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Περίληψη: Η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία αποτελεί συχνή
επιπλοκή της σοβαρής σήψης και συμβαίνει πάντα στο σηπτικό σοκ. Προσβάλλεται η δεξιά και η αριστερή κοιλία,
η συστολική και η διαστολική λειτουργία είναι κατεξοχήν
αναστρέψιμη κατάσταση και σχετίζεται άμεσα με την πρόγνωση του ασθενούς.
Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση για την παθοφυσιολογία
της νόσου, μια πλειάδα παραγόντων δρουν σε κυτταρικό
και υποκυτταρικό επίπεδο προκαλώντας αλλοιώσεις που
οδηγούν σε ανεπάρκεια του οργάνου ( βακτηριδιακές τοξίνες, κυτοκίνες, ορμόνες, διαμεσολαβητές, κυκλοφορούντες καρδιοκατασταλτικοί παράγοντες, τοξικές ρίζες, αλλά
και βλάβες στην ομοιοστασία του ασβεστίου, διαταραχές
στις αναπνευστικές αλυσίδες και την παραγωγή ενέργειας
στο μιτοχόνδριο και ενεργοποίηση της αποπτωτικής οδού).
΄Όμως, παρά το πλήθος των γνώσεων ο ακριβής μηχανισμός παραμένει ένα αίνιγμα.
Θεραπευτικά η αντιμετώπιση της μυοκαρδιοπάθειας στη
σήψη ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του σηπτικού συνδρόμου με ταχεία αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου, χορήγηση ευρέος φάσματος
χημειοθεραπευτικών, υποστήριξη με αγγειοδραστικά και
ινότροπα φάρμακα και ταχύ χειρουργικό έλεγχο της εστίας
λοίμωξης, όταν είναι εφικτό.
Προσπάθειες θεραπείας, που στηρίζονται στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς εγκατάστασης της νόσου, ενώ
έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειραματικό επίπεδο, στις κλινικές μελέτες δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν
όφελος και έτσι μέχρι σήμερα δεν έχει προστεθεί κάποια
εξ’ αυτών στη θεραπευτική φαρέτρα.
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Εισαγωγή
Το κλινικό σύνδρομο της σήψης μελετάται εντατικά
ανά τον κόσμο, αφού αποδεδειγμένα αποτελεί την 10η
πιο συχνή αιτία θανάτου και μάλιστα με θετική δυναμική 1.5% ετησίως.1 Πλέον του 50% των ασθενών, που
εμφανίζει σοβαρή σήψη, σηπτικό σοκ και πολυοργανική
ανεπάρκεια, θα πεθάνει, παρά τη βέλτιστη υποστήριξη.2
Στην Ελλάδα, η Ομάδα Μελέτης της Σήψης καταγράφει ποσοστό θνητότητας 34% – 49% για ασθενείς της
ΜΕΘ με σοβαρή σήψη.3
Τα κόστη νοσηλείας, υποστήριξης και αποκατάστασης είναι της τάξης των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ
ετησίως.
Η επίδραση της σήψης στο καρδιαγγειακό σύστημα
ερευνάται εδώ και 5 τουλάχιστον δεκαετίες. Η συχνότητα
προσβολής είναι συχνή, ίσως μεγαλύτερη του 50%, ενώ
εξ ορισμού υπάρχει στο σηπτικό σοκ. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η κατάκτηση της γνώσης επιτρέπουν πλέον
μελέτες σε κυτταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο.
