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Kaasasündinud mitraalrikked: 
   
Kirurgiline ravi: 
- PH ja raske sümptomaatika 
põhjustajana 
 
- fibroelastoosi esinemisel kaaluda 
univentrikulaarset tulevikku  



Subvalvulaarne AS 
- piisab LV-AO gradiendist  > 40 mmHg 
- AI esinemisel operatsioon gradiendist 
sõltumatult  
- subvalvularne AS + VSD: > 25 mmHg 
gradiendi korral operatsioon; pole vaja 
oodata VSD spontaansulgumist . 



HOCM 
 
 - > 50 mmHg rahuolekugradient 
ja NYHA III ravist hoolimata 



Aordiklapi puudulikkus: 

 
- sümptomaatika ja suureneb  LV süstoolne 
läbimõõt 
- kohene op. ravi kui: 
 - AI + VSD 
 - AI + Valsalva aneurüsm 
 - AO–LV tunnel 



Valvulaarne  AS 
- hädad neonataalses eas => BAV või kirurgiline valvulotoomia 
 perfusiooniga või transventrikulaarselt 
- sümptomaatika korral hilisemas eas : 
 -  puudulikkus 
 -  valu 
 -  sünkoop 
 => interventsioon 
- EKG-s LV raske hüpertroofia ja ST segmendi muutused 
 => interventsioon, kuigi  LV-AO gradient (otsene või 
“peak-to-peak ehhos) < 50 mmHg 
- Probleemideta, EKG muutusteta  laps, kel gradient < 50 mmHg:  
=> jälgimine 



Supravalvulaarne AS  
 

- op. , kui gradient > 50 mmHg  



Koarktatsioon: 
 
- interventsioonimäär:  > 20 mmHg gradient 
rahuolekus (käsi/jalg) või  >50 % ahenemine  
võrrelduna diameetriga diafragma kohal  
- duktussõltuvad vastsündinud : kohene 
interventsioon 
 - südamepuudulikkusega imik: kohene 
interventsioon 



koarktatsioon: 
 
- puudulikkuseta imik, kuid  RR > 130 => interv. 
- normaalne vererõhk: interventsioon  3-6 kuuselt 
- vaevusteta, gradiendiga <15 mmHg: ravita 
- vaevusteta , gradient  15 - 20 mmHg: 
lastekardioloogi jälgimisele  
- Soomes vanematel kui 6k: kas PTA või op.  

 



Asümptomaatiline AoCo 

• Kirklin/Barratt-Boyes: Cardiac Surgery, 2003: 
3-6 kuuselt 

• Gardner/Spray: Operative Cardiac Surgery, 
2004: ≥ 6 kuistel 

• Jonas: Comprehensive Surgical Management 
of Congenital Heart Disease, 2004: 2-3 kuuselt 



 AoCo + VSD: 
 
radikaalne lõikus, kui  VSD on suur  
  
Esmalt AoCo ravi, kui  VSD väike 
(restriktiivne)  

  



RE-AoCo: 
 
- > 20 mmHg rahuolekugradient ja/või  > 50% 
aordiistmuse ahenemine => PTA  ± stent 
- PTA jääkgradient üle 20 mmHg: reoperatsioon 



INTERRUPTED AORTIC ARCH (IAA): 
 
- Dgn = operatsiooninäidustus 
- täpne muu südamerikke diagnostika 
- A tüübi IAA korral perfusioonita tavalõikus 


