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Rabdomioame intracardiace diagnosticate prenatal – follow-
up

Rabdomioamele intracardiace
reprezintă cea mai frecventă formă de
tumori cardiace la nou-născut.
Aproximativ 80-90% din cazuri
evoluează spre scleroză tuberoasă, o
afecțiune ereditară multisistemică,
caracterizată prin apariția de
hamartoame ce se pot dezvolta la
nivelul sistemului nervos central,
tegumentelor, ochilor, inimii,
plămânilor și rinichilor.

Majoritatea rabdomioamelor sunt
localizate în pereții ventriculari sau la
nivelul valvelor atrio-ventriculare și de
regulă prezintă regresie spontană
postnatal. Cel mai frecvent sunt
asimptomatice, dar unele cazuri pot
evolua cu insuficiență cardiacă acută
prin obstrucția fluxului sanguin la
nivelul inimii sau pot determina
tulburări de ritm și/sau de conducere.
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REZULTATE

* Localizarea unuia dintre
rabdomioame pe foița septală a valvei
aortice cu reducerea secundară a căii
de ejecție a impus o monitorizare mai
îndelungată, de 7 zile, în TINN, a
unuia dintre pacienți → nu au fost
detectate tulburări de ritm sau de
hemodinamică;

* Toți cei 3 pacienți au prezentat
modificări imagistice cerebrale
sugestive pentru scleroză tuberoasă,
dar numai unul a asociat epilepsie
simptomatică;

* 2 dintre cei 3 pacieți au prezentat
leziuni tegumentare caracteristice
sclerozei tuberoase (leziuni acrome,
pete Shagreen), unul dintre ei asociind
și crizele epileptice;

* Niciun pacient nu a prezentat
afectare pulmonară, renală sau
oftalmologică până în prezent;

DISCUȚII

Având în vedere frecvența foarte
crescută a evoluției nou-născuților
cu rabdomioame intracardiace spre
scleroză tuberoasă este necesară
monitorizare neurologică,
cardiologică, ecografică abdominală,
oftalmologică.
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Prezentăm un studiu comparativ a
trei nou-născuți din Maternitatea
Spitalului Clinic Județean de Urgență
Sibiu, diagnosticați prenatal cu
rabdomioame intracardiace.

Particularități
Cazul 1 și 3:
- Leziuni tegumentare caracteristice - pete Shagreen, leziuni acrome (cu debut intrauterin în primul caz);   
- Absența manifestărilor clinice epileptice, în ciuda modificărilor evidențiate prin IRM cerebral, respectiv ecografic
transfontanelar; electroencefalogramă – traseu normal;
Cazul 2:
- Numeroase rabdomioame intracardiace (> 20 formațiuni); dimensiunea maximă ~ 20/10 mm;
-Formațiune (~ 3 mm) la nivelul foiței septale a valvei aortice (fig.1), cu reducerea căii de ejecție (fig.2), fără 
corespondent hemodinamic; remisă în prezent;
- Leziuni cutanate cu debut la o lună postnatal;
- Manifestări clinice epileptice de la 3 luni de viață, confimate IRM cerebral și EEG; 

Asemănări (Cazul 1, 2 și 3)

- Diagnostic antenatal: rabdomioame intracardiace multiple; sex feminin;
- Naștere la termen, prin secțiune cezariană, cu tranziție bună la viața extrauterină;
- Rabdomioame prezente la nivelul septului interventricular (fig.3); 
- Absența decompensării cardiace și hemodinamice;
- Regresia în evoluție a hamartoamelor intracardiace; (dimensiunea maximă ~ 7/5 mm)
- Fără afectare pulmonară, renală sau oftalmologică;


