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Σαμηλόκεζε ΠΑΤ κε Κ

1. ύλδξνκν Eisenmenger
Μεγάια θαξδηαθά ειιείκκαηα κε αξρηθά δηαθπγή L→R. πξννδεπηηθή ↑ ΠΑΑ θαη 

αλαζηξνθή (δηαθπγή R→L), ακθίδξνκε δηαθπγή θαη θπάλσζε

2. ΠΑΤ κε επηθξαηνύζα δηαθπγή L→R

• Γηνξζώζηκεο • Με δηνξζώζηκεο
Μέηξηα πξνο κεγάια ειιείκκαηα, ειαθξά πξνο κέηξηα ↑ ΠΑΑ, θπξίσο δηαθπγή L→R

ρσξίο θπάλσζε ζε εξεκία

3. ΠΑΤ κε κηθξά/ζπκπησκαηηθά ειιείκκαηα
νβαξή ↑ ΠΑΑ κε κηθξά θαξδηαθά ειιείκκαηα (VSD <1cm θαη ASD <2cm 

ερσθαξδηνγξαθηθά ζε ελήιηθεο), κε επζπλόκελα γηα ηνλ βαζκό ↑ ΠΑΑ. Ζ θιηληθή

εηθόλα κνηάδεη πνιύ ηελ ηδηνπαζή ΠΑΤ.

ύγθιεηζε ησλ ειιεηκκάησλ αληελδείθλπηαη

4. ΠΑΤ κεηά από δηόξζσζε ειιείκκαηνο
ΠΑΤ κεηά από δηόξζσζε Κ είηε παξακέλνπζα ακέζσο κεηά ηε δηόξζσζε είηε 

αλαπηπζζόκελε κήλεο ή ρξόληα αξγόηεξα ρσξίο ζεκαληηθέο ππνιεηπόκελεο βιάβεο

2015 ESC Guidelines for PH



Γηόξζσζε Κ κε αξηζηεξνδεμηέο δηαθπγέο

ESC Guidelines for PH



Δλήιηθαο - ASD

♦ 73yo, ♀, αθπαλσηηθή, θνιπηθή καξκαξπγή, 

πεξηζηαζηαθή ππέξηαζε ρσξίο αγσγή

♦ Διαθξά δύζπλνηα ζηελ θόπσζε επί 6 κήλεο

♦ «Απόηνκε» απνξξύζκηζε 1/2015, νηδήκαηα

♦ ECHO/ΣΔΔ: 35mm ASD, θαιή LV, 4+ ΣR (RVp 95mmHg)

↑↑ RV, ζνβαξή δπζιεηηνπξγία

♦ Eλδνθιέβηα δηνύξεζε,  νηδήκαηα

♦ Sintrom, Lopressor → Κ 100/min, A-MEA γηα ΑΤ

♦ Δμηηήξην κε δηπιή δηνπξεηηθή αγσγή



ECHO (πξν)
♦ Γεπηεξνγελέο ASD > 35mm

♦ 2+ TR (RVp 50 mmHg), 1+ PI, LV θαιή

♦ ↑↑ RV (38mm), θαιή ζπζηαιηηθόηεηα

♦ ↑↑ δηάηαζε RΑ (44mm)



ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (πξηλ)

Αέξαο O2
♦ Αν sat 92% 100%

♦ RA 19/22/18 16/20/14

♦ PA 71/27/43 57/19/32

♦ AoP 128/61/90 124/73/83

♦ mPAP/mAoP 0.47 0.39

♦ Qp 4,8 L/min/m2 12,5 L/min/m2

♦ Qs 2,0 L/min/m2 1,8 L/min/m2

♦ Qp/Qs 2,4 6,9

♦ PVR 5,2 Wood units 2,6 Wood units

♦ SVR 36,0 Wood units 38,3 Wood units

♦ PVR/SVR 0,15 0,08



Δλδείμεηο παξέκβαζεο ζε ASD

ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010)



