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REZUMAT
Prolapsul de valvă mitrală (PVM) este destul de frecvent întâlnit la copil, fi ind deseori o descoperire întâmplătoare 
la un copil asimptomatic, dar şi la copii simptomatici, cu boli ale ţesutului conjunctiv. Autorii raportează cazul 
unei fetiţe de 11 ani, diagnosticată la vârsta de 6 ani cu insufi cienţă mitrală severă prin prolaps de valvă mitrală 
şi operată la vârsta de 7 ani, când s-a practicat înlocuirea valvei mitrale cu o proteză valvulară biologică. La 4 
ani de la protezarea valvulară, fetiţa se prezintă în urgenţă pentru instalarea bruscă a dispneei cu ortopnee, 
hemoptiziei şi cianozei generalizate. Examenul clinic corelat cu ecocardiografi a au stabilit diagnosticul de edem 
pulmonar acut şi proteză biologică valvulară degenerată, cu stenoză mitrală severă. Evoluţia a fost favorabilă 
după înlocuirea în urgenţă a bioprotezei cu o proteză mecanică. 
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PREZENTĂRI DE CAZ

INTRODUCERE

Inelul valvei mitrale este nonplanar, având 
formă de şa. În mod normal, foiţele valvulare sunt 
împinse una spre cealaltă în timpul sistolei ventri-
culare prin contracţia muşchilor papilari şi ten-
sionarea cordajelor, ceea ce determină coaptarea 
mar ginilor valvulare. Prolapsul valvular apare când 
una dintre valve alunecă sub această zonă de co-
aptare. PVM idiopatic poate fi  congenital, dar diag-
nosticat târziu, în adolescenţă sau la vârsta adultă. 
Complicaţiile includ aritmia, insufi cienţa cardiacă 
secundară regurgitării mitrale severe şi, uneori, 
evenimente tromboembolice. Cazurile familiale au 
transmitere autozomal dominantă cu penetranţă şi 
expresie variabilă. Tratamentul este condus de pre-
zenţa sau absenţa complicaţiilor. Astfel, cazurile 
asimptomatice, cu refl uare mitrală minimă nu ne-
cesită tratament medicamentos, însă prezenţa dis-
funcţiei ventriculare şi a refl uării mitrale severe 
impun tratamentul chirurgical.

PREZENTARE DE CAZ

Prezentăm cazul unui copil de sex feminin, în 
vârstă de 11 ani, diagnosticat la vârsta de 6 ani cu 
insufi cienţă mitrală severă prin PVM, căruia, la 
vârsta  de 7 ani, i s-a practicat înlocuirea valvei mi-
trale cu o proteză valvulară tisulară la Institutul de 
Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu-Mureş, 
procedură urmată de tratament cronic cu anti coa-
gulante (Sintrom, Aspenter).

La 4 ani de la protezarea valvulară fetiţa prezintă 
brusc dispnee cu ortopnee, hemoptizie şi cianoză 
generalizată; este internată în secţia de pediatrie a 
unui spital judeţean unde urmează tratament cu 
antibiotice (Cefort), mucolitice şi preparate corti-
zonice timp de 7 zile. Simptomele s-au ameliorat 
iniţial, pentru ca apoi să se reacutizeze, suspicio-
nându-se diagnosticul de embolie pulmonară, pen-
tru care a fost transferată în departamentul de Te-
rapie Acută al Clinicii I Pediatrie Iaşi.
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La internare, examenul clinic a relevat stare ge-
nerală gravă, facies suferind, tegumente şi mucoase 
palide, cicatrice postoperatorie pe linia medio-ster-
nală, dispnee importantă cu ortopnee, polipnee = 
56/min, torace normal conformat, excursii costale 
si metrice, tuse productivă, hipoxemie – SaO2 = 85-
89% în aerul atmosferic, ascultaţia pulmonară re-
levă raluri subcrepitante bilateral, zgomote cardiac 
ritmice, tahicardie 130/min, sufl u sistolic grad III/6 
la nivelul apexului cu iradiere interscapuloverte-
bral, fi cat în limite normale.

Biologic s-a evidenţiat leucocitoză cu neutrofi lie, 
hepatocitoliză uşoară, CPK cu valori crecute, timp 
de protrombină alungit şi activitatea protrombinică 
scăzută – secundar tratamentului cu anticoagulante. 
Radiografi a cardio-toracică descrie macroopacităţi 
confl uate care ocupă aproape în totalitate ambele 
arii pulmonare, cord cu bombarea arcului inferior 
drept, pedicul vascular normal. ECG: tahicardie si-
nusală 140/minut, axa QRS +90º, PQ = 0,12 sec; 
sub denivelare S-T (4 mm) în DII, DIII, AVF, V3-V5; 
suprasolicitare biatrială; QT = 0,28 sec (normal).

Ecocardiografi a efectuată de urgenţă (vezi Fig. 1) 
a evidenţiat proteză hiperecogenă în po ziţie mitrală 
disfuncţională, cu deschidere limitată, realizând 
ste  noză severă şi refl uare grad III, dila tarea impor-
tantă a arterei pulmonare şi cordului drept, cu re-
fl uare tricuspidiană grad III.