Εκείνο που χαρακτηρίζει την αιμοδυναμική αστάθεια
στη σήψη είναι η οξεία αγγειοπληγία. Η σημαντική ελάττωση των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων δίνει γένεση στο πρώιμο υπερδυναμικό σοκ (υψηλή καρδιακή
παροχή, χαμηλές περιφερικές αντιστάσεις, θερμό ερυθρό δέρμα), για να ακολουθήσει το ψυχρό υποδυναμικό
σοκ (αντιρροπιστική αύξηση των περιφερικών αγγειακών
αντιστάσεων, χαμηλή καρδιακή παροχή, ιστική υποάρδευση, ψυχρό κολλώδες δέρμα και έναρξη δυσλειτουργίας πολλών οργάνων). Πειραματικές εργασίες έχουν αποδείξει ότι η μυοκαρδιακή αντλία πάσχει ακόμα και στην
υπερδυναμική φάση του σηπτικού σοκ.4
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μυοκαρδιοπάθειας στη σήψη είναι η διάταση αμφοτέρων των κοιλιών,
το χαμηλό κλάσμα εξώθησης με φυσιολογικές ή χαμηλές
πιέσεις πλήρωσης, η ανεπαρκής αύξηση της αρτηριακής
πίεσης στη χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως, η χαμηλή παροχή παρά την αύξηση των κυκλοφορούντων κατεχολαμινών και το αναστρέψιμο της κατάστασης, όταν αρχίζει
η βελτίωση του ασθενούς.
Η παθοφυσιολογία της σήψης και η ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων μελετώνται με καταιγιστικούς ρυθμούς τα τελευταία έτη. Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις, η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου στη σήψη είναι
αποτέλεσμα δράσης συνδυασμού παραγόντων, όπως
των βακτηριδιακών τοξινών, των ενδογενώς παραγομένων κυτταροκινών, διαμεσολαβητών, ορμονών, αλλά και
καρδιοκατασταλτικών παραγόντων, που δρουν αλλοιώνοντας το φαινότυπο του καρδιοκυττάρου.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να καταγραφούν τα ήδη γνωστά χαρακτηριστικά της μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας στη σήψη, να υπογραμμισθούν οι
πιθανολογούμενοι σήμερα παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί και να αναγραφούν εν συντομία νεότερα στοιχεία

και θεραπευτικοί χειρισμοί της κλινικής αυτής οντότητας.

Βασικά χαρακτηριστικά της μυοκαρδιοπάθειας της σήψης
Η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου στη σήψη διαγιγνώσκεται πολύ πιο συχνά απ’ ότι παλαιότερα. Είναι
σαφές ότι αυτό οφείλεται στην αύξηση των γνώσεων και
των τεχνολογικών μέσων του παρατηρητή και όχι στην
αλλαγή συμπεριφοράς του αντικειμένου.
Το ερώτημα, που αρχικά πρέπει να απαντηθεί στον
αιμοδυναμικά ασταθή σηπτικό ασθενή, είναι, εάν πάσχει το μυοκάρδιο, η μυοκαρδιακή αντλία ή η αστάθεια
είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας του καρδιαγγειακού
συστήματος. Στην αρχική φάση του υπερδυναμικού σοκ
με τη δραματική ελάττωση των περιφερικών αγγειακών
αντιστάσεων, η καρδιά αυξάνει την παροχή της, αντιρροπιστικά, για να ανταπεξέλθει της κατάρρευσης του μεταφορτίου, δίδοντας την εικόνα ενός καλά συσπώμενου
μυοκαρδίου. Η αναγωγή όμως της καρδιακής παροχής
στις υπάρχουσες περιφερικές αντιστάσεις μαρτυρά ότι
δεν είναι επαρκής των υπαρχουσών αναγκών. Το μυοκάρδιο φαίνεται ότι προσβάλλεται και πάσχει πρώιμα
στη σήψη.5
Η είσοδος της ηχωκαρδιογραφίας (διαθωρακικής και
διοισοφαγείου) στις ΜΕΘ έδωσε τη δυνατότητα μελέτης
βήμα προς βήμα τόσο της διάγνωσης, όσο της εξέλιξης
της μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας στη σήψη. Η μελέτη
σε αληθινό χρόνο των δομικών αλλαγών και των αιμοδυναμικών παραμέτρων ανέδειξε ότι στην οξεία φάση
παρατηρούνται:
α) ελάττωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής
κοιλίας με συχνότερη τη συνολική υποκινησία των
τοιχωμάτων, αν και μερικές φορές παρατηρούνται
τμηματικές διαταραχές κινητικότητας.6,7,8
β) ελάττωση του κλάσματος εξώθησης της δεξιάς κοιλίας. Το ποσοστό συμμετοχής της δεξιάς κοιλίας
καταγράφεται μικρότερο απ’ αυτό της αριστεράς.
