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Αγγελική Βερβενιώτη
Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών



Περίπτωση 1

 Αγόρι ηλικίας 6 ετών (μαθητής Α’ Δημοτικού)
 Πρoσήλθε στο ΤΕΙ Παιδοκαρδιολογίας για διερεύνηση 

φυσήματος
 Η κλινική εκτίμηση του Παιδιάτρου ήταν ότι το φύσημα ήταν 

“αθώο”
 Ασυμπτωματικός-υγιής
 Προ έτους νοσηλεία σe νοσοκομείο λόγω πιθανής 

εισρόφησης ξένου σώματος



Φυσική εξέταση

 S1-S2 ευκρινείς
 2/6 συστολικό φύσημα τύπου εξώθησης στο αριστερό χείλος 

του στέρνου
 Συνεχές φύσημα στη ράχη αριστερά παρασπονδυλικά
 Ελαττωμένες και καθυστερημένες μηριαίες σφύξεις
 Βαλανικός yποσπαδίας
 ΑΠ Δεξί χέρι: 135/100 mmHg
 ΑΠ δεξί πόδι: 100/70 mmHg



Υ/Γ στη διάγνωση

Υπερστερνικός επιμήκης άξονας



Υ/Γ στη διάγνωση







Υ/Γ μετά την 1η αγγειοπλαστική

 AΠ: 120/80 mmHg (90η εκατοστιαία θέση ΑΠ για την ηλικία και το ύψος <110/70 mmHg) 
 OXI σημαντική διαφορά μεταξύ άνω-κάτω άκρων
 Αγωγή : Carvedilol 0.3 mg/Kg x2



Υ/Γ μετά την 1η αγγειοπλαστική



Υ/Γ μετά την 2η αγγειοπλαστική 
(μετά από 4 χρόνια)

 AΠ: 110-115/70 mmHg (90η εκατοστιαία θέση για την ηλικία και το ύψος <115/75 mmHg) 
 OXI διαφορά μεταξύ άνω-κάτω άκρων
 Αγωγή : Carvedilol 0.3 mg/Kg x2



24ωρο Holter πίεσης 
(μετά από 4 χρόνια)



Πλάνο

 Αγωγή : Carvedilol 0.1 mg/Kg x2
↓

 Επανάληψη Holter Πίεσης
 Δοκιμασία κόπωσης (ΑΠ στη μέγιστη κόπωση)
 Στόχος: διακοπή φαρμακευτικής αγωγής και παρακολούθηση

↓
 Μέτρηση ΑΠ (υπέρταση, διαφορά μεταξύ άνω-κάτω άκρων)
 Μηριαίες σφύξεις
 Υ/Γ και ΗΚΓ στο ΤΕΙ Παιδοκαρδιολογίας (παρακολούθηση ανά 

έτος)



Περίπτωση 2

 Αγόρι 14 χρονών με παρατεινόμενο εμπύρετο

 Παρούσα νόσος: 
 Πυρετός έως 40οC με ρίγος (από μηνός)
 Δύο πυρετικά κύματα/ημέρα  
 Διαστήματα 2-3 ημερών απυρεξίας
 Επεισόδια εμέτων, μειωμένη σίτιση & διάθεση 
 ↓ ΣΒ κατά 5 Κg 
 Αντιβιοτική αγωγή από το στόμα (κλαριθρομυκίνη & 

αμοξυκιλλίνη) για λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος



Παρουσίαση περιστατικού

Ατομικό ιστορικό
 Διγλώχινα αορτική βαλβίδα & έκτοπα αγγεία από την κατιούσα 

αορτή (;;;)
[Συστάσεις για περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο]

