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 59 г – жена;
 Умора, гръден дисомфорт и диспнея при 

усилие;
 Съпътстващи – АХ, Компенсиран 

хипотиреоидизъм;
 Рефарирана за оценка на БАХ;
 Предполагаема диагниза - ИБАХ



 RR- 130/80 mmHg;
 HR- 74/min;
 РАзцепен S2, систолен шум с п.м. 

парстернално в дясно 2-ро 
междуребрие;



 EКГ:



 TTE: Дилатирана ДК, TAPSE- 15mm, 
 ЛК- нормални обеми; ФИ- 56%, ЛП – 

“леко увеличено”

TEE с ажитиран серум: турбулентно 
завихряне в ДП



  ДСК/ЛСК:
• СКГ – без стенози на коронарните артери
   ЛК -134/0/16mmHg; PCWP – лош сигнал
   АП – 48/25/32 mmHg;
   ДП – 14/12/12
   Sat O2 PA – 84%
   „Двугърба“ термодилуционна крива



ОксиметрияОксиметрия

•  Sat. O2  VCS- 88 %; 
                VCI- 74.7 %; 
                RA- 78.6 %;
                PA- 84.2 %;
                Ao- 91.6 %; 

•  Qp/Qs= 1.5/1



Интактна междупредсърдна 
преграда;
 ПАВД – белодробните вени за 
средния и горен десни лобове се 
вливат във ВКС;
 Дилатирана ДК и АП;



Поведение?
ПАВД при 59г. жена

1. Хирургия
2. Таргетна терапия
3. Конвенционални медикаменти
4. Друго решение?



 Хирургична корекция:
 
Корекция на дренажа към ЛП;

Пластика на ТК с ринг;

Безпроблемно възстановяване;



22 месеца по късно месеца по късно….….

 Нормални контролни изследвания

 Оплаква се че “нямя разлика от преди, 
даже е по зле”

 Ехографски оценено систолно налягане 
в АП - 60mmHg

  
 Назначена нова ДСК



МанометрияМанометрия

 АП    60/22/40
 ДП    14/11/12
 ЛК    170/4/23
 Sat PA – 66%
 МИ– 2.3 l/min/m2 



300 cc NaCl 0.9%300 cc NaCl 0.9%



Финална диагнозаФинална диагноза

 Тежка диастолна дисфункция на ЛК при 
коригиран ПАДПВ

 БХ с нормален транспулмонален 
градиент

  Тх  ACEИ,ББ, Диуретици с минимален 
ефект



Изводи и посланияИзводи и послания

 БХ е е синдром със смесен генеза
 Не всички шънтове трябва да се 

затварят – обемно натоварване на 
неразтеглива ЛК?

 Диастолната дисфункция – оценка с 
обемнообременяване по време на 
катетеризация



ЛК ЛК налягане от първата катетеризацияналягане от първата катетеризация
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