S-a stabilit diagnosticul pozitiv de edem pul mo-
nar acut, stenoză mitrală severă prin bioproteză de-
generată, hipertensiune arterială pulmonară şi a 
fost transferată în urgenţă la Secţia Clinică de Chi-
rurgie Cardiovasculară Iaşi, unde i s-a înlocuit 

imediat bioproteza cu o proteză mecanică. Evoluţia 
postoperatorie a fost favorabilă, starea generală s-a 
ameliorat, dar a apărut ca şi complicaţie pareză de 
nerv sciatic popliteu extern, remisă sub fi zioterapie.

DISCUŢII

Clasic, PVM este defi nit ca deplasarea în timpul 
sistolei ventriculare a uneia sau ambelor foiţe ale 
valvei mitrale cu 2 mm sau mai mult sub inelul mi-
tral, cu îngroşarea valvelor. Prolapsul atipic constă 
în deplasarea valvelor, dar acestea au grosime nor-
mală. Etiologia PVM este neclară şi probabil multi-
factorială. Prolabarea poate fi  determinată de ex-
cesul de ţesut valvular (valve redundante), proli ferarea 
mixomatoasă a stratului spongios al valvelor şi 
elon garea cordajelor. Aceste modifi cări apar la pa-
cienţi cu o mare varietate de malformaţii congenitale 
cardiace sau boli ale ţesutului conjunctiv (sindrom 
Marfan, Loeys-Dietz, Ehler-Danlos), cardiopatie 
is chemică, cardiomiopatie hipertrofi că sau pectus 
excavatum, ca şi la pacienţi cu constituţie astenică 
(1). Prolapsul izolat poate fi  sporadic sau familial, 
cu transmitere autozomal dominantă şi x-linkată. 

Incidenţa prolapsului de valvă mitrală creşte cu 
vârsta, fi ind de aproximativ 1-2% la copilul mic şi 
5-15% la adolescent şi adultul tânăr, fi ind de două 
ori mai frecvent la fete decât la băieţi (2,3).

Diagnosticul clinic se stabileşte pe prezenţa unui 
clic mezosistolic de închidere a valvei mitrale şi a 
unui sufl u telesistolic de regurgitare mitrală.

Majoritatea pacienţilor sunt asimptomatici, fi ind 
descoperiţi cu ocazia unui examen medical de ru-

FIGURA 1
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tină, când se decelează un sufl u sistolic scurt în fo-
carul mitral. În timp, pot să apară simptome ca: 
palpitaţii, oboseală, dispnee la efort, dureri toracice, 
simptome neuropsihiatrice (atac de panică, nervo-
zitate, sincopă). Unii pacienţi prezintă modifi cări 
scheletice care nu pot fi  incluse în nicio boală a ţe-
sutului conjunctiv (talie înaltă, scolioză, arahno-
dac tilie, pectus excavatum sau carinatum) (4). Arit-
miile care apar cel mai frecvent în repaus sau la 
efort sunt extrasistole atriale (23,6%) sau ventri-
culare (27,3%), tahicardie supraventriculară sau 
tul burări de conducere (5). Unele studii raportează 
o prevalenţă a aritmiilor ventriculare în PVM de 
peste 30% (6). De asemenea, la 8-16% dintre pa-
cienţii cu tahicardie ventriculară refractară singura 
anomalie cardiacă găsită a fost PVM. S-a constatat 
o asociere între PVM şi moartea subită (7,8). Dacă 
incidenţa morţii subite în PVM nu este bine sta-
bilită, literatura de specialitate sugerează că riscul 
este de 5-10 ori mai mare în cazul în care există şi 
o regurgitare mitrală semnifi cativă concomitentă. 
Se consideră că relaţia dintre PVM şi moartea su-
bită se datorează aritmiilor ventriculare (9). Totuşi, 
la copil, mortalitatea este foarte scăzută. 

Apariţia regurgitării mitrale şi progresia de la 
forma uşoară spre cea severă sunt determinanţi im-
portanţi ai morbidităţii. Deng şi colaboratorii au 
observat că incidenţa regurgitării mitrale a crescut 
de la 29% la 43% dintre pacienţi în timpul celor 4 
ani de urmărire (10). Alte complicaţii sunt insu fi -
cienţa cardiacă, ruptura cordajelor tendinoase, en-
do cardita infecţioasă (0,1-0,3 la 100 pacienţi pe an), 
fenomene tromboembolice, inclusiv accidente vas-
culare cerebrale şi moartea subită. Aritmiile car-
diace, cum ar fi  tahicardia ventriculara şi fi bri laţia 
ven triculară, sunt mai frecvente la pacienţi cu pro-
laps de valvă mitrală (2). 

