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Εμβρυϊκές καρδιακές επεμβάσεις

Ανοικτές επεμβάσεις: Χειρουργική διάνοιξη της μήτρας ή μέσω 
τροκάρ 3mm (εμβρυοσκοπικές τεχνικές)
Κλειστές επεμβάσεις: Μέσω οπών < 3mm



Συγγενείς Καρδιοπάθειες που πιθανά 
επιδέχονται εμβρυϊκές επεμβάσεις



Συνήθεις εμβρυϊκές επεμβάσεις



Νεογνό με υποπλαστική αριστερή καρδιά (HLHS)



Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική 
αορτής - Ενδείξεις

• Ο σκοπός είναι η αποφυγή προοδευτικής βλάβης του 
κοιλιακού μυός και, μέσω της ροής δια της αριστερής 
καρδιάς, η ανάπτυξη της αορτικής και μιτροειδούς 
βαλβίδας (δεν αλλάζει η ανάπτυξη της LV)  

• Συνήθως 2Ο τρίμηνο κύησης (αλλά και έως 32 εβδ)

• Ένδειξη: Φυσιολογία που υποδεικνύει πρόοδο προς HLHS
- Ανάδρομη ροή στο αορτικό τόξο
- Σοβαρή δυσλειτουργία LV
- Μονοφασική και βραχεία ροή δια της μιτροειδούς 
- Αριστεροδεξιά διαφυγή δια του ωοειδούς τρήματος



Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική 
αορτής - Ενδείξεις

International Fetal Cardiac Interventiοn Registry. Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, NO. 4, 2015



Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική 
αορτής - Τεχνική

• Θέση εμβρύου (μπορεί να χρειαστεί έως 45 λεπτά)

• Αναισθησία – Αναλγησία εμβρύου
Ενδομυϊκά Fentanyl, Pavulon, Atropine

• Διαδερμική προσπέλαση υπό επισκληρίδια
• Διάρκεια 90 λεπτά (κυρίως για θέση εμβρύου)

• 20 λεπτά στην κοιλιά
• 5 λεπτά στο έμβρυο
• Συνήθως εξιτήριο την επομένη



Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική αορτής



Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική αορτής



• Κίνδυνοι: - μικροί για τη μητέρα
- πρόωρος τοκετός
- 10% θάνατος εμβρύου
- ανεπάρκεια αορτής
- αιμοπερικάρδιο

• Τεχνική επιτυχία 75-80%
- Αδυναμία εισόδου στην LV
- Αδυναμία εισόδου στην αορτική βαλβίδα
- Βραδυκαρδία/δυσλειτουργία RV

• «Καρδιακή» επιτυχία 50%

Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική αορτής
Αποτελέσματα

Freud et al. Circulation. 2014.19; 130(8): 638–645 



Αποτελέσματα εμβρυϊκής βαλβιδοπλαστικής 
αορτής και αντιμετώπιση μετά τη γέννηση

Freud et al. Circulation. 2014.19; 130(8): 638–645 



Αποτελέσματα 
εμβρυϊκής 

βαλβιδοπλαστικής 
αορτής

International Fetal Cardiac 
Intervention Registry

Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, 
NO. 4, 2015

International Fetal Cardiac Interventiοn 
Registry
Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, NO. 4, 2015



Pre-intervention fetal and neonatal echocardiograms 

•Τεχνικώς ανεπιτυχής 
εμβρυϊκή βαλβιδοπλαστική 
αορτής
•Μετά τη γέννηση στρατηγική 
μονήρους κοιλίας

•Τεχνικώς επιτυχής εμβρυϊκή 
βαλβιδοπλαστική αορτής

•Μετά τη γέννηση στρατηγική 
2 κοιλιών

Freud et al. Circulation. 2014.19; 130(8): 638–645 

23 εβδομάδες γέννηση



Νευροαναπτυξιακή έκβαση-HLHS

• Υψηλότερος κίνδυνος για προγεννητική βλάβη
• Νεκροψίες εμβρύων

- βλάβη λευκής ουσίας συμβατή με ισχαιμία
- εγκεφαλική μικροαγγειοπάθεια

• Νεογνικές μελέτες
- 13% μικροκεφαλία με φυσιολογικές μετρήσεις στο μέσο της κύησης

• Ακόμη και στις διορθώσεις 2 κοιλιών
- Doppler ΚΝΣ χωρίς βελτίωση παρά την βελτίωση καρδιακής 

λειτουργίας και παροχής → επέμβαση πολύ αργά?