ΑΗΣΗΑ ΑΠΟΡΡΤΘΜΗΖ-ΘΔΡΑΠΔΗΑ

♦ Αξξπζκία, θνιπηθόο πηεξπγηζκόο/καξκαξπγή, 

ηδηαίηεξα κε γξήγνξε θνηιηαθή αληαπόθξηζε

Sintrom, ↓ Κ κε β-αλαζηνιή

♦ ↓ LV compliance

- ππέξηαζε

- δηαζηνιηθή/ζπζηνιηθή δπζιεηηνπξγία LV

- βαιβηδνπάζεηεο

Αληηζπκθνξεηηθή/αληηππεξηαζηθή αγσγή

♦ Πξντνύζα δπζιεηηνπξγία RV

Γηνπξεηηθά



ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ

♦ ύγθιεηζε ρεηξνπξγηθά κε εκβάισκα πεξηθαξδίνπ, 

λνζειεία 6 εκέξεο, ΜΔΘ 1 εκέξα

♦ Δμηηήξην ζε Lasix 40mg x 2, Lopressor, Sintrom

♦ Δπάλνδνο ζε 4 εκέξεο κε δύζπλνηα, νηδήκαηα, 

πιεπξηηηθή ζπιινγή, γξήγνξε θνιπηθή καξκαξπγή

♦ ECHO: 1-2+ TR (58 mmHg), ↑ RV

♦ Βειηίσζε κε ↑ Lopressor θαη ↑↑ PO Lasix

♦ Αλέιπηζηα θαιή θιηληθά επί 3 κήλεο



ECHO (απνξξύζκηζε θαη βειηίσζε)



ECHO (1κ θαη 3κ κεηά)

♦ LA 50mm, 2+ TR (RVp 20 mmHg)

♦ ↑↑ RV (36mm), ↑↑ RΑ (44mm)

♦ LV θαιή, 1+ PI



ECHO (6κ κεηά)

♦ Πνιύ θαιή θιηληθά ρσξίο ζπκπηώκαηα ή ΓΚΑ

♦ 2+ TR (RVp 60 mmHg)

♦ ↑ RV, θαιή ζπζηαιηηθόηεηα

♦ ↑ RΑ, LA 53mm, 1+ PI. 1+ ΜR, LV θαιή



ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (6κ)

Αέξαο

♦ Αν sat 98%

♦ RA 12/12/9

♦ PA 60/18/33

♦ AoP 140/73/95

♦ PCW 14 

♦ CI 1,8 L/min/m2

♦ PVR 8,1 Wood units

♦ SVR 54,0 Wood units

♦ PVR/SVR 0,16

♦ Αγσγή κε Volibris

♦ ηελόο έιεγρνο 

ππέξηαζεο & Κ

♦ 6κεληαίνο έιεγρνο

♦ Αλακνλή R cath



Παηδί κε κεγάιν VSD

Parameter Pre PAB Post PAB

Age (yrs) 5.4 6.8

RVp 95/16 118/23

PAP 95/41/65 90/47/65

AoP 98/68/84 120/73/91

Qp (L/min/m2) 14.3 9.5

Qs (L/min/m2) 3.3 2.5

Qp/Qs 4.3 3.8

PVR (Wood U) 3.4 4.4

PVR/SVR 0.16 0.15

• 5.4yo, ♀, VSD ρσξίο παξέκβαζε

• PAB ραιαξό ιόγσ δπζιεηηνπξγίαο RV



Παηδί κε κεγάιν VSD
Postop ΠΑΤ – ζεξαπεία ζηιδελαθίιεο

Parameter Baseline 1 wk 4 wks 8 wks

TR 4+ 3+ 2+ 2+

RVp est
(mmHg)