Μάλιστα, δεν είναι εύκολο να διακρίνεις, εάν αυτό
οφείλεται σε αμιγή ελάττωση της συσπαστικότητας ή
είναι αποτέλεσμα της οξείας πνευμονικής υπέρτασης
(cor pulmonale) λόγω υποκείμενου ARDS, μηχανικού
αερισμού και εφαρμογής PEEP.9,10,11,12,13
γ) διάταση των κοιλοτήτων τόσο της αριστερής, όσο και
της δεξιάς κοιλίας. Για την αριστερή κοιλία ένα ποσοστό, που κυμαίνεται από 11% ως 40%, περιγράφεται στις μελέτες της πρώιμης σήψης και αφού έχει
αποκατασταθεί ο ενδαγγειακός όγκος. Η δεξιά κοιλία
είναι διατεταμένη μέχρι ποσοστού 32% με ισχυρή
συμμετοχή στην παθογένεια, την εγκατάσταση πνευμονικής καρδίας στο πλαίσιο ARDS και μηχανικού αερισμού.9,10,11
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δ) η μελέτη των παραμέτρων και δεικτών της συμβατικής Doppler-ηχωκαρδιογραφίας (διαμιτροειδική ροή,
ροή δια των πνευμονικών φλεβών, χρόνος ισοογκικής χάλασης), αλλά και οι νεότερες τεχνικές (παλμικό
TDI), ο δείκτης συνολικής μυοκαρδιακής απόδοσης
(Tei Index), η μελέτη με τη μονοδιάστατη έγχρωμη
Doppler-ηχωκαρδιογραφία (color M-mode) και ο χρόνος επιβράδυνσης του κύματος Α της διαμιτροειδικής
ροής, αναδεικνύουν την εμφάνιση διαστολικής δυσλειτουργίας και στις δύο κοιλίες (με δυσκολότερη τη
μελέτη στη δεξιά) σε ποσοστό περίπου 20% και στην
ηπιότερη συνήθως μορφή της, δηλ. τον τύπο της παρατεταμένης χάλασης (εφόσον δεν προϋπάρχει οργανικό παθολογικό υπόστρωμα).14,15,12,13
ε) αύξηση της ενδοτικότητας της αριστερής κοιλίας με
στροφή της καμπύλης πίεσης – όγκου προς τ’ αριστερά.16,17
στ) σε σχέση πάντα με τις ελαττωμένες περιφερικές αντιστάσεις διαπιστώνονται η μη επαρκής αύξηση της
καρδιακής παροχής και του καρδιακού δείκτη, οι δείκτες έργου – παλμού τόσο για την αριστερή, όσο και
για τη δεξιά κοιλία είναι ανεπαρκείς ως ελαττωμένοι
και παρατηρούνται χαμηλοί όγκοι παλμού.11
ζ) διάταση των στεφανιαίων αρτηριών και υψηλή στεφανιαία ροή.11
η) πιθανή διαταραχή στη στεφανιαία μικροκυκλοφορία.11
΄Ένα άλλο χαρακτηριστικό της οξείας δυσλειτουργίας
του μυοκαρδίου στη σήψη αποτελεί το αναστρέψιμο της
κατάστασης, που σχετίζεται με την ανάνηψη του ασθενούς. Η αναστροφή συνήθως συμβαίνει 7-10 ημέρες από
την οξεία εισβολή.18,19,20
Μια σημαντική παρατήρηση για τη μυοκαρδιοπάθεια
της σήψης σε αντίθεση με το καρδιογενές σοκ αποτελεί
το γεγονός, ότι η ελάττωση του κλάσματος εξώθησης
της αριστερής κοιλίας συνοδεύεται με φυσιολογικές ως
χαμηλές πιέσεις πλήρωσης της κοιλότητας (με την προϋπόθεση της έκπτυξης του ενδαγγειακού όγκου). Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στη συχνή συνύπαρξη δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας, που διατηρεί χαμηλές
πνευμονικές αντιστάσεις και προφορτίο, αφετέρου στη
συχνά παρατηρούμενη αύξηση της ενδοτικότητας της
αριστερής κοιλίας, που λειτουργεί ως προσαρμοστικός
μηχανισμός στην αλλαγή του προφόρτιου και την αύξηση
των διαστάσεων της, όταν υπάρχει ελάττωση στο κλάσμα
εξώθησης αυτής.18,19,20,22
Το ΗΚΓ στους ασθενείς με σήψη, αλλά και σ’ αυτούς
με σηπτική μυοκαρδιοπάθεια, δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικές αλλαγές. ΄Έχουν περιγραφεί λιγοστές περιπτώσεις με εικόνα οξείας ισχαιμίας με ανάσπαση του