Hinton 2008,   McElhinney 2010, Bunce 2013 



Eμβρυϊκή κολπική διαφραγματοστομία 
- Ενδείξεις

International Fetal Cardiac Interventiοn Registry. Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, NO. 4, 2015



Εμβρυϊκή κολπική διαφραγματοστομία
Τεχνική - Επιπλοκές



Eμβρυϊκή κολπική διαφραγματοστομία σε HLHS με άθικτο 
ή περιοριστικό μεσοκολπικο διάφραγμα

Marshall et al. Circulation. 2004;110:253-258

Διατεταμένος αριστερός κόλπος με λεπτό προπίπτον μεσοκολπικό διάφραγμα
A: πριν την επέμβαση
B: κατά την προώθηση της βελόνας Chiba
C: κατά την διάταση μπαλονιού αγγειοπλαστικής στεφανιαίων 3mm



International Fetal Cardiac 
Intervention Registry

Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, 
NO. 4, 2015

Αποτελέσματα 
εμβρυϊκής κολπικής 
διαφραγματοστομίας

International Fetal Cardiac Interventiοn 
Registry
Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, NO. 4, 2015



Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική 
πνευμονικής- Σκεπτικό

International Fetal Cardiac Interventiοn Registry. Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, NO. 4, 2015



Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική 
πνευμονικής – Ενδείξεις - Τεχνική

International Fetal Cardiac Interventiοn Registry. Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, NO. 4, 2015



Εμβρυϊκή διαδερμική βαλβιδοπλαστική πνευμονικής

A, 4-chamber view demonstrates a hypoplastic RV (arrow)
B, The 19-gauge cannula passing through the uterus, amniotic cavity, and chest wall of the fetus and
approaching the RV outflow tract (arrow)
C, Tip of the Chiba needle in the pulmonary artery (arrow)
D, After valvuloplasty, color Doppler demonstrates an antegrade jet of flow across the patent PV (arrow) 

Tworetzky et al. Pediatrics. 2009 September ; 124(3): e510–e518



Αποτελέσματα 
εμβρυϊκής 

βαλβιδοπλαστικής
πνευμονικής

International Fetal Cardiac Interventiοn 
Registry
Moon-Grady et al. JACC VOL. 66, NO. 4, 2015



Current Status of Fetal Cardiac Intervention

McElhinney et al. Circulation. 2010; 121(10): 1256–1263



Συμπεράσματα
• Οι εμβρυϊκές καρδιακές επεμβάσεις προσπαθούν να διορθώσουν καρδιακές 

ανωμαλίες επιτρέποντας «φυσιολογική» ροή αίματος και ανάπτυξη της καρδιάς

• Οι επεμβάσεις αυτές προορίζονται για έμβρυα που επιδέχονται μόνο 
παρηγορική αντιμετώπιση μετά τη γέννηση, ενώ πολλές οικογένειες 
αποφασίζουν διακοπή της κύησης

• Πολλές ομάδες χρησιμοποιούν τη διαδερμική, διακοιλιακή οδό για τις 
επεμβάσεις αυτές με διάφορα αποτελέσματα

• Οι επεμβάσεις είναι πολύπλοκες με σημαντική μητρική και εμβρυϊκή 
νοσηρότητα και θνητότητα και παραμένουν σχετικά ερευνητικές

• Η πιο συνηθισμένη είναι η βαλβιδοπλαστική αορτής για την οριακή HLHS

• Βελτίωση των τεχνικών, θνητότητας και νοσηρότητας ελπίζουμε να βελτιώσει 
την πρόγνωση τέτοιων ασθενών που θεωρούνταν ανίατοι παλαιότερα
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