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ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι η
πιο κοινή βαλβιδοπάθεια στο γενικό πληθυσμό
και, σε νοσηλευόμενους ασθενείς, είναι δεύτερη
σε σειρά συχνότητας μετά τη στένωση της αορτικής
βαλβίδας. Υπολογίζεται, ότι 4.000.000 Ευρωπαίοι και
ίσος αριθμός Αμερικανών πάσχουν από σημαντική
ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, ενώ 250.000
νέες περιπτώσεις εμφανίζονται ετήσια. Η επίπτωση
εμφάνισής της στις δυτικές χώρες είναι 1,7% στο γενικό πληθυσμό και 10% σε άτομα ηλικίας >75 ετών.1,2
Η φυσιολογική λειτουργία της μιτροειδούς βαλβίδας εξαρτάται από την ανατομική και λειτουργική ακεραιότητα του μιτροειδικού σχηματισμού, ο
οποίος αποτελείται από τις μιτροειδικές γλωχίνες, το
μιτροειδικό δακτύλιο, τις τενόντιες χορδές και τους
θηλοειδείς μύες που εκφύονται από το τοίχωμα της
αριστερής κοιλίας. Ανωμαλίες οποιασδήποτε από
τις δομές αυτές μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια
της βαλβίδας.3,4,5
Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς εμφανίζεται, όταν
οι μιτροειδικές γλωχίνες αδυνατούν να καλύψουν το
στόμιο του μιτροειδικού δακτυλίου κατά τη διάρκεια
της συστολής και διακρίνεται σε χρόνια ή οξεία και
πρωτογενή (ονομάζεται επίσης οργανική ή εκφυλι-

στική), προκαλούμενη από τη δυσλειτουργία ενός ή
περισσότερων συστατικών στοιχείων της βαλβιδικής
συσκευής (π.χ. ρευματική νόσος, πρόπτωση ή "flail"
μίας γλωχίνας, λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με διάτρηση
των γλωχίνων, ρήξη τενόντιων χορδών, ρήξη ενός
θηλοειδούς μυός) ή δευτερογενή μορφή (λειτουργική ή ισχαιμική), που σχετίζεται με δυσλειτουργία
και διάταση της αριστερής κοιλίας. Η δευτερογενής
μορφή χαρακτηρίζεται από απώλεια του σημείου
επαφής των γλωχίνων, ως συνέπεια της διαστολής
του μιτροειδικού δακτυλίου, διαστολής ή δυσυγχρονισμού της αριστερής κοιλίας, με αποτέλεσμα το
"τέντωμα" (“tethering”) της υποβαλβιδικής συσκευής (τενοντίων χορδών και θηλοειδών μυών). Επίσης
υπάρχει και λειτουργική κατάταξη της μιτροειδικής
ανεπάρκειας με βάση την ευλυγισία και την κινητικότητα των μιτροειδικών γλωχίνων, κατά Carpentier,
όπου στον τύπο I η κινητικότητα των γλωχίνων είναι
φυσιολογική (ασβέστωση μιτροειδικού δακτυλίου6,
διάτρηση γλωχίνας λόγω ενδοκαρδίτιδας, συγγενής
παρουσία σχισμής σε γλωχίνα), ενώ στον τύπο II η
κινητικότητα των γλωχίνων είναι φυσιολογική, αλλά
υπάρχει πρόπτωση ή η βαλβίδα είναι χαλαρή (μυξωματώδης εκφύλιση6, ρήξη τενόντιων χορδών, ρήξη
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θηλοειδούς μυός). Στον τύπο III υπάρχει περιορισμός
της κινητικότητας των γλωχίνων, χωρίζεται σε IIIα [περιορισμός της κινητικότητας στη διαστολή: ρευματική,
ιατρογενής (ακτινοβολία, φάρμακα), φλεγμονώδης
(συστηματικός ερυθηματώδης λύκος7, αντικαρδιολιπίνη κ.λπ.)] και IIIβ (περιορισμός της κινητικότητας
στη συστολή: μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα, δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. (Εικόνα 1)8
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μια ανάλυση της βάσης δεδομένων της Society of
Thoracic Surgeons (STS) προκύπτει πως η πλαστική
επιδιόρθωση της μιτροειδούς διενεργείται στο 58%
των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική
επέμβαση για μιτροειδική ανεπάρκεια. Ωστόσο, σε
ασθενείς με υψηλό κίνδυνο (PROM~ Predicted Risk
Of Mortality ≥8% και <12%) και σε ακραίο κίνδυνο
(PROM ≥12%), η αντικατάσταση της βαλβίδας είναι
ακόμα η παρέμβαση επιλογής που πραγματοποιείται, αντίστοιχα, στο 79,5% και 84,5% των ασθενών.12

Χειρουργική θεραπεία της εκφυλιστικής
μιτροειδικής ανεπάρκειας
Στην εκφυλιστική μορφή, η οποία είναι υπεύ-

Εικόνα 1. Ταξινόμηση ανεπάρκειας μιτροειδούς κατά Carpentier.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΙΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ;
Η πρόγνωση των ασθενών με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς, που αντιμετωπίστηκαν μόνο
με φαρμακευτική θεραπεία, είναι δυσμενής, με μια
θνησιμότητα 20% σε 1 έτος και 50% στα 5 χρόνια, με
το 90% των επιζώντων ασθενών να νοσηλεύονται
για καρδιακή ανεπάρκεια τα 5 πρώτα χρόνια από
τη διάγνωση.9
Οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη χειρουργική διόρθωση της μιτροειδικής
ανεπάρκειας (πλαστική επιδιόρθωση ανατομικών
στοιχείων της βαλβίδας ή αντικατάστασή της), θεωρώντας την θεραπεία εκλογής τόσο στην εκφυλιστική όσο και στη δευτερογενή μορφή.10 Μεταξύ
των δύο χειρουργικών τεχνικών, η πλαστική επιδιόρθωση της μιτροειδούς είναι, επί του παρόντος,
η θεραπεία εκλογής ανεξάρτητα από την αιτιολογία
της μιτροειδικής ανεπάρκειας.11 Συγκεκριμένα, από

