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Περίληψη
Παρουσιάζουμε την περίπτωση γυναίκας 29 ετών που εισήχθη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με
δύσπνοια. Από τον ηχωκαρδιογραφικό έλεγχο αναδείχθηκε μια γιγάντια πολλαπλή κυστική μάζα μέσα
στη δεξιά κοιλία, προσκολλημένη στη διαφραγματική γλωχίνα της τριγλώχινας βαλβίδας και στο βασικό
τμήμα του

μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Ο ορολογικός έλεγχος (Αντισώματα υδατίδας κύστης)

επιβεβαίωσε εχινοκοκκική λοίμωξη. Η αξονική τομογραφία θώρακος με ενδοφλέβια χορήγηση
σκιαγραφικού έδειξε συμμετοχή και του πνευμονικού αγγειακού δένδρου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε
καρδιοχειρουργική επέμβαση και αφαιρέθηκε η μεγάλη εχινόκοκκος κύστη και ένας κλάδος της δεξιάς
πνευμονικής αρτηρίας. Η τριγλώχινα βαλβίδα

αντικαταστάθηκε από βιοπροσθετική βαλβίδα.

Προεγχειρητικά έγινε έναρξη χορήγησης Αλμπενταζόλη και συνεχίστηκε για έξι μήνες μετά την επέμβαση.
Η ασθενής ανάρρωσε χωρίς επιπλοκές και παρακολουθήθηκε για ένα χρόνο. Αυτή είναι η περιγραφή μιας
σπάνιας περίπτωσης μεγάλης καρδιακής εχινόκοκκου κύστεως που προκάλεσε πνευμονική εμβολή λόγω
συμμετοχής τόσο της τριγλώχινας βαλβίδας όσο και του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.

Εισαγωγή
Η Εχινοκοκκίαση είναι μια λοίμωξη που εμφανίζεται στον άνθρωπο από το στάδιο της προνύμφης
echinococcusgranulosus, E. multilocularis ή E. Vogeli. Η εχινοκοκκίαση αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα
υγείας στις γεωγραφικές περιοχές με αναπτυσσόμενη κτηνοτροφία. Οι καρδιακές υδατίδες κύστεις
βρίσκονται σε λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων υδατίδωσης. Στο 50% των εν λόγω καρδιακών
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περιπτώσεων, υπάρχει πολυοργανική συμμετοχή στη λοίμωξη.

Η πιο συνηθισμένη μορφή καρδιακής εντόπισης είναι το μυοκάρδιο του τοιχώματος της αριστερής
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κοιλίας ενώ ενδοκαρδιακή λοίμωξη συμβαίνει σπάνια σε σχέση με τη συμμετοχή του μυοκαρδίου.
Από την άλλη πλευρά, οι υδατίδες κύστεις μπορεί σπάνια να αναπτυχθούν μέσα στην πνευμονική
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αρτηρία κατόπιν ρήξης καρδιακής ή ηπατικής κύστεως.

Η κλινική εικόνα της καρδιακής εχινόκοκκου κύστεως είναι συνήθως ασυμπτωματική, αλλά η
έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή της είναι πολύ σημαντική λόγω του θανατηφόρου κινδύνου σε
περίπτωση διάτρησης της.
Η σημασία αυτής της περίπτωσης έγκειται στη σπάνια ενδοκαρδιακή λοίμωξη και στη συμμετοχή
του αγγειακού συστήματος της πνευμονικής αρτηρίας.