ST, μιμούμενες έμφραγμα μυοκαρδίου, συχνότερα όμως
εμφανίζονται μη ειδικού τύπου αλλοιώσεις του ST-T. Αρρυθμίες άμεσα σχετιζόμενες με τη σήψη δεν έχουν αποδειχτεί, αλλά σίγουρα αποτελεί πυροδότη υπερκοιλια-

κών ταχυαρρυθμιών στους μετεγχειρητικούς και βαρέως
πάσχοντες ασθενείς.6
Η διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος
είναι αποδεδειγμένη στους ασθενείς με σήψη. Η ελάττωση της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας
(HRV) αποτελεί σταθερό εύρημα στους βαριά πάσχοντες
ασθενείς με σήψη, μαζί με μυοκαρδιακή δυσλειτουργία
και ανεπάρκεια πολλών οργάνων και αποτελεί δείκτη κακής πρόγνωσης, με σχεδόν τετραπλασιασμό της θνητότητας.18,23,24
Οι ασθενείς με σοβαρή σήψη και σηπτικό σοκ εμφανίζουν παθολογικές τιμές τροπονίνης ορού (τόσο cTnI
όσο cTnT) σε ποσοστό 30%-80%. Τα υψηλά επίπεδα τροπονίνης σχετίζονται με ανάγκη για υψηλότερες δόσεις
αγγειοδραστικών φαρμάκων και η πρόγνωση των ασθενών είναι χειρότερη.18,25,26
Στη διάγνωση της προσβολής του μυοκαρδίου στη
σήψη βοηθά η μέτρηση των νατριοδιουρητικών πεπτιδίων. Τόσο το BNP, όσο και το NT-pro-BNP έχουν αυξημένες
τιμές στον ορό σηπτικών ασθενών με μυοκαρδιοπάθεια
της σήψης και μάλιστα υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση
με το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Ανιχνεύονται πρώιμα, πριν τα ηχωκαρδιογραφικά ευρήματα, ενώ
διακρίνουν πρώιμα τους κακής πρόγνωσης ασθενείς.18,27

Βασικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί
Μια απ’ τις πρώτες υποθέσεις για το μηχανισμό πρόκλησης της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στη σήψη ήταν
η ελάττωση της στεφανιαίας κυκλοφορίας και η πρόκληση καθολικής ισχαιμίας. Σύντομα όμως, η υπόθεση αυτή
κατερρίφθη, αφού άμεσες μετρήσεις της στεφανιαίας
ροής έδειξαν μάλλον αύξηση αυτής και όχι μείωση.28,29
Βεβαίως, η ροή στα μεγαλύτερης διαμέτρου αγγεία δεν
εξασφαλίζει την επάρκεια στην μικροκυκλοφορία. Υπάρχουν μελέτες, που διαπιστώνουν διαταραχές στη στεφανιαία μικροκυκλοφορία σαν αποτέλεσμα του κυτταρικού
οιδήματος, της εναπόθεσης ινώδους, της μετανάστευσης
και ενεργοποίησης ουδετεροφίλων, αλλά και όλων των
διεργασιών, που χαρακτηρίζουν τη φλεγμονή και οδηγούν σε κυτταρική βλάβη.30,31
Από τις πρώτες επίσης υποθέσεις για την πρόκληση
της μυοκαρδιοπάθειας στη σήψη ήταν η ύπαρξη στον
ορό των ασθενών κάποιων παραγόντων με καρδιοκατασταλτικές ιδιότητες. Η μελέτη των Parrilo et.al 32 απέδειξε
την υπόθεση αυτή. Οι τρέχουσες γνώσεις στην υπόθεση αυτή έχουν ως εξής: στο πλάσμα ασθενών με σήψη
ανιχνεύονται σε υψηλές συγκεντρώσεις κυτοκίνες, όπως
TNF-a, IL-1β και η αναφυλατοξίνη του συμπληρώματος
C5-α με ιδιότητες άμεσης καταστολής της μυοκαρδιακής
λειτουργίας.33,34 Παρατηρήθηκε όμως ότι σε καταστάσεις σήψης μετά τραύμα και σοβαρή ενδοτοξιναιμία τα
ίδια τα μυοκαρδιοκύτταρα παράγουν TNF-a, IL-1β, IL-6,
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CINC-1 (cytokine-induced neutrophil chemoattractant-1)
και HMGB-1 (high- mobility group box-1), ουσίες δηλ.