θυνη για το 60-70% των περιπτώσεων μιτροειδικής
ανεπάρκειας, η χειρουργική πλαστική επιδιόρθωση
θεωρείται η θεραπεία εκλογής, και η οποία σχετίζεται, εάν είναι αποτελεσματική και έγκαιρη, με μια
σημαντική βελτίωση της πρόγνωσης ειδικά στους
νεότερους ασθενείς.10,13 Αν και δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σύγκρισης μεταξύ της
πλαστικής επιδιόρθωσης και της αντικατάστασης
της βαλβίδας, πολλές αναδρομικές μελέτες δείχνουν
ότι η πλαστική επιδιόρθωση σχετίζεται με χαμηλότερη
περιεπεμβατική θνησιμότητα, καλύτερη διατήρηση
της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και απουσία επιπλοκών, που σχετίζονται με την εμφύτευση
μιας προσθετικής βαλβίδας (θρομβοεμβολισμός,
αιμορραγία δευτερογενής από την αντιπηκτική θεραπεία, λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα), και ότι η διάρκεια
της επέμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας.14

Χειρουργική θεραπεία της λειτουργικής
μιτροειδικής ανεπάρκειας
Έχει αποδειχθεί, ότι η σοβαρή λειτουργική μιτροειδική ανεπάρκεια σχετίζεται, σε ασθενείς με ισχαιμική
καρδιοπάθεια, με μια δυσμενέστερη πρόγνωση.15
Η συζήτηση για τη θεραπεία της λειτουργικής μιτροειδικής ανεπάρκειας (ειδικά στην περίπτωση της
ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας), όσον αφορά στο
εάν, πως και πότε πρέπει να διορθωθεί, είναι ένα
από τα πιο συζητημένα και αμφιλεγόμενα ζητήματα, τα τελευταία χρόνια, στην καρδιοχειρουργική
κοινότητα. Η χειρουργική θεραπεία των ασθενών
με λειτουργική μιτροειδική ανεπάρκεια και ισχαιμική
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μυοκαρδιοπάθεια είναι πράγματι εξαιρετικά περίπλοκη
για διαφορετικούς λόγους (υψηλή περιεπεμβατική
θνησιμότητα, σοβαρή πρόγνωση αυτής της ομάδας
ασθενών παρά την αποτελεσματική χειρουργική
επιδιόρθωση, πολυπλοκότητα της επιδιόρθωσης
των ανατομικών στοιχείων της βαλβίδας).
Μια παγιωμένη προσέγγιση σε αυτόν τον τύπο της
παθολογίας είναι η επιδιόρθωση της βαλβίδας μέσω
πλαστικής του μιτροειδικού δακτυλίου, συνδυαζόμενη
με μυοκαρδιακή επαναγγείωση.16 Ωστόσο, παρά την
εξαιρετική χειρουργική πλαστική επιδιόρθωση των
ανατομικών στοιχείων της μιτροειδούς, ένα σημαντικό
ποσοστό των ασθενών εμφανίζει βραχυπρόθεσμα
μία μέτρια ή σοβαρή υποτροπή (μεταξύ 17% και 37%
σε 1 έτος παρακολούθησης- follow up), που επηρεάζει σημαντικά την επιβίωση και τις επανεισαγωγές
για νοσηλεία καρδιακής ανεπάρκειας.17 Γι΄ αυτό το
λόγο, τα τελευταία χρόνια, "επέστρεψε"στη θεραπεία
των ασθενών με λειτουργική-ισχαιμική μιτροειδική
ανεπάρκεια και δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας
η αντικατάσταση της βαλβίδας, ειδικά εάν σχετίζεται
με ένα διαχωρισμό-διχασμό (“splitting”) της πρόσθιας μιτροειδικής γλωχίνας με πλήρη διατήρηση
της υποβαλβιδικής συσκευής.
Η μόνη προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη στην
οποία πραγματοποιήθηκε, μέχρι σήμερα, σύγκριση μεταξύ χειρουργικής πλαστικής επιδιόρθωσης
και αντικατάστασης της βαλβίδας σε ασθενείς με
λειτουργική-ισχαιμική μιτροειδική ανεπάρκεια και
δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας έδειξε ότι,
στους 12 μήνες, δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των δύο χειρουργικών τεχνικών, όσον αφορά στη μείωση του δείκτη συστολικού όγκου της
αριστερής κοιλίας (LVESVI), στη θνησιμότητα σε
30 ημέρες και στη 12μηνη επιβίωση. Το ποσοστό
μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας σε 1 έτος μετά τη
χειρουργική επέμβαση ήταν, ωστόσο, πολύ υψηλότερο σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία
με τεχνικές πλαστικής επιδιόρθωσης έναντι των
ασθενών που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση
της βαλβίδας (32,6% vs 2,3%, p < 0,0001).18 Άλλες
μελέτες, κυρίως του τύπου της αναδρομικής παρατήρησης, επιβεβαίωσαν ένα πιο υψηλό ποσοστό
υποτροπής της μιτροειδικής ανεπάρκειας μετά από
χειρουργική επέμβαση πλαστικής επιδιόρθωσης
της βαλβίδας, υποδηλώνοντας, ωστόσο, ότι το
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περιεγχειρητικό και μακροπρόθεσμο ποσοστό
θνησιμότητας μπορεί να είναι μικρότερο σε ασθενείς που υποβάλλονται σε πλαστική επιδιόρθωση
της βαλβίδας, σε σύγκριση με εκείνο των ασθενών
που υποβάλλονται σε χειρουργική αντικατάστασή
της.19 Είναι, όμως, απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν,
ότι στην κλινική πρακτική η χειρουργική αντικατάσταση συχνά προορίζεται για τους πιο επισφαλείς
ασθενείς, με υψηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο και με
πολλές συννοσηρότητες.
Σε ασθενείς με σοβαρή λειτουργική/ισχαιμική ανεπάρκεια, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για χειρουργική
επέμβαση επαναγγείωσης μέσω αορτοστεφανιαίου
bypass, οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν επίσης
τη χειρουργική διόρθωση της μιτροειδικής ανεπάρκειας, χωρίς να καθορίζουν αν αυτή πρέπει να γίνει με
πλαστική επιδιόρθωση ή αντικατάσταση της βαλβίδας.10 Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν χρειάζεται μία
ταυτόχρονη επέμβαση επαναγγείωσης μέσω bypass,
λαμβάνοντας υπόψιν τα λίγα στοιχεία πρόγνωσης
για την αποτελεσματικότητα της χειρουργικής πλαστικής διόρθωσης της δευτερογενούς (λειτουργικής
ή ισχαιμικής) σοβαρής μιτροειδικής ανεπάρκειας, οι
κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν να ληφθεί υπόψιν
η χειρουργική επέμβαση, μόνο όταν ο περιεγχειρητικός
κίνδυνος είναι μικρός και σε περίπτωση επιμονής των
σημείων και συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας
παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία (συμπεριλαμβανομένου του καρδιακού επανασυγχρονισμού,
εάν είναι απαραίτητο).10

