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Η τετραγλώχινα πνευμονική βαλβίδα είναι μια σπά-
νια συγγενής καρδιοπάθεια. Συχνά συνδέεται 
με σημαντικές κλινικές επιπλοκές αν και κάποιες 

φορές δεν έχει κλινικές εκδηλώσεις. Λόγω της καλοήθους 
φύσης της η διάγνωση γίνεται από νεκροτομικά παρασκευ-
άσματα ενώ η διάγνωση της από το διοισοφάγειο υπερηχο-
καρδιογράφημα είναι πολύ δύσκολη λόγω των ανατομικών 
χαρακτηριστικών. Περιγράφουμε μια περίπτωση τετραγλώχι-
νας πνευμονικής βαλβίδας που διεγνώσθη με διαθωρακική 
ηχωκαρδιογραφία (ΔΘΥ) και πολυτομική αξονική τομογρα-
φία με ΗΚΓικό συγχρονισμό.

Εισαγωγή

Η τετραγλώχινα πνευμονική βαλβίδα είναι σπάνια οντότητα 
και τείνει να είναι κλινικά σιωπηλή. Λόγω της καλοήθους 
φύσης της, η διάγνωσή της γίνεται μετά θάνατο από τη νε-
κροτομική μελέτη. Με την πρόσφατη πρόοδο στην καρδια-
κή απεικόνιση, όπως η αξονική και η μαγνητική τομογραφία 
(MRI), περισσότερες περιπτώσεις έχουν ανακαλυφθεί ως 
τυχαίο εύρημα σε εξεταζόμενους ασθενείς.1,2

Περιγράφουμε την περίπτωση ασθενή με τετραγλώχινα 
πνευμονική βαλβίδα που διεγνώσθει με διαθωρακικό υπε-
ρηχοκαρδιογράφημα και πολυτομική αξονική τομογραφία 
με ΗΚΓικό συγχρονισμό, που έγιναν λόγω διαλείπουσας δυ-
σφορία στο στήθος.

Παρουσίαση Περιστατικού 

Άνδρας 53 ετών προσήλθε στην κλινική μας με διαλείπουσα 
δυσφορία στο στήθος κατά τη διάρκεια της άσκησης. Είχε 
ελεύθερo ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και η φυσική 
εξέταση δεν αποκάλυψε παθολογικά ευρήματα. Το ΗΚΓ 
ηρεμίας έδειξε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Η πα-
ραστερνική τομή σε βραχύ άξονα στο ύψος της αορτικής 
βαλβίδας στο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (ΔΘΥ) 
έδειξε πάχυνση και συστολικό doming των γλωχίνων της 
πνευμονικής βαλβίδας (ΠΒ) με ήπια ανεπάρκεια της πνευμο-
νικής και διάταση του στελέχους της πνευμονικής αρτηρίας 
(Εικόνα 1Α). Οι διαστάσεις της αορτής και του στελέχους της 
πνευμονικής αρτηρίας ήταν 33mm και 41mm αντίστοιχα. Η 
καταγραφή του συνεχούς Doppler στην πνευμονική βαλβίδα 
έδειξε ήπια πνευμονική στένωση με μέγιστη ταχύτητα ροής 
στην ΠΒ 2,0 m/s και μέγιστη κλίση πίεσης 16mmHg. Με γω-
νίωση του μετατροπέα αριστερά στο παραστερνικό παράθυ-
ρο, ελήφθη ή εικόνα της ΠΒ στο βραχύ άξονα. Επρόκειτο 
για τετραγλώχινα βαλβίδα με κεντρικό έλλειμμα κατά τη σύ-
γκλειση (Σχήμα 1Β). Ο ασθενής αξιολογήθηκε περαιτέρω με 
πολυτομική αξονική τομογραφία με ΗΚΓικό συγχρονισμό. Η 
CT αγγειογραφία αποκάλυψε στένωση 40~50% στη δεξιά 
στεφανιαία αρτηρία και τετραγλώχινα πνευμονική βαλβίδα 
με βαλβιδική πάχυνση και ήπια διάταση του κυρίου στελέχου 
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της πνευμονικής αρτηρίας. Η πνευμονική βαλβίδα 
έδειξε 3 ισομεγέθης γλωχίνες και 1 μικρότερη στο 
βραχύ άξονα (Εικόνα 2). Λόγω της φυσιολογικής 
δοκιμασίας κοπώσεως στον κυλιόμενο τάπητα, ο 
ασθενής ετέθη σε απλή παρακολούθηση.