La copil, prolapsul de valvă mitrală nu este pro-
gresiv şi majoritatea pacienţilor sunt asimpto matici, 
necesitând doar urmărire periodică. Se re comandă 
evitarea cafeinei, fumatului, alcoolului şi medica-
men telor care conţin stimulante, cum ar fi  epinefrina 
sau efedrina, pentru a minimaliza descăr carea cate-
colaminelor şi stimularea AMPc. Profi  laxia endo-
carditei infecţioase are indicaţii foarte precise. Con-
form ultimului ghid publicat de Socie tatea Euro peană 
de Cardiologie în 2009, se reco mandă profi laxie cu 
antibiotic doar în cazul pa cienţilor cu risc major de 
endocardită: cei cu proteză valvulară sau la care s-a 
folosit material protetic pentru repararea valvei; pa-
cienţi cu istoric de endo cardită; pacienţi cu malfor-
maţie cardiacă cianogenă neoperată, sau cu shunturi 
reziduale postoperator, sau cu shunturi paleative; 
pa  cienţi cu malformaţii cianogene corectate cu 

material protetic plasat prin intervenţie clasică sau 
prin cateterism, pe o durată de 6 luni postoperator; 
pacienţi cu defect rezidual la locul implantării pro-
tezei sau device implantat prin cateterism. Profi laxia 
antibiotică nu se mai reco mandă în prezent la alte 
forme de valvulopatii sau malformaţii cardiace (11).

Tratamentul chirurgical (plastia valvei mitrale 
sau înlocuire cu proteză) are indicaţii precise, sta-
bilite de ghidurile americane şi europene (12): pa-
cienţi cu refl uare mitrală moderată-severă, pa cienţi 
simptomatici cu refl uare mitrală acută severă, pa-
cienţi simptomatici cu refl uare severă cronică (in-
su fi cienţă cardiacă clasa NYHA II-IV), pacienţi 
asimptomatici cu refl uare cronică severă şi dis func-
ţie ventriculară sau cu funcţie normală dar cu hiper-
tensiune pulmonară. La copil, protezarea mitrală 
este indicată doar la cazurile la care a eşuat trata-
mentul medicamentos sau plastia mitrală. În cazul 
pacienţilor cu vârsta sub 1 an, protezarea mitrală 
trebuie amânată cât mai mult din cauza morbidităţii 
şi mortalităţii deosebite asociate cu această pro-
cedură. Înlocuirea valvei mitrale are cea mai mare 
mortalitate perioperatorie dintre toate celelalte pro-
teze valvulare (10-30%) şi cel mai rău pronostic pe 
termen lung – supravieţuire la 5-10 ani între 50-
80% (13). S-a observat că bioprotezele cu xenogrefă 
în poziţie mitrală au cea mai limitată durabilitate la 
copil, mortalitatea fi ind de 79%, 75% şi 74% la 1, 5 
şi respectiv 10 ani, sugerând faptul că majoritatea 
de ceselor au loc în perioada imediat postoperatorie 
(14).

Faţă de protezele mecanice, care necesită trata-
ment anticoagulant toată viaţa, avantajul protezelor 
biologice constă în faptul că pacientul necesită doar 
trei luni de tratament anticoagulant postoperator, 
după care acesta se poate întrerupe. Aceste proteze 
sunt realizate din ţesut porcin sau din pericard bo-
vin, însă inconvenientul principal al protezelor 
biologice este calcifi erea, care apare mai rapid la 
pa cienţi mai tineri. Deteriorarea structurală a bio-
pro tezelor valvulare este o consecinţă inevitabilă a 
utilizării lor la om. Acest incident este nonlinear, cu 
deteriorare şi insufi cienţă funcţională şi apare cu 
frecvenţă crescută după o anumită perioadă de timp 
care, la copil, este deseori foarte scurtă (14). Datele 
actuale arată că durata medie de viaţă a unei bio-
proteze la adult este de 15 ani (15). 

Cazul prezentat se înscrie în tendinţa generală 
descrisă în literatură, de degenerare precoce a bio-
protezei mitrale, în 4 ani de la instalarea ei. Înlo-
cuirea cu o proteză mecanică a salvat viaţa pa-
cientei, evoluţia postoperatorie a fost lent favorabilă. 



REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOLUMUL LXIII, NR. 3, AN 2014 339

A fost recomandat tratament cronic anticoagulant, 
cu control periodic al INR care trebuie menţinut 
op tim între 3,5-4,5 şi profi laxia cu antibiotice a 
endocarditei bacteriene înaintea oricărei manevre 
chirurgicale sau stomatologice sângerânde. O parti-
cularitate a cazului este apariţia, ca şi complicaţie 
postoperatorie, a unei pareze de nerv sciatic po-
pliteu extern, care a evoluat ulterior favorabil sub 
fi zioterapie.

CONCLUZII

Cazurile de PVM cu regurgitare mitrală severă 
(cum a fost şi cazul prezentat) necesită intervenţie 
chirurgicală, constând fi e în repararea valvei, fi e în 
înlocuirea ei. Valvele biologice oferă pacientului 
avantajul de a urma, postoperator, doar trei luni de 
tratament anticoagulant; au însă dezavantajul că se 
deteriorează cu atât mai repede cu cât vârsta pa-
cientului este mai mică.