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Η παρουσία συννοσηρότητας και ο υψηλός
περιεγχειρητικός κίνδυνος αποκλείουν τη δυνατότητα
παρέμβασης στο 50% των ασθενών με σοβαρή
ανεπάρκεια.10,20 Γι΄ αυτούς τους ασθενείς η διαδερμική πλαστική επιδιόρθωση της βαλβίδας (TMVr,
Transcatheter Mitral Valve repair) αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματική με τη χειρουργική επέμβαση.
Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την ανατομία
και την παθοφυσιολογία της βαλβιδικής συσκευής
κατέστησε, όμως, απαραίτητη την ανάπτυξη διαφορετικών συσκευών, που είχαν ως στόχο τη θεραπεία
ενός ή περισσότερων πιθανών υποκείμενων μηχανισμών της μιτροειδικής ανεπάρκειας:
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1) π
 λαστική επιδιόρθωση με συσκευή που "συρράπτει" (ενώνει) τις δύο γλωχίνες (edge-toedge) (Εικόνα 2). Υπάρχουν δύο συσκευές
μέχρι σήμερα, το MitraClip σύστημα της
Abbott Vascular, με >80.000 τοποθετήσεις
παγκοσμίως, το οποίο δύναται να τοποθετηθεί
στους ασθενείς που πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις της Εικόνας 3, και το νέο σύστημα
PASCAL της Edward Lifesciences.21

(λειτουργικής ή ισχαιμικής) μιτροειδικής ανεπάρκειας (Εικόνες 4 και 5. Edwards Cardioband
mitral reconstruction system, Millipede IRIS
complete annuloplasty ring). Στη διαδερμική έμμεση βαλβιδοπλαστική τοποθετούνται
συσκευές που ασκούν εξωτερικά περιμετρική δύναμη στο μιτροειδικό δακτύλιο (Carillon
Mitral Contour System και MVRx ARTO System).

Εικόνα 2 C,D. Edge to edge επιδιόρθωση μιτροειδούς
βαλβίδας.

Εικόνα 4. Διαδερμική άμεση βαλβιδοπλαστική.

Εικόνα 5. Συνθετικός ενισχυτικός δακτύλιος.

Εικόνα 3. Μορφολογικές προϋποθεσεις εμφύτευσης MitraClip.

2) Ά
 μεση ή έμμεση βαλβιδοπλαστική. Με τη
διαδερμική άμεση βαλβιδοπλαστική τοποθετείται συνθετικός ενισχυτικός δακτύλιος,
που υποστηρίζει τον ανατομικό μιτροειδικό
δακτύλιο (annulus), απ' όπου εκφύονται οι δύο
μιτροειδικές γλωχίνες, οπότε μικραίνει το κενό
ανάμεσά τους σε περίπτωση δευτερογενούς

