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Σκοπός
• Παρουσίαση βρέφους 3 μηνών με σοβαρή ανεπάρκεια
μιτροειδούς που διαπιστώθηκε σε τυχαίο έλεγχο.
Εισαγωγή

Υλικό-Μέθοδος

• Ανεπάρκεια μιτροειδούς: η πιο κοινή βαλβιδική νόσος στους
ενήλικες.

• Βρέφος 3 μηνών, με άριστη σωματική ανάπτυξη.

• Πολύ σπάνια στα παιδιά

• Παραπέμπεται από παιδίατρο λόγω ήπιου συστολικού
φυσήματος στο Παιδοκαρδιολογικό ιατρείο του Νοσοκομείου μας.

• Συχνότητα 0,2-0,4% όλων των συγγενών καρδιοπαθειών.
• Η συγγενώς ανώμαλη κατασκευή της μιτροειδούς μπορεί να
οδηγήσει σε στένωση, ανεπάρκεια βαλβίδας ή και τα δύο.
• Η ανεπάρκεια είναι συχνά μέτριας σοβαρότητας τα πρώτα
χρόνια ζωής
• 1:2 ασθενείς με ανεπάρκεια θα χειρουργηθούν μετά την ηλικία
των 5 ετών.

• Ελεύθερο ατομικό-οικογενειακό ιστορικό.

• Στο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα διαπιστώθηκε μεγάλη
διάταση των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων και ανεπάρκεια
μιτροειδούς σοβαρού βαθμού
• Χωρίς ευρήματα στένωσης ή άλλη συγγενή καρδιοπάθεια.
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Αποτελέσματα
• Διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος για πιθανή διατατική
μυοκαρδιοπάθεια.
• Υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος των γονέων: δεν ανέδειξε
παθολογία.
• Τέθηκε σε αγωγή με: φουροσεμίδη-σπειρονολακτόνη-καπτοπρίληκαρβεδιλόλη
• Παραπέμφθηκε σε Παιδοκαρδιολογικό κέντρο των Αθηνών για
αποκλεισμό ανώμαλης έκφυσης στεφανιαίων αρτηριών.
• Αποκλείστηκε μετά από στεφανιογραφία.

Αποτελέσματα
• Η διάταση των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων, ιδίως της
αριστερής κοιλίας υποχώρησε στο επόμενο χρονικό διάστημα.
• Παρέμεινε η σοβαρή ανεπάρκεια της μιτροειδούς.
• Διεκόπη η αγωγή με καρβεδιλόλη, συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα
φάρμακα.
• Το βρέφος παραμένει με φυσιολογική ανάπτυξη, χωρίς σημεία
καρδιακής κάμψης.

Συμπέρασμα
• Η συγγενής ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι σπάνια
στα παιδιά.
• Αλλά υπάρχει και πρέπει να μπαίνει στη διαφοροδιάγνωση.
• Βρέφη ασυμπτωματικά με ήπια ευρήματα στην εξέταση του
καρδιαγγειακού συστήματος μπορεί να υποκρύπτουν σοβαρή
καρδιολογική πάθηση.
• Είναι χρήσιμη η εκτίμησή τους από ειδικό.