που καταστέλλουν την ίδια την λειτουργία τους. Αυτός ο
μηχανισμός αρνητικής ανατροφοδότησης δεν έχει διευκρινιστεί, γιατί συμβαίνει. Πάντως, μελέτες ex vivo καταδεικνύουν ότι στην οξεία φάση της σήψης η καταστολή
της λειτουργίας του καρδιοκυττάρου παραμένει, παρά
την απουσία επαφής με το σηπτικό ορό.34,35,36
Στην οξεία φάση της σοβαρής σήψης και του σηπτικού σοκ οι ασθενείς εμφανίζουν τουλάχιστον 30% αύξηση του βασικού μεταβολισμού και της κατανάλωσης Ο2.
Στην παρατεταμένη σήψη και την εμφάνιση συνδρόμου
ανεπάρκειας πολλών οργάνων η κατανάλωση Ο2 και ο
βασικός μεταβολισμός μειώνονται, οι ασθενείς ανέχονται χαμηλότερες τιμές παροχής Ο2, ως εκδήλωση μιας
«προς τα κάτω εξισορρόπησης» του μεταβολισμού. Στα
καρδιοκύτταρα διαπιστώνεται ελάττωση πρόσληψης κετονικών σωμάτων, ελευθέρων λιπαρών οξέων και γλυκόζης, ενώ στο κυτταρόπλασμα ανθρώπων, που πέθαναν
από σήψη, βρέθηκε αυξημένη εναπόθεση γλυκογόνου
και κυστίδια λίπους.37,38,39,40
Οι διαταραχές του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
(ΑΝΣ) σχετίζονται άμεσα με την καρδιαγγειακή κατέρριψη στους ασθενείς με σοβαρή σήψη και σηπτικό σοκ.