3) Εμφύτευση NeoChord μέσω μειωμένης τομής
στο στήθος, στο επίπεδο του μεσοπλευρίου
χώρου (Transapical, διακορυφαία προσέγγιση).22 Εκτός από τις προαναφερθείσες συσκευές, που έχουν ήδη αποκτήσει τη σήμανση
της Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης (CE), πολλές
άλλες είναι υπό ανάπτυξη.
Το MitraClip ήταν η πρώτη συσκευή που εισήχθηστη θεραπευτική διαδερμική επιδιόρθωση της
μιτροειδικής ανεπάρκειας τόσο της πρωτογενούς
όσο και της δευτερογενούς. Εγκρίθηκε το 2008 στην
Ευρώπη και το 2013 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και
εκτιμάται ότι περισσότερο από 50.000 ασθενείς θε-
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ραπεύθηκαν με αυτή τη συσκευή μέχρι σήμερα. Η
διαδικασία εμφύτευσης του MitraClip αναπτύχθηκε
με την αναπαραγωγή της τεχνικής χειρουργικής λειτουργικής επιδιόρθωσης, που παρουσιάστηκε από
τον Alfieri, το 1991. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής προσέγγισης του MitraClip,
επίσης σε σύγκριση με την καρδιοχειρουργική, είχε
τεκμηριωθεί στη μελέτη EVEREST I (Endovascular
Valve Edge-to-Edge REpair STudy) και EVEREST
II.23,24,25,26 Αυτές οι δύο θεραπευτικές παρεμβάσεις
έχουν καταδείξει παρόμοια 5ετή θνησιμότητα στη
μελέτη EVEREST II σε ασθενείς με πρωτογενή κυρίως μιτροειδική ανεπάρκεια.27 Πρόσφατα, έχουν
δημοσιευθεί τα δεδομένα από τη μελέτη COAPT
(Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip
Percutaneous Therapy for heart failure Patients with
functional mitral regurgitation), η οποία συγκρίνει
ασθενείς με δευτερογενή μιτροειδική ανεπάρκεια,
οι οποίοι λαμβάνουν ήδη βέλτιστη φαρμακευτική
θεραπεία και οι οποίοι υποβάλλονται σε εμφύτευση
MitraClip, και ασθενείς που λαμβάνουν μόνο βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία και ομοίως από τη
μελέτη MITRA-FR. Τα δεδομένα της COAPT έδειξαν
ότι, σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μέτρια
έως σοβαρή ή σοβαρή μιτροειδική ανεπάρκεια, η
εμφύτευση του MitraClip, επικουρικά με τη βέλτιστη
φαρμακευτική θεραπεία, συσχετίστηκε με μείωση
του ρυθμού νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια
στους 24 μήνες (35,8% ασθενείς/έτος έναντι 67,9%
ασθενείς/έτος) και με μείωση της συνολικής θνησιμότητας από όλες τις αιτίες στους 24 μήνες (29,1%
έναντι 46,1% Hazard Ratio-Λόγος Κινδύνου 0,62
95% CI-Confidence Interval 0,46-0,82 p< 0,001).28
Στη μελέτη MITRA-FR, η οποία ήταν μικρότερη σε
αριθμό συμμετεχόντων, δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων.29 Ομοίως, σε
μια πρόσφατη κλινική δοκιμή, με διετή παρακολούθηση (μητρώο Mitra SWISS) ηλικιωμένων ασθενών
υψηλού χειρουργικού κινδύνου, τα αποτελέσματα
ήταν ικανοποιητικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις χωρίς
ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
ή χρόνιας νεφροπάθειας, που είχαν μετεπεμβατικά
μέση κλίση διαμιτροειδικής πίεσης <3 mmHg, δείκτη
όγκου αριστερού κόλπου <50 mL/m2 και απουσία
ή ήπια μιτροειδική ανεπάρκεια.30
Η TMVr έδειξε, επομένως, ένα εξαιρετικό προφίλ

ασφάλειας και μια καλή αποτελεσματικότητα κατά
την περιεπεμβατική διαδικασία, χωρίς να διακυβεύεται
η λειτουργικότητα και η γεωμετρία της αριστερής
κοιλίας. Δεδομένης της ανατομικής πολυπλοκότητας και της μεταβλητότητας της παθολογίας της
μιτροειδούς, η θεραπεία μόνο με την τεχνική “edgeto-edge” (πλαστική επιδιόρθωση με συσκευή που
"συρράπτει"- ενώνει τις δύο μιτροειδικές γλωχίνες) δεν
επιτρέπει πάντα να λάβουμε ένα τελικό αποτέλεσμα
όμοιο με αυτό της χειρουργικής παρέμβασης. Για το
λόγο αυτό, απαιτείται η γνώση πολλών διαφορετικών
συσκευών που, όπως περιγράφεται σε ορισμένες
αναφορές, μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν
σε συνδυασμό, με βάση την υποκείμενη αιτιολογία,
προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο ικανό τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα (Εικόνες 6,7).31
Τέλος, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, η αποτελεσματικότητα αυτών των συσκευών θα μπορούσε να
μειωθεί, με έναν υψηλότερο ρυθμό επανεπέμβασης
σε ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν ευνοϊκά ανατομικά
χαρακτηριστικά.32

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των διαδερμικών τεχνικών επιδιόρθωσης της μιτροειδούς και
μετά την επιτυχία της τεχνικής στη διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVR), έχουν
πρόσφατα εισαχθεί στον τομέα της επεμβατικής
καρδιολογίας διαφορετικές συσκευές για τη διαδερμική αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας
(TMVR). Η TMVR θα μπορούσε να έχει κάποια θεωρητικά πλεονεκτήματα έναντι της TMVr. Πρώτα απ΄
όλα, σε αντίθεση με τις τεχνικές επιδιόρθωσης, θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία μόνο συσκευή
για τη βαλβιδική θεραπεία, καθώς η TMVR δεν
επηρεάζεται από την ανατομική μεταβλητότητα και
την αιτιολογική ετερογένεια της βαλβιδικής νόσου.
Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε, συν τοις άλλοις,
να επιφέρει μείωση της μιτροειδικής ανεπάρκειας,
της οποίας η εμφάνιση είναι δυνητικά προβλέψιμη
εκ των προτέρων, ανεξάρτητα από τα ανατομικά
χαρακτηριστικά της βαλβιδικής συσκευής.
Ωστόσο, η κλινική αποτελεσματικότητα αυτής της
διαδικασίας θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά,
υπό το φως των εξαιρετικών αποτελεσμάτων τόσο
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Εικόνα 7. 3D διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα και
Doppler, αντίστοιχα, παρέχοντας μια en face οπτική της
MitraClip.

Εικόνα 8. Τύπος βιοπρόθεσης-Αριθμός ασθενών που έλαβαν θεραπεία.

της ασφάλειας όσο και της αποτελεσματικότητας,
που έχουν επιτευχθεί με τις τεχνικές της διαδερμικής
επιδιόρθωσης της μιτροειδούς, λαμβάνοντας, επίσης, υπόψιν το γεγονός, ότι οι μιτροειδικές βιοπροθέσεις έχουν χρόνο ημιζωής μικρότερο από αυτές
που εμφυτεύονται στη θέση της αορτικής βαλβίδας.

Εικόνα 6. Φθοροσκοπική εμφάνιση (A) μιας επιτυχώς
εμφυτευμένης MitraClip XTR και NTR (B,C) και διαθέσιμες
MitraClip (D).

Από την "First-in-Man" (δοκιμή «Φάσης I»), το
2012, που πραγματοποιήθηκε με τη διαδερμική
μιτροειδική βαλβίδα CardiAQ- Edwards (Edwards
Lifesciences), μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 30 συσκευές για την TMVR και
τουλάχιστον 11 έχουν ήδη εμφυτευτεί σε ανθρώ-
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Πίνακας 1.

