
Η αποφυγι εμβολικϊν επειςοδίων είναι 
δφςκολθ, επειδι αυτά ςυνικωσ ςυμβαίνουν 
πριν τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ. Ο 
καλφτεροσ τρόποσ μείωςθσ του κινδφνου είναι 
θ άμεςθ ζναρξθ αντιβιοτικισ αγωγισ. 



Ο ρόλοσ τησ χειρουργικόσ αντιμετώπιςησ ςτην πρόληψη εμβολικών 
επειςοδύων

• Η επϋμβαςη ενδεύκνυται ςε αςθενεύσ με επιμϋνουςεσ εκβλαςτόςεισ > 10 
mm μετϊ από τουλϊχιςτον ϋνα εμβολικό επειςόδιο παρϊ την κατϊλληλη 
αντιβιοτικό αγωγό. 

• Η επϋμβαςη μπορεύ να ϋχει όφελοσ ςε αςθενεύσ με εκβλϊςτηςη αορτικόσ 
ό μιτροειδούσ > 15 mm ςε επιλεγμϋνουσ αςθενεύσ για την πρόληψη 
εμβολών. 

• Η επϋμβαςη που αποφαςύζεται για την πρόληψη εμβολικών επειςοδύων 
πρϋπει να γύνεται τισ πρώτεσ 2 εβδομϊδεσ μετϊ την ϋναρξη αντιβιοτικόσ 
αγωγόσ, επειδό τότε ο κύνδυνοσ εύναι μεγαλύτεροσ .

υμπεραςματικϊ, η απόφαςη για επϋμβαςη για πρόληψη εμβολών εύναι 
δύςκολη και εξειδικεύεται για κϊθε αςθενό. Εξαρτϊται από το μϋγεθοσ και 
την κινητικότητα τησ εκβλϊςτηςησ, τισ προηγηθεύςεσ εμβολϋσ, το εύδοσ του 
μικροοργανιςμού και τη διϊρκεια τησ αντιβιοτικόσ αγωγόσ.



Ενδοκαρδίτιδα των ΔΕ καρδιακών βαλβίδων

Αποτελεύ  το 5 – 10 % των περιπτώςεων . υνόθωσ ςυμβαύνει ςε IVDAs, 
ιδύωσ ςε ανοςοανεπαρκεύσ ό ανοςοκατεςταλμϋνουσ αςθενεύσ. Ο 
κυριότεροσ μικροοργανιςμόσ εύναι ο S. Aureus (60 – 90%), κυρύωσ ο 
MRSA. 
Η βαλβύδα που προςβϊλλεται ςυνόθωσ εύναι η τριγλώχινα.

Ενδεύξεισ χειρουργικόσ αντιμετώπιςησ:

Πρϋπει γενικϊ να αποφεύγεται ςε IVDAs που ςυνεχύζουν να κϊνουν 
χρόςη, αλλϊ πιθανώσ ϋχει ϋνδειξη ςε:

• ΔΕ καρδιακό ανεπϊρκεια λόγω ςοβαρόσ ανεπϊρκειασ τριγλώχινασ με 
πτωχό ανταπόκριςη ςτη διουρητικό αγωγό.

• Ενδοκαρδύτιδα τριγλώχινασ που προκαλεύται από μικροοργανιςμούσ 
που εύναι δύςκολο να αντιμετωπιςθούν φαρμακευτικϊ (μύκητεσ) ό ςε 
μικροβιαιμύα που επιμϋνει μετϊ από 7 μϋρεσ και οφεύλεται ςε S. Aureus  
- Pseudomonas aeruginosa, παρϊ την κατϊλληλη αντιβιοτικό αγωγό.

• Εκβλαςτόςεισ τριγλώχινασ > 20 mm που επιμϋνουν, με ό χωρύσ ΔΕ 
καρδιακό ανεπϊρκεια.





Αποτελέςματα χειρουργικήσ αντιμετώπιςησ Λοιμώδουσ 
Ενδοκαρδίτιδασ

• Η χειρουργικό θνητότητα ςε αςθενεύσ που δεν ϋχουν 
προςθετικό βαλβύδα, όταν η λούμωξη περιορύζεται ςτη βαλβύδα, 
εξαρτϊται από τη γενικότερη κατϊςταςη του αςθενούσ πριν το 
χειρουργεύο, την ηλικύα και τα ςυνοδϊ νοςόματα. υνόθωσ εύναι 
κϊτω από 10%.

• Η εγχειρητικό θνητότητα εύναι υψηλότερη ςε ενδοκαρδύτιδα 
προςθετικόσ βαλβύδασ και κυμαύνεται από 20% ωσ 30%.

• Η δεκαετόσ επιβύωςη μετϊ από επϋμβαςη για λοιμώδη 
ενδοκαρδύτιδα εύναι περύπου 50% ωσ 60%.



Κριτήρια χειρουργικήσ αντιμετϊπιςησ ανεπάρκειασ Αορτικήσ βαλβίδασ



Συμπτωματικοί αςθενείσ: πρϋπει να γύνεται 
χειρουργικό επϋμβαςη ανεξϊρτητα από το 
κλϊςμα εξώθηςησ, όταν η ανεπϊρκεια τησ 
αορτικόσ βαλβύδασ εύναι ςοβαρό και ο 
χειρουργικόσ κύνδυνοσ το επιτρϋπει.