΄Έχει βρεθεί ότι μηχανισμοί απόπτωσης των νευραξόνων και της νευρογλοίας πυροδοτούνται στη σοβαρή
σήψη στους πυρήνες του ΑΝΣ και ότι οι διαταραχές του
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου στην οξεία
φάση.41,42,43
Στο μυοκαρδιοκύτταρο υπάρχουν πλέον πολλές μελέτες, που αποδεικνύουν διαταραχές στην ομοιοστασία του
ασβεστίου κατά τη σήψη. Έχουν παρατηρηθεί ελάττωση
του αριθμού των βραδέων L-type καναλιών ασβεστίου
και ελάττωση της ευαισθησίας στο ασβέστιο των μυοϊνιδίων κατά τη διάρκεια πειραματικής ενδοτοξιναιμίας.44,45
Η ελάττωση μάλιστα της ευαισθησίας στο ασβέστιο των
μυοϊνιδίων σχετίζεται με αύξηση του μήκους του καρδιοκυττάρου και του μεγέθους των κοιλιών.46 ΄Άλλες διαταραχές αφορούν στη διακίνηση του ασβεστίου εντός του
σαρκοπλασματικού δικτύου. Τα ενζυμικά συστήματα,
που ελέγχουν την απελευθέρωση και την επαναπρόσληψη του ασβεστίου, δηλαδή η SERCA-2 (sarcoplasmatic
reticulum Ca+2-ATPase) και η PLB (φωσφολαμβάνες)
σαφώς είναι επηρεασμένα, τόσο στην αρχική φάση του
υπερδυναμικού σοκ της σήψης, όσο και κατά την εγκατάσταση του υποδυναμικού σοκ, οδηγώντας σε ανεπαρκή
μυοκαρδιακή σύσπαση.47,48,49,50
Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν τη συμμετοχή των
μεταλλοπρωτεϊνασών (ΜΜΡ) της θεμελίου ουσίας στη
μυοκαρδιοπάθεια της σήψης. Σε ποντίκια με ενδοτοξιναιμία και οξεία καρδιακή ανεπάρκεια παρατηρήθηκε
ελάττωση των ΜΜΡ-2 και απελευθέρωση των ΜΜΡ-9,
ενώ η χορήγηση αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνασών
οδήγησε σε αναστροφή των συμπτωμάτων. Επίσης, η

αύξηση των συγκεντρώσεων των ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9 σχετίζονται με την απόπτωση των καρδιοκυττάρων.51,52
Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και η νιτρική ρίζα
ΟΝΟΟ- (περοξυνιτρίνη) σχετίζονται με τη μυοκαρδιοπάθεια της σήψης, έστω και εάν υπάρχουν διαφωνίες. Η
σήψη οδηγεί στην παραγωγή της iNOS (της επαγώγιμης
μορφής της συνθετάσης του ΝΟ) στο μυοκάρδιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παραγωγή υψηλών ποσοτήτων ΝΟ
με αποτέλεσμα τη μυοκαρδιακή δυσλειτουργία κυρίως
μέσω της κυτταροτοξικής περοξυνιτρίνης, παραγώγου
του ΝΟ απ’ την αντίδραση με ΟΗ και της υπεροξειδάσης
(superoxide). Στα ποντίκια με έλλειψη iNOS η καρδιακή λειτουργία δεν επηρεάζεται στην ενδοτοξιναιμία.53,54
Επίσης, στους σηπτικούς ασθενείς η χορήγηση μπλε του
μεθυλενίου, ενός μη ειδικού αναστολέα του ΝΟ, οδηγεί
σε καλύτερη μέση αρτηριακή πίεση, λιγότερες ανάγκες
αγγειοδραστικών φαρμάκων, αλλά δυστυχώς δεν βελτίωσε το τελικό αποτέλεσμα.55 Το ΝΟ έχει την ιδιότητα
ενεργοποίησης της γουανυλικής κυκλάσης και παραγωγής cGMP. Το κυκλικό μονοφωσφορικό γουανύλιο μπορεί να καταστείλει τη μυοκαρδιακή λειτουργία, επηρεάζοντας την ομοιοστασία του ασβεστίου μέσω διαταραχής
στα εσωμόλα ρεύματα ασβεστίου ή ελαττώνοντας την
ευαισθησία της τροπονίνης Ι στο ενδοκυττάριο ασβέστιο
ή μειώνοντας το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου το
cΑΜΡ. Εκτός της δράσης στην cGMP το ΝΟ και οι νιτρικές
ρίζες δρουν κατασταλτικά στις αναπνευστικές αλυσίδες
των μιτοχονδρίων και αναστέλλουν τον κύκλο του Krebs
με αποτέλεσμα διαταραχή στην παραγωγή των ενώσεων
υψηλής ενέργειας.56,57,58,59
Η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων στη σήψη έχει
από πολλές μελέτες συνδεθεί με την εμφάνιση μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας, αλλά και την τελική έκβαση των
ασθενών. Οι βλάβες αφορούν στην αναστολή της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και την παραγωγή ΑΤΡ, βλάβες
στο μιτοχονδριακό DNA, αλλά και στους πόρους μεταφοράς/επικοινωνίας του οργανιλίου με το κυτταρόπλασμα.