Πίνακας 2.

Διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας
υπό κλινική αξιολόγηση και προκαταρκτικά αποτελέσματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά των προθέσεων που μέχρι σήμερα έχουν
εμφυτευθεί

Πρόθεση

Πρώτο
εμφύτευμα

Tendyne

Οκτώβριος
2014
Σεπτέμβριος
2014
Φεβρουάριος
2014
Ιούνιος 2012
Ιανουάριος
2014
Οκτώβριος
2016
2017
Οκτώβριος
2015
Οκτώβριος
2015
Δεκέμβριος
2018
2017

Intrepid
Fortis ***
CardiAQ
Tiara
Caisson
High-Life
Mvalve
Navigate
Sapien M3
Cardiovalve

Αριθμός
ασθενών
που έλαβαν
θεραπεία
>110

Επιτυχία
θεραπευτικής
διαδικασίας *

Θνησιμότητα σε 30
ημέρες **

97%

6%

>70

88%

14%

~23

77%

39%

>23
>60

75%
95%

17%
10,3%

>17

81%

>15
~1

Tendyne

Fr (μέγεθος
διαγνωστικού
καθετήρα)
36

Intrepid

35

Fortis*
CardiAQ

42
33

20%

Tiara

32

Transapical
Transapical/
Trans-septal
(Διαμέσου του
διαφράγματος)
Transapical

75%
1/1

25%
-

Caisson
High-Life
Mvalve

31
39
32

Trans-septal
Transapical
Transapical

~1

1/1

Navigate 30

>10

90%

0%

Transapical/
Διακολπικά/
Ttans-septal

>5

100%

Sapien
M3
Cardio
valve

20**

Trans-septal

35 και
40mm
35-40mm
31mm
Μη
διαθέσιμο
Εισροή/
εκροή:
30/36mm,
30/40mm,
33/44mm
29mm
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Trans-septal

40-50mm

* Ο ορισμός της επιτυχίας στη θεραπευτική διαδικασία διαφέρει
σε διαφορετικές μελέτες.
** Η θνησιμότητα στις 30 ημέρες δεν είναι συγκρίσιμη μεταξύ των
διαφορετικών κλινικών μελετών.
*** Το πρόγραμμα Fortis διακόπηκε από την Edwards
Lifesciences, το 2015, για ένδειξη θρόμβωσης της βαλβίδας.

πους (Πίνακας 1 και Εικόνα 8). Η χρήση αυτών
των συσκευών προορίζεται για ασθενείς υψηλού
ή απαγορευτικού χειρουργικού κινδύνου και επιτρέπεται μόνο για χρήση παρηγορητική ή, σε κάθε
περίπτωση, στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών για την
αξιολόγηση της ασφάλειας και της σκοπιμότητας
της διαδικασίας.
Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, ωστόσο, πολλές
δυσκολίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια των φάσεων
σχεδιασμού και εμφύτευσης των βαλβίδων. Μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις της TMVR είναι η θέση
προσπέλασης και εισόδου σε σχέση με τη θέση της
μιτροειδούς βαλβίδας και τη μεγάλη πολυπλοκότητα της
μιτροειδικής συσκευής. Οι περισσότερες συσκευές, που
έχουν αναπτυχθεί, πρέπει να εμφυτευτούν με πρόσβαση
μέσω μειωμένης τομής στο στήθος 4-5 εκατοστών
στο επίπεδο του μεσοπλευρίου χώρου (transapicalδιακορυφαία προσέγγιση) και είναι λίγες αυτές που
προβλέπουν προσπέλαση διαμέσου του διαφράγματος (trans-septal) ή διαμέσου του κόλπου (transatrial)
(Πίνακας 2). Στις TAVR η "transapical" προσέγγιση,
λαμβάνοντας υπόψιν τη μικρή απόσταση μεταξύ της
θέσης πρόσβασης και της "βαλβίδας στόχου" και την
εξαιρετική ευθυγράμμιση μεταξύ του συστήματος
απελευθέρωσης με την ίδια τη βαλβίδα, θεωρήθηκε

Πρόθεση

Πρόσβαση

Διαθέσιμα
μεγέθη

‘’Shape”
(Σχήμα)

Transapical
(Διακορυφαία)
Transapical

30-43mm/
34-50mm
43mm,
46mm και
50mm
30mm

D-shape
Κυκλικό

Κυκλικό
Κυκλικό

D-shape
D-shape
Κυκλικό
Κυκλικό

Κυκλικό
-

*Το πρόγραμμα Fortis διακόπηκε από την Edwards Lifesciences το 2015
για αποδεικτικά στοιχεία θρόμβωσης της βαλβίδας
**Συμβατότητα με το eSheath 20 Fr

η συνήθης εναλλακτική λύση στην πρόσβαση μέσω
της μηριαίας αρτηρίας (transfemoral). Ωστόσο, έχει
αποδειχθεί, ότι η "transapical" πρόσβαση, σε σύγκριση
με την "transfemoral", συσχετίστηκε με ένα πιθανώς
χειρότερο αποτέλεσμα μεγαλύτερης αναλογίας τραυματισμένου μυοκαρδίου και με τις αρνητικές επιπτώσεις
της θωρακοτομής σε ασταθείς και υψηλού κινδύνου
ασθενείς.33 Όπως για την TAVR έτσι και για την TMVR
μια διαδερμική προσέγγιση αποκλειστικά μέσω της
μηριαίας φλέβας, λιγότερο επεμβατική και που δεν
απαιτεί γενική αναισθησία, θα ήταν προτιμότερη.
Ωστόσο, αυτός ο τύπος προσέγγισης περιπλέκεται
από το υψηλό προφίλ μεγέθους του διαγνωστικού
καθετήρα (30-36 Fr) των συστημάτων απελευθέρωσης
και από τους χειρισμούς γωνίωσης σε ένα σχετικά
μικρό χώρο (στην περίπτωση πρόσβασης διαμέσου
του διαφράγματος), για να φτάσουμε στο επίπεδο
της μιτροειδούς βαλβίδας.

