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Η παραβαλβιδική διαφυγή (ΠΒΔ) 
είναι μία σπάνια αλλά σοβαρή 
επιπλοκή μετά από χειρουργι-

κή αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας. 
Μολονότι οι περισσότερες ΠΒΔ είναι μι-
κρές, παραμένουν ασυμπτωματικές και 
ακολουθούν μία καλοήθη κλινική πορεία, 
μεγαλύτερες ΠΒΔ με σοβαρές κλινικές 
συνέπειες όπως είναι η καρδιακή ανεπάρ-
κεια, η ενδοκαρδίτιδα και η σοβαρή αναι-
μία από αιμόλυση απαντώνται στο 1% με 
5% των ασθενών που υποβάλλονται σε 
χειρουργική αντικατάσταση μιτροειδούς 
βαλβίδας. Χειρουργική παρέμβαση συνι-
στάται σε ασθενείς με συμπωματική ΠΒΔ 
παρόλο που η επανεγχείρηση σχετίζεται 
με επίπεδα θνητότητας που φτάνουν το 
16%. Διαδερμικές επεμβάσεις σύγκλισης 
έχουν εφαρμοστεί στην αντιμετώπιση των 
ΠΒΔ χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνι-
κές. Η εμπειρία με τη διαδερμική σύγκλει-
ση ΠΒΔ προσθετικής μιτροειδούς βαλβί-
δας παρουσιάζει διάφορα ποσοστά επιτυ-
χίας από 60% έως 90% και ανάγκη επα-
νάληψης της επέμβασης σε ποσοστό έως 
και 40%. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
η αποτυχία οφείλεται είτε στην αδυναμία 
εναπόθεσης της συσκευής σύγκλισης είτε 
στην αλληλεπίδραση της συσκευής με τις 
παρακείμενες δομές και η επανάληψη της 
παρέμβασης επιβάλλεται είτε από την πα-
ρουσία σημαντικής ΠΒΔ είτε από εμβολι-
σμό της συσκευής.

Περιγράφουμε την περίπτωση μίας γυ-
ναίκας 62 ετών με σύνθετο ιστορικό που 
ξεκινά με εμφάνιση ενδοκαρδίτιδας σε 
τρεις φορές χειρουργημένη προσθετική 
βαλβίδα μιτροειδούς επιπλεχθείσα από 
ΠΒΔ με σοβαρά συμπτώματα καρδιακής 
ανεπάρκειας και αναιμίας από αιμόλυση. 
Η ασθενής υποβλήθηκε στην πρώτη της 
αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας μετά 
από θεραπεία για ενδοκαρδίτιδα. Στη συ-
νέχεια ανέπτυξε σοβαρή ανεπάρκεια μι-
τροειδούς που την οδήγησε σε επανεπέμ-
βαση αντικατάστασης μιτροειδούς. Αργό-
τερα ανέπτυξε σοβαρή ΠΒΔ και πραγμα-
τοποιήθηκε τρίτη αντικατάσταση της βαλ-
βίδας με χοίρεια βιοπροσθετική βαλβίδα 
(St. Jude #27). Ακολούθησε μία περιπλεγ-
μένη μετεγχειρητική πορεία που περιλάμ-
βανε σημαντική ΠΒΔ και σοβαρή αναιμία 
από αιμόλυση με ανάγκη για επαναλαμβα-
νόμενες μεταγγίσεις.

Παρά την κρίσιμη κατάσταση της 
υγείας της ασθενούς πραγματοποιήσα-
με με επιτυχία διαδερμική σύγκλειση της 
ΠΒΔ. Περιληπτικά η επέμβαση περιλάμ-
βανε δεξιό καρδιακό καθετηριασμό, αρι-
στερό καρδιακό καθετηριασμό μέσω του 
μεσοκολπικού διαφράγματος, σύγκλει-
ση της ΠΒΔ με τρείς συνολικά συσκευές 
Amplatzer και την περιεγειρητική χρή-
ση ηχωκαρδιογραφίας τριών διαστάσεων 
για την καθοδήγηση και την εκτίμηση του 
αποτελέσματος.
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Τα αποτελέσματα του καρδιακού καθετηριασμού 
πριν την επέμβαση έδειξαν σημαντικά αυξημένη μέ-
ση πίεση αριστερού κόλπου 25 mmHg. Τα ηχωκαρδι-
ογραφικά ευρήματα (Eικόνες 1 και 2) περιλάμβαναν 
σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς λόγω ΠΒΔ (εύρος 
jet ΠΒΔ >0,5 cm). Η διαφυγή εμφανιζόταν προσθι-
οπλάγια με φορά προς το ωτίο του αριστερού κόλ-
που. Ερχόταν σε απευθείας επαφή με το ωτίο του αρι-
στερού κόλπου στο οποίο δεν υπήρχε κάποιος θρόμ-
βος. Πραγματοποιήσαμε επιτυχή σύγκλιση της ΠΒΔ 
υπό την καθοδήγηση τρισδιάστατης διοισοφάγειας 
ηχωκαρδιογραφίας με τρείς συνολικά συσκευές Am-
platzer. 10 mm αγγειακή συσκευή #2, 10 mm αγγεια-
κή συσκευή #2 και 6 mm αγγειακή συσκευή #2 αντί-
στοιχα χρησιμοποιήθηκαν. Η τρισδιάστατη διοισοφά-

γεια ηχωκαρδιογραφία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
τοποθέτηση των συσκευών σύγκλεισης της ΠΒΔ κα-
θώς στερεοτακτική καθοδήγηση ήταν απαραίτητη για 
τη διαδικασία αυτή. Μετεπεμβατικά ευρήματα ήταν η 
μειωμένη μέση πίεση αριστερού κόλπου 12 mmHg και 
κανένα ίχνος ΠΒΔ στις έγχρωμες ηχωκαρδιογραφι-
κές δύο και τριών διαστάσεων (Eικόνες 3-5).
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