Οι περισσότερες βλάβες είναι αποτέλεσμα δράσης του
ΝΟ και των τοξικών νιτρικών ριζών.60,61,62,63
Πολλές μελέτες αποδεικνύουν την ενεργοποίηση
διαφόρων κασπασών στη σήψη. Η πυροδότηση των
αποπτωτικών μηχανισμών σχετίζεται με την εμφάνιση
μυοκαρδιοπάθειας.64,65,66,67 Επίσης, η ενεργοποίηση της
κασπάσης-3 λόγω ενδοτοξιναιμίας σχετίζεται με διασπάσεις των συσταλτών πρωτεινών, αναδιάταξη των σαρκομεριδίων και αλλοίωση της ευαισθησίας στο ασβέστιο
των μυοινιδίων.68,69,70 Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στην
εφαρμογή αντι-αποπτωτικών φαρμακευτικών χειρισμών
σε πειραματικό στάδιο.
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Πρόγνωση και Θεραπευτικοί μηχανισμοί

Συμπεράσματα

Η σήψη και ιδιαίτερα οι σοβαρές μορφές αυτής, σοβαρή σήψη, σηπτικό σοκ και ανεπάρκεια πολλών οργάνων, συνοδεύονται με υψηλή θνησιμότητα, που φτάνει
και ξεπερνά το 50% στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται στις ΜΕΘ.
Η μυοκαρδιοπάθεια της σήψης ως ανεξάρτητη οντότητα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί στο πόσο συμμετέχει
και με ποιο τρόπο στην πρόγνωση των ασθενών αυτών.
Υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί παράγοντες και συνθήκες,
που αφορούν στον άρρωστο, στο μικροοργανισμό, στον
γιατρό, στο σύστημα παροχής υγείας, στον τεχνολογικό
εξοπλισμό, που κάνουν σχεδόν αδύνατη την εκτίμηση
πρόγνωσης των σηπτικών ασθενών με ή χωρίς μυοκαρδιοπάθεια.
Οι υπάρχουσες μελέτες μαρτυρούν πως το χαμηλό
κλάσμα εξώθησης σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση και
πως η παρατεταμένα υπερκινητική, γρήγορη με υψηλή
παροχή αριστερή κοιλία έχει ακόμα φτωχότερη πρόγνωση.
Τέλος, η αρχική παρατήρηση ότι το χαμηλό κλάσμα
εξώθησης και η διάταση των κοιλοτήτων αποτελούν προστατευτικό μηχανισμό και σχετίζονται με καλύτερη πρόγνωση, δεν αποδείχτηκαν.
Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με σήψη γίνεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, όπως αυτές
εκφράζονται από τη Sepsis Campaign 2010.
΄Ένας μεγάλος αριθμός μελετών σε πειραματόζωα
και περιορισμένος αριθμός μελετών σε αρχικές φάσεις
σε πάσχοντες αφορούν σε νέες θεραπείες, αλλά και θεραπευτικές τακτικές, σύμφωνα με τις νεότερες γνώσεις
από την παθοφυσιολογία της σήψης.
Η χορήγηση αντισωμάτων κατά του TNF-α (anti-TNF
antibody F(ab) 2 fragment, afelimomab), αντισωμάτων
κατά των υποδοχέων της IL-1β, αντιλιποπολυσακχαριδικά αντισώματα, παρά τη βελτίωση των διαφόρων παθοφυσιολογικών παραμέτρων στο πείραμα, δεν μείωσαν
την τελική έκβαση στις κλινικές μελέτες.71,72 Οι αναστολείς του ΝΟ, το μπλε του μεθυλενίου, ενώ σε πειραματικό επίπεδο βελτίωσαν και τη θνητότητα, στην κλινική
μελέτη απέτυχαν στη μείωση της θνητότητας παρά τη
βελτίωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων.73
Οι στατίνες, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αιμοδιήθηση, αιμοδιάλυση και φίλτρα προσρόφησης
ενδοτοξινών, συγχορήγηση β-αναστολέων και αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης , αντιαποπτωτικές στρατηγικές (π.χ. αναστολή κασπάσης 3, κυκλοσπορίνη Α) είναι
προσπάθειες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, αλλά
οι περισσότερες απαιτούν μελέτες μεγαλύτερου αριθμού ασθενών για να τεκμηριώσουν πραγματικό όφελος.