Ανατομικές παραλλαγές
Κάποιες ανατομικές δομές της βαλβιδικής μιτροειδικής συσκευής καθιστούν την TMVR πολύ
πιο περίπλοκη, σε σύγκριση με την TAVR, όπως το
ασύμμετρο σχήμα του μιτροειδικού δακτυλίου και

30
των δύο γλωχίνων, οι ευρείες διαστάσεις του δακτυλίου, η σχεδόν πλήρης απουσία ασβεστώσεων
και η παρουσία της υποβαλβιδικής συσκευής (που
θα πρέπει να διατηρηθεί). Η μιτροειδική ανεπάρκεια
αποτελεί εξάλλου μία ετερογενή παθολογία, με διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες, που μπορεί
να προκληθεί από τη δυσλειτουργία οποιουδήποτε "εξαρτήματος" της βαλβιδικής συσκευής. Τέλος,
ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας της μιτροειδικής
ανεπάρκειας, μπορεί να υπάρχουν μεταβολές στη
γεωμετρία, εκτός από το βαλβιδικό δακτύλιο, επίσης
στον αριστερό κόλπο και στην αριστερή κοιλία. Ο
σχεδιασμός μιας μιτροειδικής συσκευής, που θα
μπορούσε να προσαρμοστεί σε μια τέτοια ανατομική
μεταβλητότητα και να χρησιμοποιηθεί καθολικά σε
όλους τους ασθενείς, είναι εξαιρετικά περίπλοκος.
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Εικόνα 9. Μερικά από τα διαφορετικά συστήματα διόρθωσης-στερέωσης των διαδερμικών
μιτροειδικών ενδοπροθέσεων. Τροποποίηση από Blanke και συν.

Εικόνα 9. Μερικά από τα διαφορετικά συστήματα διόρθωσης-στερέωσης των διαδερμικών μιτροειδικών ενδοπροθέσεων. Τροποποίηση από Blanke και συν.

"Στερέωση και σφράγισμα" (sealing)
μιτροειδικής πρόθεσης
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της TMVR
είναι εκείνη της απόκτησης παρόμοιας σταθερότητας της πρόθεσης με εκείνη των χειρουργικώς
εμφυτευμένων μιτροειδικών προθέσεων. Σε σύγκριση
με την TAVR, όπου η διαδερμικά εμφυτευμένη βαλβίδα σταθεροποιείται σε μία σωληνοειδή και αποτιτανωμένη δομή, η TMVR πρέπει να στερεωθεί σε
μια ινώδη δομή, η οποία μεταβάλλει το σχήμα της
κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου και που
εμφανίζει ασύμμετρο σχήμα. Για να ξεπεραστούν
αυτές οι επεμβατικές δυσκολίες, έχουν προταθεί
διάφορες λύσεις:
1) ε φαρμογή ενός νήματος αγκύρωσης από
νιτινόλη, το οποίο εφαρμόζει στην πρόθεση
μια άμεση τάση προς την κορυφή της αριστερής κοιλίας (Tendyne, Abbott Vascular),
2)εμφύτευση αγκυρίων που, στην κοιλιακή πλευρά,
κρατούν και συσφίγγουν τα ελεύθερα άκρα
των εγγενών γλωχίνων (Tiara, Neovasc),
3) υλικά στεγάνωσης, τα οποία εμβάλλουν μεταξύ
των τενοντίων χορδών (CardiAQ, Edwards
Lifesciences),
4) μ
 ια σειρά μικρών αγκυρίων τοποθετημένων στο
εξωτερικό ελεύθερο άκρο της βαλβίδας, που
μπορούν να αυξήσουν την ακτινική δύναμη ή
να διεισδύσουν στους ιστούς της μιτροειδούς
βαλβίδας (NaviGate),
5) έ να αποτέλεσμα "φελλού σαμπάνιας", που

Εικόνα 10. Μηχανισμός στερέωσης διαδερμικών μιτροειδικών
ενδοπροθέσεων.

καθορίζεται από την αρκετά υψηλή ακτινική
δύναμη του stent (Intrepid, Medtronic),
6) σ
 ύστημα δύο βημάτων, που προβλέπει τη
δημιουργία μιας "ζώνης προσγείωσης" της
συσκευής (landing zone), εμφυτεύοντας ένα
δακτύλιο ή ένα "σημείο πρόσδεσης-dock"
(Caisson Interventional, MValve Boston Scientific,
High-Life, Sapien M3 Edwards Lifesciences)
(Εικόνες 9, 10).34,35 Εκτός από τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σταθεροποίηση της
μιτροειδικής πρόθεσης, η δυναμική και η σύνθετη τρισδιάστατη ανατομία του μιτροειδικού
δακτυλίου μαζί με τη σημαντική κλίση πίεσης
που δημιουργείται μεταξύ αριστερού κόλπου
και κοιλίας, κατά τη διάρκεια της συστολής,
μπορούν να συμβάλουν στην παρουσία
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παραβαλβιδικών διαρροών (leak) μετά το
εμφύτευμα.