Παρουσίαση περιστατικού
Γυναίκα 29 ετών εισήχθη στο νοσοκομείο μας με δύσπνοια στην ελάχιστη προσπάθεια που ξεκίνησε από
4μήνου και αυξανόταν προοδευτικά. Ήταν κάτοικος αγροτικής περιοχής από τη γέννησή της, δεν κάπνιζε,
και είχε ελεύθερο ατομικό ιστορικό. Η κλινική εξέταση έδειξε φλεβοκομβικό ρυθμό με 80 σφύξεις / λεπτό,
αρτηριακή πίεση 110/70 mm Hg, και αναπνευστικό ρυθμό 15 αναπνοές / λεπτό σε κατάσταση ηρεμίας.
Υπήρχε διαστολικό φύσημα ( ένταση : II / VI ) αριστερά στο κάτω άκρο του στέρνου ενώ δεν υπήρχαν
ευρήματα από την υπόλοιπη αντικειμενική και κλινική εξέταση. Ο αιματολογικός και ο βιοχημικός έλεγχος
ήταν φυσιολογικός . Το ηλεκτροκαρδιογράφημα έδειξε φλεβοκομβικό ρυθμό με RBBB.
Η ηχωκαρδιογραφική μελέτη ( Σχήμα 1) έδειξε μια μεγάλη, καλά αφορισμένη πολύ- κυστική μάζα ( 5cm x
4,7cm ), η οποία ήταν προσκολλημένη στη διαφραγματική γλωχίνα της τριγλώχινας βαλβίδας και στο
βασικό τμήμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και προέπιπτε στο χώρο εισόδου ( 1Β - Γ ) της δεξιάς
κοιλίας προκαλώντας απόφραξη (μέση κλίση πίεσης = 4,6mmHg ). Η δεξιά κοιλία ήταν σοβαρά
διατεταμένη και έτσι τέθηκε η υποψία πνευμονικής εμβολής, αλλά από τη διοισοφάγειο
ηχωκαρδιογραφική μελέτη δεν φάνηκαν μάζες στο στέλεχος της κυρίας πνευμονικής αρτηρίας και στο
εγγύς τμήμα των κλάδων της. Η εκτιμώμενη πίεση της πνευμονικής αρτηρίας ήταν 40mmHg.
Στην ακτινογραφία θώρακος, ο καρδιοθωρακικός δείκτης ήταν φυσιολογικός ενώ η δεξιά πύλη, ήταν
εμφανής με μια σαφώς περιγεγραμμένη μάζα μέσα σε αυτή. Στη CT θώρακος με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό
αναδείχθηκε έλλειμμα πλήρωσης 40mm μέσα στην καρδιακή κοιλότητα στη δεξιά κολποκοιλιακή
συμβολή και διάταση του δεξιού κόλπου (Σχήμα 2Α). Στην δεξιά πνευμονική αρτηρία αναδείχθηκε
ενδοαυλικό έλλειμμα πλήρωσης με πυκνότητα αντιστοιχούσα σε υγρό (μέση πυκνότητα = 5 Hu ) που
επεκτείνονταν στο μέσο και κατώτερο κλάδο (2Β -Γ) προκαλώντας απόφραξη. Υπήρχαν επίσης πολλά
μικρότερα ελλείμματα πλήρωσης πυκνότητας υγρού (Μέση πυκνότητα = 1 Hu) στους απομακρυσμένους
κατώτερους κλάδους της αριστερής πνευμονικής αρτηρίας. Παρατηρήθηκε στον κάτω δεξιό λοβό μικρή,
εστιακή υποτμηματική ατελεκτασία ενώ στο οπισθιοβασικό τμήμα του αριστερού κάτω λοβού ήταν
παρούσα κύστη 5mm ( Σχήμα 2Δ ).
Τα επίπεδα ορού IgG για εχινόκοκκο με ELISA ήταν 144 RU / ml, το οποίο θεωρήθηκε ως θετική
ορολογική δοκιμασία για εχινόκοκκο λοίμωξη .

Χορηγήθηκε από του στόματος θεραπεία με Αλμπενδαζόλη ( 400mg/day ) και η ασθενής
παραπέμφθηκε στην καρδιοχειρουργική κλινική για να υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση με
καρδιοπνευμονική παράκαμψη. Έγινε διάνοιξη του δεξιού κόλπου και αποκαλύφθηκε η κύστη. Μέσω
κλειστού κυκλώματος έγινε έγχυση υπέρτονου αλατούχου διαλύματος 20 % στην κύστη και μετά από λίγα
λεπτά το περιεχόμενο της κύστη αναρροφήθηκε . Υδατική άμμος ( Scolices ) παρατηρήθηκε στο υγρό
που αναρροφήθηκε από την κύστη. Μόλις ανοίχθηκε η κύστη, το εσωτερικό στρώμα απομακρύνθηκε και ,
τέλος, η εξωτερική κάψα διαχωρίστηκε από τις θέσεις προσκόλλησης της με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα
και τη διαφραγματική γλωχίνα της τριγλώχινας. Δεν υπήρχε υπολειμματικό έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό
διάφραγμα, αλλά ήταν απαραίτητη η αντικατάσταση της τριγλώχινας από βιοπροσθετική βαλβίδα. Το
χειρουργικό πεδίο καθαρίστηκε με υπέρτονο αλατούχο διάλυμα . Έγινε διεγχειρητική διοισοφαγική
υπερηχοκαρδιογράφική μελέτη για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης κύστεων στις καρδιακές
κοιλότητες. Στη συνέχεια έγινε τομή στη δεξιά πνευμονική αρτηρία και απομακρύνθηκε μια κύστη υπό
άμεση όραση. Η παθολογοανατομική μελέτη επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Η ασθενής είχε μια πλήρη και
ομαλή ανάρρωση χωρίς επανεμφάνιση των συμπτωμάτων σε παρακολούθηση ενός έτους. Η
αλμπενδαζόλη συνεχίστηκε για έξι μήνες μετά την επέμβαση .

Συζήτηση
Η καρδιακή εχινοκοκκίαση είναι μια σπάνια οντότητα, που αντιπροσωπεύει το 0,01% έως 2 % του
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συνόλου των υδατίδων λοιμώξεων. Ο λόγος για αυτή τη σπανιότητα θα μπορούσε να είναι οι συστολές
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της καρδιάς οι οποίες παρέχουν μια φυσική αντίσταση στην παρουσία βιώσιμων υδατίδων κύστεων.