Αςυμπτωματικοί αςθενείσ: Πρϋπει να 
γύνεται επϋμβαςη όταν

• LVEF ≤ 50%
• LVEDD > 70 mm or LVESD > 50 mm

υνεπώσ ςημαςύα ϋχει η λειτουργικότητα 
τησ ΑΡ κοιλύασ.

Αςθενεύσ που δεν πληρούν τα κριτόρια 
πρϋπει να ελϋγχονται τακτικϊ 
υπερηχογραφικϊ και να παρακολουθούνται 
για τυχόν ςυμπτώματα.

Σαχεύα αύξηςη των διαςτϊςεων τησ ΑΡ 
κοιλύασ ό μεύωςη τησ λειτουργικότητϊσ τησ, 
εύναι ςχετικό ϋνδειξη για χειρουργικό 
επϋμβαςη.

Η επζμβαςθ μπορεί να είναι 
αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ τθσ 
Αορτικισ βαλβίδασ





Κριτήρια χειρουργικήσ αντιμετϊπιςησ ανεπάρκειασ Μιτροειδοφσ βαλβίδασ



Πρωτοπακισ ανεπάρκεια Μιτροειδοφσ βαλβίδασ

Ζνα ι περιςςότερα ςτοιχεία του μιτροειδικοφ μθχανιςμοφ επθρεάηονται 
ευκζωσ. Η πιο ςυχνι αιτία είναι θ εκφφλιςθ (πρόπτωςθ, ριξθ τενοντίων 
χορδϊν). 
Η ενδοκαρδίτιδα τθσ Μιτροειδοφσ βαλβίδασ είναι επίςθσ αιτία.



Επεύγουςα επϋμβαςη απαιτεύται ςε αςθενεύσ με οξεύα 
ςοβαρό ανεπϊρκεια μιτροειδούσ. 
ε περύπτωςη ρόξησ θηλοειδούσ μυόσ, απαιτεύται 
αντικατϊςταςη τησ μιτροειδούσ βαλβύδασ.

Η χειρουργικό επϋμβαςη ενδεύκνυται ςε 
ςυμπτωματικούσ αςθενεύσ με χρόνια ςοβαρό ανεπϊρκεια 
μιτροειδούσ

ε αςυμπτωματικούσ αςθενεύσ με ςοβαρό ανεπϊρκεια, 
ενδεύξεισ εύναι:
• LVEF ≤ 60% or LVESD ≥ 45 mm
• Νϋα κολπικό μαρμαρυγό.
• υςτολικό πύεςη πνευμονικόσ ≥ 50 mmHg

ε αςυμπτωματικούσ αςθενεύσ με ςοβαρό ανεπϊρκεια
και ευκύνητη (flail) γλωχύνα, πιθανϋσ ενδεύξεισ θα 
μπορούςαν να εύναι:
• Διϊταςη ΑΡ κόλπου ςε φλεβοκομβικό ρυθμό
• LVESD 40 – 44 mm
Μόνο ςε κϋντρα με εμπειρύα ςτην επιδιόρθωςη τησ 
μιτροειδούσ.



• Όταν εύναι δυνατό, η επιδιόρθωςη τησ μιτροειδούσ βαλβύδασ 
προτιμϊται από την αντικατϊςταςη.

• Όταν δεν εύναι δυνατό, προτιμϊται η αντικατϊςταςη τησ μιτροειδούσ 
βαλβύδασ με διατόρηςη του υποβαλβιδικού μηχανιςμού.

Ζχουν αναπτυχκεί διακακετθριακζσ 
μζκοδοι διόρκωςθσ τθσ μιτροειδοφσ 
βαλβίδασ.

Επί του παρόντοσ, είναι 
διαδεδομζνθ θ επιδιόρκωςθ edge –
to – edge (mitraclip)

Προτείνεται ςε ςυμπτωματικοφσ 
αςκενείσ με υψθλό χειρουργικό 
κίνδυνο ι ςε ανεγχείρθτουσ.
Είναι γενικά αςφαλισ και βελτιϊνει 
τα ςυμπτϊματα. Ωςτόςο, το 
ποςοςτό υπολειμματικισ 
ανεπάρκειασ ςτθν 5ετία είναι 
υψθλότερο από τθ χειρουργικι 
διόρκωςθ.





Δευτεροπαθήσ ανεπάρκεια Μιτροειδούσ βαλβίδασ

• Παλαιότερα αναφερόταν ωσ λειτουργικό ανεπϊρκεια
• Οι γλωχύνεσ και οι χορδϋσ εύναι δομικϊ φυςιολογικϋσ.
• Παρατηρεύται ςε διατατικϋσ ό ιςχαιμικϋσ μυοκαρδιοπϊθειεσ
• Επύςησ ςε διϊταςη του μιτροειδικού δακτυλύου ςε αςθενεύσ ςε χρόνια 

κολπικό μαρμαρυγό και διϊταςη ΑΡ κόλπου



• Η χρόνια δευτεροπακισ 
ανεπάρκεια Μιτροειδοφσ 
ςχετίηεται με πτωχι πρόγνωςθ.