Shape ("Σχήμα") και ανάγκη κατεύθυνσης
των μιτροειδικών προθέσεων
Ο μιτροειδικός δακτύλιος είναι ινωμυϊκός, με
ένα περίπλοκο σχήμα διπλής "σέλας" και D-shaped
("Σχήμα" D).36 Η περίπλοκη μορφή του δακτυλίου και
η ικανότητά του να υποστεί παραμόρφωση κατά
τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου, τα οποία είναι
θεμελιώδη για την εξάλειψη του προκαλούμενου
stress κατά τη διάρκεια της συστολής και για την
αντιστάθμιση των μεταβολών της κοιλιακής πλήρωσης, αντιπροσωπεύουν, ωστόσο, σημαντικές
προκλήσεις για το σχεδιασμό και τη διαδερμική
εμφύτευση των μιτροειδικών προθέσεων. Για να
ταιριάζουν στο σχήμα του μιτροειδικού δακτυλίου
και για να μειωθεί ο κίνδυνος παραβαλβιδικών διαρροών μερικές προθέσεις (Tendyne, Tiara) έχουν
σχεδιαστεί με ένα σχήμα "D-shaped". Αυτές οι ασύμμετρες προθέσεις πρέπει να κατευθύνονται υπό καθοδήγηση διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος και
ακτινοσκόπησης, για προσαρμογή στο μιτροειδικό
δακτύλιο. Ακριβώς αυτή η ανάγκη κατεύθυνσης
και προσανατολισμού της ενδοπρόθεσης καθιστά δύσκολη τη μετάβαση από μία διακορυφαία
προσέγγιση σε μία διαμηριαία. Για σχεδιασμένες
προθέσεις με κυκλικό σχήμα, οι οποίες δεν χρειάζεται να προσανατολίζονται στη φάση εμφύτευσης,
είναι ευκολότερη η μετάβαση στην πρόσβαση διαμηριαία-διαμέσου του διαφράγματος.

Απόφραξη στο χώρο εξόδου
της αριστερής κοιλίας
Η απόφραξη στο χώρο εξόδου της αριστερής
κοιλίας, παρόλο ότι είναι εξαιρετικά σπάνια, έχει
ήδη περιγραφεί μετά από χειρουργική εμφύτευση
ενδοπρόθεσης στη θέση της μιτροειδούς, είναι μία
δυνητικά απειλητική επιπλοκή για τη ζωή του ασθενούς και αναφέρθηκε στο 8,2% των ασθενών που
υποβλήθηκαν σε επέμβαση «valve-in-ring» και στο
9,3% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε TMVR με
ασβεστώσεις του μιτροειδικού δακτυλίου.37,38,39 Ο
κίνδυνος απόφραξης στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας είναι ένα από τα κύρια κριτήρια,
μαζί με το μέγεθος του μιτροειδικού δακτυλίου, για
τον αποκλεισμό των ασθενών από διεξαγόμενες

μελέτες. Μεταξύ των παραγόντων, που μπορούν να
αυξήσουν τον κίνδυνο αυτής της επιπλοκής, είναι:
1)η γωνία μεταξύ της αορτής και της μιτροειδούς
βαλβίδας (όσο μεγαλύτερο είναι το άνοιγμα
της γωνίας, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος
απόφραξης),
2) η έκταση της υπερτροφίας του μεσοκοιλιακού
διαφράγματος,
3) το μέγεθος της αριστερής κοιλίας και

Εικόνα 11. Μηχανισμός απόφραξης στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας (LVOT) μετά
διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας. AML: πρόσθια μιτροειδική γλωχίνα,
Εικόνα
11.
Μηχανισμός
απόφραξης
LVOT: χώρος
εξόδου
αριστερής κοιλίας.
Τροποποίηση απόστο
Blankeχώρο
και συν. εξόδου της

αριστερής κοιλίας (LVOT) μετά διαδερμική αντικατάσταση
μιτροειδούς βαλβίδας. AML: πρόσθια μιτροειδική γλωχίνα,
LVOT: χώρος εξόδου αριστερής κοιλίας. Τροποποίηση από
Blanke και συν.

4) η
 προεκβολή της συσκευής εμφύτευσης στην
αριστερή κοιλία (Εικόνα 11).34
Μέχρι σήμερα, αυτή η επιπλοκή αναφέρθηκε σε
λιγότερο από το 1% των ασθενών που υποβάλλονται
σε TMVR και αυτό πιθανώς σημειώνει την καταλληλότητα των κριτηρίων επιλογής των ασθενών, βάσει της τρισδιάστατης υπολογιστικής τομογραφίας
(CT).34,40 Περιγράφηκε, εξάλλου, μια τεχνική, που
μελετά τη ρήξη της πρόσθιας μιτροειδικής γλωχίνας
(LAMPOON), αποτρέποντας τη μετατόπισή της και
κατά συνέπεια μειώνοντας τον κίνδυνο απόφραξης. 41

Κλινική και υποκλινική θρόμβωση
Η θρόμβωση των γλωχίνων είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
αυτών των πολύ πρώιμων σταδίων σχεδιασμού και
ανάπτυξης των ενδοπροθέσεων. Ορισμένες προθέσεις εμφυτεύονται σε υπερ-δακτύλια θέση (supra
annular), μεταβάλλοντας τη ροή του αίματος στο
επίπεδο του αριστερού κόλπου, αυξάνοντας τον κίνδυνο θρόμβωσης. Ακριβώς, λόγω της διαπίστωσης
βαλβιδικής θρόμβωσης, η κλινική μελέτη της μιτροειδικής ενδοπρόθεσης Fortis (Edwards Lifesciences)
τέθηκε σε αναστολή το 2015. Έχει αναφερθεί επίσης
μια περίπτωση υποκλινικής θρόμβωσης των γλωχί-
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νων, σε έναν ασθενή που υποβλήθηκε σε διαδερμική
εμφύτευση της ενδοπρόθεσης Tendyne και ο οποίος
ελάμβανε θεραπεία με ανταγωνιστές της βιταμίνης
Κ, αλλά με INR (International Normalized Ratio) ίσο
με 1,5. Ο ασθενής παρουσίασε κατά τον προγραμματισμένο έλεγχο, μετά 1 μήνα από την εμφύτευση,
αύξηση των διαβαλβιδικών κλίσεων πίεσης και πάχυνση
των γλωχίνων στην CT (υπολογιστική τομογραφία).
Και τα δύο αυτά ευρήματα ομαλοποιούνται μετά την
ενίσχυση της αντιπηκτικής θεραπείας.42
Σε ασθενείς, που υποβάλλονται σε χειρουργική
εμφύτευση βιοπροθέσεων στη θέση της μιτροειδούς
βαλβίδας, συνιστάται γενικά αντιπηκτική θεραπεία,
για τουλάχιστον 3 μήνες μετά την εμφύτευση. Δεν
είναι, ωστόσο, ακόμη σαφές, εάν οι ασθενείς που
υποβάλλονται σε TMVR χρειάζονται αντιπηκτική θεραπεία και, εάν ναι, εάν αυτή πρέπει να συνεχιστεί
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Μέχρι σήμερα, εν
αναμονή νέων δεδομένων από κλινικές μελέτες, όλοι
οι ασθενείς που υποβάλλονται σε TMVR θα πρέπει να
λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία για τουλάχιστον
1 μήνα μετά την εμφύτευση.

