
КЛИНИЧЕН  СЛУЧАЙ

ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ
Д. Ненов , В. Гелев



Жена, 69 год.
Ръст-156см  Тегло-47кг  BMI-19,3

Прояви на ИЗХСН III - IV ФК 
по  NYHA  (задух и силна 
умора при минимални 
физически усилия, отоци по 
подбедриците);

Персистиращо предсърдно 
трептене–от 4 месеца;

Артериална хипертония – от 
8 години;

Терапия при постъпването:
Спиронолактон 2 х50 мг, Торземид 2 
х 20 мг , Бизопролол 5 мг, Синтром

Обективен статус:
Шиен венозен застой, 
перикарден и плеврални 
изливи, хепатомегалия, 
асцит, набелязани отоци по 
подбедриците; 
РСД – фр 60/мин, АН-100/60 
мм жив.

Лабораторни изследвания 
при постъпването: 
Хб-119, тропонин - 0,278, 
Албумин- 34, АСАТ и АЛАТ 
– в норма, Общ / Директен 
Билирубин - 23/12



ЕКГ: ПТ, десен бедрен блок, вторични 
реполяризационни промени

Рентгенография: ССС срединно 
разположена, уголемена с 
редуцирано съотношение между 
съдова и сърдечна компонента. 



ЕхоКГ

ЛК – хипертрофична , миокард със зърнист 
характер, парадоксална кинетика на МКП (D – 
форма на ЛК). 

ТДР/ТСР – 29/22мм.  ТДО/ТСО – 43/19мл. ФИ 55 
%. 
МКП/ЗСЛК – 13/16  мм.  Ао/ЛП-35/37мм. ЛП – 21 
см2.

ДК – дилатирана  и хипертрофично моделирана; 
Д1-46мм, свободна стена – 11мм. TAPSE – 18 мм. 
ДП – 62/81 мм, 27 см2. 

Интактен междупредсърден септум, без данни за 
шънт на междупредсърдни ниво.



Митрална клапа: дегенеративно 
променени  и задебелени (6 мм) платна. 
 Доплер данни за повишено ТДН в ЛК;
Е – 1.08 м-сек, е’ -  0,06м/сек,  Е/е’-18;
Аортна клапа: трикуспидна, с 
дегенеративни промени по платната и 
ринга. Без патологичен градиент, АР I 
ст.
Трикуспидална клапа: дегенеративно 
променена със задебеляване на 
платната, ТР III ст, ИСНДК – 35 мм жив.
Пулмонална клапа: ПР I ст. Трункус 
пулмоналис – 29мм.



ВКИ – леко намалена респираторна 
подвижност, 29 / 18 мм, спонтанен 
ехоконтраст.

Перикард: до 100 мл зад ЗСЛК, 
минимално отслояване пред десни 
кухини; без ХД ефект. Лява плевра – 
около 400 мл.

Трункус пулмоналис – 29мм.



ТЕЕхоКГ
Oт ниво АК по къса ос с ротация на дясно (ДП) – 60 гр се 
визуализира изтънена МПП-secundum  без да се визуализира 
захващане за МПП-primum. Не се регистрира шънт. ЛП и ЛП-ухо 
– не се визуализират тромботични маси. 



Инвазивна диагностика

СКАГ: Коронарни артерии без значими обструктивни промени.
           

ЛВГ: ФИ 60 %
Коронарно-пулмонална 

фистула от ДКА.



ДСК-манометрия: АП-46/28/32мм жив, 
ДК-42/9/20мм жив, ДП-22/12/16мм жив; 
ЛК-120/18мм жив, Ао-120/75мм жив. 

Оксиметрия: АП-81%, ДК-83%, 
ВКИ-73%,  ВКС-55%, Ао-97 %.  
Qp/Qs- 2.2 – ХД значим ASD. 



MRI

Увеличен напречен диаметър на стволана АП и двата пулмонални клона. ПА: Ао>1.
Нормален брой и място навливане на четирите белодробни вени.

Увеличени размери на ДК при задебелена стена и засилена трабекуларизация.

Запазени обеми на ЛК при концентрично задебелен миокард.



МПД – 25 мм, приблизително на 
анатомичното място на форамен овале с 
нетипичен двупосочен джет феномен, 
проследим в систола и диастола, между 
двете предсърдия. 



В сериите, проведени в условия на късно миокардно контрастиране, се 
забелязва парадоксален ефект на нулиране на сигнала от миокарда (ЛК и ДК) 
при стойности на инверсионно време (IT) – 154 мсек, специфичен  белег  за
дифузно ангажиране от амилоидоза.





БЛАГОДАРЯ   ЗА  ВНИМАНИЕТО !!! 
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