Συζήτηση

Η τετραγλώχινα πνευμονική βαλβίδα είναι μια σπά-
νια συγγενής ανωμαλία. Είναι συχνότερη σε άνδρες 
ασθενείς με αναλογία 2:1, σύμφωνα με τα δεδομέ-
να από τους Hurwitz και Roberts.3 Έχει βρεθεί από 
1 σε 400 έως 1 σε 2000 νεκροψίες.3,4

Η τετραγλώχινα πνευμονική βαλβίδα συνδέε-
ται συνήθως με συγγενείς ανωμαλίες της αορτικής 
βαλβίδας, επειδή οι μηνοειδείς βαλβίδες προκύ-
πτουν από κοινή εμβρυολογική βάση.1 Μερικές 
φορές συνδυάζεται και με άλλες συγγενείς καρδι-
οπάθειες συμπεριλαμβανομένων των κολποκοιλι-
ακών ελλειμμάτων, της μεσοκολπική επικοινωνίας, 
του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, του ανοιχτού 
βοτάλειου πόρου και της στένωσης του ισθμού της 
αορτής.3,5 Η τετραγλώχινα πνευμονική βαλβίδα έχει 
ανατομικές παραλλαγές και η πιο κοινή παραλλαγή 
είναι να αποτελείται από 3 ισομεγέθεις γλωχίνες 
και 1 μικρότερη γλωχίνα.3 Δεν βρέθηκε συσχέτιση 
μεταξύ ανατομικής παραλλαγής και λειτουργική κα-
τάστασης.

Συνήθως δεν παρουσιάζει σοβαρές κλινικές επι-
πλοκές και έχει ασυμπτωματική πορεία ακόμη και 
σε συνδυασμό με άλλες καρδιακές ανωμαλίες.3,5 Η 
διάγνωση της τετράπτυχης πνευμονικής βαλβίδας 
από το ΔΘΥ είναι πολύ δύσκολη λόγω της ανατο-
μικής σχέσης της βαλβίδας με το θωρακικό τοίχω-

μα. Για τους λόγους αυτούς, η διάγνωση γίνεται 
σχεδόν πάντα κατά την νεκροτομή. Στην περίπτωσή 
μας μπορούσαμε να απεικονίσουμε εγκάρσια την 
πνευμονική βαλβίδα με το ΔΘΥ λόγω της πρόσθιας 
μετατόπισης του στομίου της πνευμονικής βαλβίδας 
στομίου λόγω διάτασης της πνευμονικής αρτηρίας.

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην 
καρδιακή CT και MRI μας έδωσαν τη δυνατότητα 
καλύτερης απεικόνισης των μορφολογικών χαρα-
κτηριστικών της βαλβίδας και της συσχέτισης με 
συγγενείς και επίκτητες δομικές παραμορφώσεις 
καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργικότητα 
της.2 Μέχρι σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις 
η διάγνωση γίνεται τυχαία.1,2 Στο μέλλον, με τις νεό-
τερες τεχνικές, την τρισδιάστατη ΔΘΥ, την αξονική 
και τη μαγνητική τομογραφία θα η διάγνωση της τε-
τραγλώχινας πνευμονικής βαλβίδας θα είναι ευκο-
λότερη και γρηγορότερη.
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Δύο διαστάσεων ηχωκαρδιογραφία δείχνει πάχυνση και συστολικό doming της πνευμονικής βαλβίδας με διάταση του στελέχους της πνευμονικής αρτηρίας (Α) 
και τετραγλώχινα πνευμονική βαλβίδα στη διαστολική περίοδο (Β). 
ΕΙΚΟΝΑ 2. Η πολυτομική αξονική τομογραφία με ΗΚΓικό συγχρονισμό δείχνει τετραγλώχινα πνευμονική βαλβίδας με έλλειμμα σύγκλεισης κατά τη διαστολή.
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