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Παιδοκαρδιοχειρουργική Kλινική Nοσοκοµείου “ΜΗΤΕΡΑ”. 2Παιδοκαρδιολογική
Kλινική Nοσοκοµείου “ΜΗΤΕΡΑ”. 3Παιδοκαρδιοχειρουργική Mονάδα Eντατικής
Θεραπείας Νοσοκοµείου “ΜΗΤΕΡΑ”.
Σκοπός: Η επέµβαση Fontan αποτελεί το τελικό στάδιο για την αντιµετώπιση
ασθενών µε φυσιολογία µονήρους κοιλίας. Όµως, ενώ η επέµβαση πραγµατοποιείται
εκλεκτικά σε ηλικία 3-5 ετών, δεν έχει αποσαφηνισθεί η επίδραση της ηλικίας στα
απώτερα αποτελέσµατά της. Σκοπός της µελέτης είναι να διερευνήσουµε εάν η ηλικία
των ασθενών κατά την επέµβαση Fontan επηρεάζει τη θνητότητα, τη νοσηρότητα,
την φυσική δραστηριότητα και ψυχοκινητική τους εξέλιξη.
Mέθοδος: 39 ασθενείς (από τους 58 που υποβλήθηκαν σε Fontan), είχαν πλήρη
κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση για περισσότερο από τρία χρόνια (µέσος όρος
6.3 χρόνια, εύρος 3.0-11.0 χρόνια). H διάµεση τιµή της ηλικίας ήταν 5.5 χρόνια
(εύρος 3.0-29.5 χρόνια). Η τιµή αυτή, χρησιµοποιήθηκε για το διαχωρισµό των
ασθενών σε δύο οµάδες. Η οµάδα Α (Ν=20) περιελάµβανε ασθενείς </= των 5.5
ετών, ενώ η οµάδα Β (Ν=19) ασθενείς > των 5.5 ετών. Μελετήθηκαν τα
προεγχειρητικά χαρακτηριστικά, τα διεγχειρητικά δεδοµένα και τα µεσοπρόθεσµα
αποτελέσµατα.
Αποτελέσµατα: ∆ιαφορές στα βασικά χαρακτηριστικά, τη νοσηρότητα και την
θνητότητα δεν παρατηρήθηκαν ανάµεσα στις δύο οµάδες. Ο µέσος όρος της
διαµέτρου του εξωκαρδιακού µοσχεύµατος ήταν 19mm για την οµάδα Α και 21mm
για την οµάδα Β. Παρατεταµένες πλευριτικές συλλογές εµφάνισαν 5 ασθενείς της
οµάδας Α και 4 της οµάδας Β. Οι ασθενείς και των δύο οµάδων ανευρέθησαν σε
λειτουργική τάξη NYHA I ή II. Η επίπτωση των ασθενών µε υστέρηση στην
σωµατική ανάπτυξη και την µαθησιακή ικανότητα, ήταν ίδια στις δύο οµάδες.
Συµπεράσµατα: Η επέµβαση Fontan πραγµατοποιείται µε ασφάλεια και σε σχετικά
όψιµη ηλικία παρέχοντας άριστα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα στην λειτουργική
κατάσταση των ασθενών.