Ο ρόλος των θεραπειών αυτών στη μυοκαρδιοπάθεια
της σήψης, σαφώς και είναι άγνωστος ή τουλάχιστον
υποθετικός.

Στη σήψη το μυοκάρδιο προσβάλλεται συχνά, ενώ
στο σηπτικό σοκ πάντα. Η μυοκαρδιοπάθεια της σήψης
ξεκινά νωρίς, ακόμα και στη φάση του υπερδυναμικού
σοκ, όταν η καρδιακή παροχή είναι αυξημένη και η καρδιά υπερσυστέλλεται. Φαίνεται πως στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι αναστρέψιμη, περίπου την 7η-10η
ημέρα από την εισβολή του σηπτικού συνδρόμου και
σχετίζεται με τη βελτίωση του ασθενούς. Η εγκατάστασή
της συνοδεύεται με μεγαλύτερες δόσεις αγγειοδραστικών φαρμάκων και με χειρότερη πρόγνωση.
Αλλά ποιοι είναι οι μηχανισμοί, που οδηγούν στη
δυσλειτουργία του μυοκαρδίου στη σήψη; Η εντατική
έρευνα έχει εντοπίσει ποικίλους μηχανισμούς, που συμμετέχουν στη μορφή αυτής της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, όπως η ύπαρξη διαφόρων καρδιοκατασταλτικών διαμεσολαβητών, διαταραχών στην ομοιοστασία
του ασβεστίου στο μυοκαρδιοκύτταρο, δυσλειτουργία
του μιτοχονδρίου, ενεργοποίηση της οδού της απόπτωσης, κ.α. Κάθε ένας απ’ αυτούς όμως δεν είναι αρκετός να
φωτίσει την παθοφυσιολογία της νόσου. Παρατηρώντας
την εγκατάσταση, την εξέλιξη και την υποχώρηση της μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας στη σήψη, δίδεται η εντύπωση ότι πληροί την εικόνα του απόπληκτου (stunned) και
χειμάζοντος (hibernated) μυοκαρδίου, όπως τα γνωρίσαμε μέσα από τις μελέτες των Rahimtoola και Braunwald.
΄Ίσως, οι μηχανισμοί που έχουν παρατηρηθεί να
αποτελούν μέρος του φαινομένου προσαρμογής του
μυοκαρδιοκυττάρου σε συνθήκες χαμηλής παροχής και
υποξίας, μιας «προς τα κάτω» ρύθμισης της ισορροπίας
του κυττάρου για επιβίωση με δυνατότητα αναστροφής
της διαδικασίας και ανάνηψης, όταν οι συνθήκες ενέργειας το επιτρέπουν, ή καταστροφής και θανάτου, όταν
η ισχύς, η «δόση» του ισχαιμικού-υποξαιμικού σοκ, δεν
μπορεί να αντιμετωπισθεί από τις εφεδρείες των μεταβολικών μηχανισμών προστασίας του κυττάρου.

Summary:
Sepsis –induced cardiomyopathy: basics and newer data.
M.D. Paraschos, K.E. Mandragos.
Sepsis- induced cardiomyopathy is a well-described complication of severe sepsis and septic shock. The pathophysiological mechanisms underlying this process are
many (various cardiosuppresive mediators, multiple molecular mechanisms as alternations of calcium homeostasis, mitochondrial dysfunction, myocardial apoptosis) but
the precise cause remains unclear to date.
Cardiomyopathy in sepsis involves both the right and the
left side of the heart, systole and diastole, is reversible
and has prognostic value.
Prompt and adequate fluid replacement, antibiotic thera-
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py and surgical removal of the infectious focus - if feasible
- are the only causal line of therapy.
Key words: acute heart failure, cardiomyopathy, sepsis
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