Εκφύλιση της βιοπρόθεσης
Αν και δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα δεδομένα, τα οποία να μπορούν να μας παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα αυτών
των προθέσεων, πρέπει να λάβουμε υπόψιν, ότι οι
χειρουργικές βιοπροθέσεις, που εμφυτεύονται στη
θέση της μιτροειδούς, είναι επιρρεπείς, σε σύγκριση
με αυτές που εμφυτεύονται στη θέση της αορτικής
βαλβίδας, να υποβληθούν σε πρώιμο εκφυλισμό,
ειδικά σε νεότερους ασθενείς. Λαμβάνοντας υπόψιν
τις σύνθετες βιο-μηχανικές δυνάμεις που σχετίζονται
με την κοιλιακή συστολή και την παραμόρφωση του
δακτυλίου, στις οποίες υποβάλλονται το stent και οι
γλωχίνες, σε αυτά τα πρώτα στάδια πειραματισμών
στην TMVR, μια προσεκτική ηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων της
πρόθεσης είναι επομένως επιτακτική.

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ:
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Περίπου 250 εξαιρετικά επιλεγμένοι ασθενείς,
με σοβαρή συμπτωματική μιτροειδική ανεπάρκεια,
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οι οποίοι κρίθηκαν ως ανεγχείρητοι, υποβλήθηκαν
σε TMVR με 10 διαφορετικές συσκευές. Απ' αυτούς,
το 25% είχε μια εκφυλιστική μιτροειδική ανεπάρκεια
και το 75% μια λειτουργική/ισχαιμική. Η μέση ηλικία
αυτών των ασθενών ήταν περίπου 74 έτη και μόνο το
26% ήταν γυναίκες.34 Τη μεγαλύτερη κλινική εμπειρία
μέχρι σήμερα την έχουμε με τις συσκευές Tendyne
(Abbott Vascular) και Intrepid (Medtronic), με 100
και 50 θεραπευόμενους ασθενείς, αντίστοιχα. Οι
περισσότερες από τις παρεμβάσεις (94%) πραγματοποιήθηκαν με διακορυφαία προσέγγιση με
επιτυχία στο 88% των περιπτώσεων.34
Τα πιο συχνά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν μετά TMVR ήταν:
1) αστάθεια της βαλβίδας,
2) αιμορραγίες από τη διακορυφαία τομή,
3) αλληλεπίδραση με την υποβαλβιδική συσκευή,
4) δ
 υσλειτουργία των μιτροειδικών γλωχίνων
μετά την αντικατάσταση,
5) α
 λληλεπίδραση με προηγουμένως εμφυτευμένες αορτικές προθέσεις.
Ωστόσο, η απόδοση των εμφυτευμένων βαλβίδων ήταν καλή, με μέση διαβαλβιδική κλίση πίεσης
≤3 mmHg και με μια επίπτωση σοβαρών παραβαλβιδικών διαρροών <2%.34 Η θνησιμότητα, στις 30
ημέρες μετά TMVR, ήταν 23%, με περίπου 50% των
περιεπεμβατικών επιπλοκών να σχετίζονται με τη διαδικασία εμφύτευσης. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα (follow-up) για μακροπρόθεσμη
παρακολούθηση. Άλλοι ασθενείς κινδύνευσαν να
αποβιώσουν τις εβδομάδες μετά την εμφύτευση, παρά
την επεμβατική επιτυχία. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες θνησιμότητας μετά
την TMVR, συμπεριλαμβανομένων των συννοσηροτήτων των ασθενών, η διακορυφαία προσέγγιση, η
θωρακοτομή σε αδύνατους, επισφαλείς ασθενείς
και η εξάλειψη της υπερφόρτισης όγκου, η οποία
οφείλεται στη σοβαρή μιτροειδική ανεπάρκεια, μετά
TMVR σε ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξώθησης
της αριστερής κοιλίας (“afterload mismatch”).34

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η TMVR εξελίσσεται, και θα μπορούσε να γίνει μια
νέα εναλλακτική λύση για τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή μιτροειδική ανεπάρκεια και υψηλό ή απαγορευτικό
χειρουργικό κίνδυνο. Παρά τα πιθανά πλεονεκτήματα
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της TMVR, σε σύγκριση με τις τεχνικές της TMVr, που
σχετίζονται με την υπέρβαση των ανατομικών ορίων
και την αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων,
παραμένουν πολλές αμφιβολίες για την ασφάλεια
και την ανθεκτικότητα αυτών των συσκευών. Είναι
εξίσου προφανές, ότι η πιθανότητα με την οποία μια
μεμονωμένη συσκευή να μπορεί να προσαρμοστεί σε
όλες τις πιθανές ανατομικο-λειτουργικές παραλλαγές,
που συναντιούνται στην παθολογία της μιτροειδούς
βαλβίδας, παραμένει, προς το παρόν, μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, σε συνεχιζόμενες
κλινικές δοκιμές, το υψηλό ποσοστό απόρριψης για
τα ανατομικά χαρακτηριστικά παραμένει ένα μείζον
πρόβλημα. Επίσης, για να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, μερικές από
τις πτυχές των διαφόρων συστημάτων για την TMVR
θα πρέπει να εφαρμοστούν, συμπεριλαμβανομένων
των ακολούθων: της μείωσης των αλληλεπιδράσεων
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