Αν και οποιοδήποτε μέρος της καρδιάς μπορεί να επηρεαστεί, οι πιο κοινές καρδιακές θέσεις είναι το
τοίχωμα της αριστερής κοιλίας ( 60 % ), ακολουθεί από η δεξιά κοιλία ( 10 % ), το περικάρδιο ( 7 % ), ο
αριστερός κόλπος (6-8 % ), ο δεξιός κόλπος ( 3-4 % ) και το μεσοκοιλιακό διάφραγμα ( 4 % ).
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Οι ενδοκαρδιακές κύστεις είναι εξαιρετικά σπάνιες σε σύγκριση με τη συμμετοχή του μυοκαρδίου και του
περικαρδίου.
Η νόσος μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματική ( 90 % ), αλλά μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση
των στεφανιαίων αγγείων, διαταραχές του ρυθμού και μηχανικά εμπόδια στις κολποκοιλιακές βαλβίδες
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και στην κοιλιακή λειτουργικότητα. Μπορεί να επιπλακεί από πνευμονική εμβολή από τη ρήξη καρδιακής
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ή ηπατικής κύστεως και θα μπορούσε να διαγνωστεί νεκροτομικά.

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα που δείχνει την κύστη με άνηχο περιεχόμενο και ομαλά όρια
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είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη διάγνωση της υδατίδας κύστης. Άλλες διαγνωστικές εξετάσεις
που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια περιλαμβάνουν την αξονική τομογραφία και τη μαγνητική καθώς και
τις ορολογικές εξετάσεις .
Στην ασθενή μας, η διάγνωση τέθηκε από το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα και επιβεβαιώθηκε
με ορολογικές δοκιμασίες και αξονική τομογραφία. Η αύξηση στο μέγεθος της δεξιάς κοιλίας και της
πίεσης στην πνευμονική αρτηρία, δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί απλώς με την παρουσία μάζας εντός της
δεξιάς κοιλίας, αν και προκαλούσε απόφραξη στο επίπεδο της τριγλώχινας βαλβίδας. Η CT τομογραφία
αποκάλυψε την πνευμονική εμβολή γεγονός πολύ σημαντικό, διότι θα μπορούσε να επηρεάσει τις
επιλεγμένες στρατηγικές αντιμετώπισης
Η χειρουργική επέμβαση αποτελούσε ανέκαθεν τη βασική οριστική μέθοδο θεραπείας της
καρδιακής υδατίδωση ακόμη και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και ασφαλέστερη χειρουργική
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αντιμετώπιση είναι με καρδιοπνευμονική παράκαμψη.

Η πρόληψη της μόλυνσης του χειρουργικού πεδίου με το περιεχόμενο της κύστης είναι ζωτικής
σημασίας . Οι πολλαπλοί παράγοντες έχουν για αυτό το σκοπό : 2 % φορμαλίνη , 0,5 % διάλυμα νιτρικού
αργύρου , 20 % υπέρτονο αλατούχο διάλυμα, διάλυμα ιωδίου 1 % , ή 5 % διάλυμα βρωμιούχου
κετριμονίου χωρίς να υπάρχει προφανής υπεροχή μεταξύ αυτών ουσιών.
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Έχουν προταθεί γάζες

εμποτισμένες με υπέρτονο αλατούχο διάλυμα εντός της περικαρδιακής κοιλότητας , προκειμένου να
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αποφευχθεί η διεγχειρητική επιμόλυσνη. Η χορήγηση Αλμπενδαζόλης, ενός δραστικού παράγοντα κατά
της λοίμωξης από τον Echinococcus , θα πρέπει να γίνεται επικουρικά . Είναι σκόπιμο να ξεκινήσει
Αλμπενδαζόλη αρκετές ημέρες πριν από την εκτομή και να συνεχιστεί για αρκετές εβδομάδες μετά από
αυτή.

Συμπέρασμα
Ενδοκαρδιακή υδατίδα κύστη είναι πολύ σπάνια. Η κλινική εικόνα είναι συνήθως ασυμπτωματική . Η
ηχωκαρδιογραφία είναι μια εύκολη και ασφαλής μέθοδος για τη διάγνωσή της. Η αξονική τομογραφία
μπορεί να μας δώσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των άλλων οργάνων όπως στο
πνευμονικό παρέγχυμα και στο αγγειακό σύστημα . Το μέγεθος, η θέση και οι εκδηλώσεις είναι οι πιο
σημαντικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση. Συνδυασμένη χειρουργική επέμβαση και θεραπεία με
Αλμπενδαζόλη είναι η ασφαλέστερη προσέγγιση στην καρδιακή υδατίδωση .
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