• Ζνδειξθ είναι θ ςοβαρι 
ανεπάρκεια ςε αςκενείσ που 
χειρουργοφνται για CABG και 
ζχουν LVEF>30%.

• Δεν υπάρχουν αποδείξεισ ότι θ 
επιδιόρκωςθ βελτιϊνει τθν 
επιβίωςθ.

• Είναι ςθμαντικι θ λιψθ 
απόφαςθσ από τθν Ομάδα 
Καρδιάσ (Heart team).

• Σε αςκενείσ που υποβάλλονται 
ςε αορτοςτεφανιαία παράκαμψθ 
και ζχουν ςοβαρι δευτεροπακι 
ανεπάρκεια μιτροειδοφσ, θ 
απόφαςθ για αντιμετϊπιςθ (ι 
όχι) τθσ ανεπάρκειασ πρζπει να 
λαμβάνεται προεγχειρθτικά. Η 
γενικι αναιςκθςία μπορεί να 
ελαττϊςει τθ ςοβαρότθτα τθσ 
ανεπάρκειασ.



Δεν υπάρχει καλφτερθ χειρουργικι αντιμετϊπιςθ.

Συνικωσ προτιμάται επιδιόρκωςθ με πλιρθ 
δακτφλιο αλλά πολλζσ φορζσ γίνεται αντικατάςταςθ 
τθσ βαλβίδασ.

Όταν δεν γίνεται επαναιμάτωςθ, θ επζμβαςθ επί 
τθσ μιτροειδοφσ ςυνικωσ δεν ενδείκνυται. Μπορεί 
να ζχει όφελοσ θ διαδερμικι παρζμβαςθ με 
επιδιόρκωςθ edge – to – edge (mitraclip).

Σε αςκενείσ με LVEF ≤ 30%, θ απόφαςθ για 
παρζμβαςθ επί τθσ μιτροειδοφσ βαλβίδασ ι όχι, 
λαμβάνεται από τθν Ομάδα Καρδιάσ.

Η επζμβαςη αντενδείκνυται ςε LVEF < 15%.

Η ςυηιτθςθ για διόρκωςθ τθσ μζτριασ ιςχαιμικισ ανεπάρκειασ κατά τθ 
διάρκεια επζμβαςθσ αορτοςτεφανιαίασ παράκαμψθσ είναι ςε εξζλιξθ. 



Κριτήρια χειρουργικήσ αντιμετϊπιςησ ανεπάρκειασ Τριγλϊχινασ βαλβίδασ

Η «ξεχαςμζνη» βαλβίδα



Η ανεπϊρκεια τησ τριγλώχινασ εύναι ςυνόθωσ δευτεροπαθόσ και οφεύλεται ςε 
δυςλειτουργύα τησ ΔΕ κοιλύασ μετϊ από υπερφόρτωςη πύεςησ ό όγκου ςε βαλβύδα 
με φυςιολογικϋσ δομικϊ γλωχύνεσ. 

Πιθανϋσ αιτύεσ πρωτοπαθούσ ανεπϊρκειασ εύναι:

• Μικροβιακό ενδοκαρδύτιδα (ιδύωσ ςε IVDAs)
• Ρευματικό νόςοσ
• Καρκινοειδϋσ
• Μυξωματώδησ εκφύλιςη
• Ανωμαλύα Ebstein
• Θωρακικό τραύμα
• Ιατρογενόσ βλϊβη





Η χειρουργικι επζμβαςθ ςε ανεπάρκεια Τριγλϊχινασ 
πρζπει να πραγματοποιείται πριν εγκαταςτακεί 
δυςλειτουργία ΔΕ κοιλίασ τελικοφ ςταδίου.

Ενδείκνυται ςε ςυμπτωματικοφσ αςκενείσ με ςοβαρι 
πρωτοπακι ανεπάρκεια.

Πικανϊσ ενδείκνυται ςε αςυμπτωματικοφσ αςκενείσ με 
προοδευτικι διάταςθ ΔΕ κοιλίασ ι επιδείνωςθ 
λειτουργικότθτασ ΔΕ κοιλίασ.

Σε δευτεροπακι ανεπάρκεια, θ επιδιόρκωςθ τθσ 
τριγλϊχινασ ςε επζμβαςθ μιτροειδοφσ βαλβίδασ δεν 
αυξάνει ιδιαίτερα τον εγχειρθτικό κίνδυνο και οδθγεί ςε 
βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ ΔΕ κοιλίασ.

Συνεπϊσ, όταν υπάρχει διάταςθ του δακτυλίου, 
ενδείκνυται.

Όταν υπάρχουν 
θλεκτρόδια που 
διζρχονται διά τθσ 
τριγλϊχινασ, θ 
επζμβαςθ 
τροποποιείται 
ανάλογα με τθν 
κατάςταςθ του 
αςκενοφσ και τθ 
χειρουργικι εμπειρία.





Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ


