Kỳ lạ bé gái có quả tim ‘đặt nhầm chỗ’
Virsaviya Borun, 6 tuổi, sống tại Nga mắc dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp khi có
trái tim nằm ở phần bụng,
và nhô ra phía ngoài cơ thể.
ảnh minh họa
Cô bé Borun có khuôn mặt
xinh xắn như một thiên
thần, ít ai biết rằng, cô bé
đáng thương rơi vào trường
hợp cực hiếm trên thế giới
khi có một trái tim ở ngoài
lồng ngực, thậm chí, người đối diện có thể thấy được cả quả tim đang đập của
cô bé.
Theo các bác sỹ, Borun mắc phải hội chứng Cantrell, gây dị tật cho thai nhi từ
trong bụng mẹ. Borun là một ví dụ điển hình của hội chứng này khi bé có tim
nằm ngoài cơ thể, thậm chị ruột của cô bé cũng nằm ngoài khoang bụng.
Borun đã phải chiến đấu với hội chứng này một cách rất dũng cảm. Cô bé
hiếm khi kêu đau hoặc la hét trong những đợt điều trị. Trên thế giới, chỉ có 50
ca bệnh sống được tới năm 12 tuổi, còn lại đều tử vong vài giờ sau sinh.
Hiện nay, ’thiên thần’ đã cùng mẹ chuyển đến sống tại bang Florida (Mỹ) để
tiện cho việc chữa bệnh và tránh khỏi vùng đất lạnh giá, ẩm ướt. Cô bé có
năng khiếu đặc biệt trong hội hoạ và âm nhac.

Borun là một em bé dũng cảm và kiên cường bởi em đã từng trải qua gần 100
lần điều trị làm ổn định hoạt động của tim và ruột
Pray (cầu nguyện) và Hope (hy vọng) là hai chữ mà cô bé treo trên đầu giường
của mình

Borun xinh xắn như một thiên thần, cô bé đặc biệt yêu thích âm nhạc
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