 Κακή σχολική απόδοση

Εργαστηριακός έλεγχος
 WBC=14080/mm3 (Π:84%, Λ:11%, Μ:5%) PLT=164000/mm3

 TKE=50  CRP=6
 Καλλιέργεια αίματος (σε δύο περιπτώσεις): St.aureus

(Ανθεκτικότητα σε ampicillin, fucidic acid)
[Κεφτριαξόνη+Κλινδαμυκίνη→ Βανκομυκίνη+Ριφαμπικίνη]



α/α θώρακα



Αντικειμενική εξέταση

 ‘Οψη πάσχοντος
 Ιδιάζον προσωπείο, πτώση γωνίας στόματος
 ‘Εντονη τερηδόνα
 Tanner II
 3/6 συστολικό φύσημα ακουστό σε όλο το προκάρδιο με 

αντανάκλαση στην υποκλείδιο χώρα άμφω
 ‘Ηπαρ-σπλήν (-)
 Μηριαίες σφύξεις +/+
 AΠ ΔE χέρι: 110/70 mmHg
 AΠ ΔE πόδι:75/50 mmHg



Υ/Γ καρδιάς

ΗΚΓ
Ελευθ.. τοίχωμα ΔΕ κοιλίας
ΔΕ κοιλία
Μεσοκοιλιακό διάφραγμα
Τενόντιες χορδές
ΑΡ κοιλία
Ελευθ. τοίχωμα ΑΡ κοιλίας



Υ/Γ καρδιάς

Υπερστερνικός επιμήκης άξονας



CT αγγειογραφία



CT αγγειογραφία



CT αγγειογραφία



Αντιμετώπιση (ΩΚΧΚ)

 CT εγκεφάλου: αρνητικό για σηπτικά εμβολά και παρουσία 
ανευρυσμάτων

 IV δαπτομυκίνη+κλοξακιλλίνη+ριφαμπικίνη): θεραπεία ΒΕ & 
μυκωτικού ανευρύσματος από S. Aureus

 11η μέρα νοσηλείας: εμβολή κλάδων ιγνυακής αρτηρίας →
αρτηριακή εμβολεκτομή

 22η μέρα νοσηλείας: χ/κή αποκατάσταση 
 Απολίνωση αριστερής υποκλειδίου
 Διεύρυνση αορτικού τόξου 
 Εκτομή ισθμικής στένωσης αορτής & αντικατάσταση με ευθύ 

μόσχευμα Penrouse No 20mm με τελικοτελική αναστόμωση



Αγγειογραφία 



Αντιμετώπιση (ΠΓΝΠ)

 Συνέχιση αγωγής με δαπτομυκίνη για 6/52
 Καπτοπρίλη, φουροσεμίδη, προπρανολόλη & 

ασενοκουμαρόλη

 Καρυότυπος και FISH: έλλειψη 22q11.2
 DiGeorge syndrome (DGS: Mendelian Inheritance in Man 

[MIM] number 188400)
 Ανοσοφαινότυπος: ↓ CD4

 Έλεγχος της μητέρας: έλλειψη 22q11.2



Υ/Γ καρδιάς (έξοδος)

Υπερστερνικός επιμήκης άξονας



CT αγγειογραφία (6 μήνες)



CT αγγειογραφία (6 μήνες)



Πλάνο

 Αγωγή : καμία (φυσιολογικήΑΠ)
 Διενέργεια  Holter πίεσης
 Δοκιμασία κόπωσης (ΑΠ στη μέγιστη κόπωση)

↓
 Μέτρηση ΑΠ (υπέρταση, διαφορά μεταξύ άνω-κάτω άκρων)
 Μηριαίες σφύξεις
 Υ/Γ και ΗΚΓ στο ΤΕΙ Παιδοκαρδιολογίας (παρακολούθηση ανά έτος)
 Παρακολούθηση στο ΤΕΙ Λοιμώξεων  και Παιδοενδοκρινολογίας

↓
 MRI καρδιάς ανά διετία
 Παραπομπή σε ειδικό κέντρο συγγενών καρδιοπαθειών εφήβων 

ενηλίκων > 16 έτη
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