125 75 50 47

PI 1+ 1+ 1+ 1+

• Οιηθή δηόξζσζε 6.8 εηώλ κε ηαρεία αλάπηπμε ΠΑΤ 

κε ΓΚΑ, ζνβαξή ΣR θαη επαηνκεγαιία >10 cm

• Θεξαπεία κε ζηιδελαθίιε



Παηδί κε κεγάιν VSD
Postop ΠΑΤ – ρξόληα ζεξαπεία ζηιδελαθίιεο

Parameter
3 yrs postop

sildenafil

6 yrs postop

2 mos off sildenafil

Age (yrs) 10 13

PAP 50/18/30 40/14/25

AoP 140/81/95 135/65/90

CI (L/min/m2) 3.9 3.7

PVR-SVR (Wood U) 3.8-22.3 3.0-22.2

PVR/SVR 0.17 0.14

Parameter
1 yr p-op
sildenafil

3 yrs p-op
sildenafil

6 yrs p-op
sildenafil

12 yrs p-op
No sildenafil

TR 2-3+ 2-3+ 1-2+ 1-2+

RVp est (mmHg) 40 30 27 23

Max VO2 (ml/kg/min) 37.8 36.5



Αλάπηπμε ΠΑΤ κεηά δηόξζσζε 

δηαθξαγκαηηθώλ ειιεηκκάησλ – ύλνςε

• Γηόξζσζε «ζρεηηθά» αξγά

• «Οξηαθέο» ηηκέο PVR θαη PVR/SVR, βειηίσζε ζε ηηκέο 

εντός κριτηρίων γηα δηόξζσζε κε ή ρσξίο Ο2

• Σαρεία/βξαδύηεξε αλάπηπμε ζεκαληηθήο ΠΑΤ postop

• Βειηίσζε κε αγσγή γηα ΠΑΤ postop

• Αδπλακία δηαθνπήο αγσγήο ΠΑΤ επί αξθεηά έηε

• - Γηαθνπή αγσγήο ΠΑΤ 6 έηε postop ζηε λεώηεξε αζζελή 

- Απνπζία ζπκπησκάησλ θαη θπζηνινγηθή αλνρή ζηελ 

θόπσζε επί 6 επηπιένλ έηε



ΠΑΤ ζε L→R δηαθπγέο - Δξσηήκαηα

• Κξηηήξηα δηόξζσζεο (PVR, PAP, PAP/AoP, PVR/SVR?)

αγγεηνδξαζηηθόηεηα ζε O2 ή/θαη πλεπκνληθνύο αγγεηνδηαζηνιείο?

• Μεηαβνιή θξηηεξίσλ κε ηηο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο γηα ΠΑΤ? 

• Δπηζεηηθή ζεξαπεία ζπλλνζεξνηήησλ (ππέξηαζε, ξπζκόο, θιπ)

• Preop/postop δηαρείξηζε (θξηηήξηα αγσγήο ΠΑΤ, δηνπξεηηθή 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, δηάξθεηα λνζειείαο, ζηελό F/U)?

• Αλακελόκελν εύξνο επίδξαζεο αγσγήο ΠΑΤ– πνηνί ζα σθειεζνύλ?

• Postop F/U αζζελώλ ζε αγσγή ΠΑΤ (δηάξθεηα, caths, weaning)?

• Τπάξρεη δπλαηόηεηα αλαδηακόξθσζεο θαη ππνζηξνθήο ηεο ΠΑΤ?

• εκαληηθή ΠΑΤ postop ζε αζζελείο κε νξηαθή/όρη απαγνξεπηηθή PVR

Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε preop ηνπο επηθίλδπλνπο αζζελείο?





ΠΡΟ ΤΕΖΣΖΖ

♦ Κξηηήξηα δηόξζσζεο (PAP θαη PVR ζε Κ)

♦ Μεηαβνιή θξηηεξίσλ κε ηηο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο γηα ΠΑΤ? 

♦ Ρόινο ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεηώλ γηα ΠΑΤ ζε αζζελείο πνπ 

πξνεγνύκελα ζεσξνύλην αλεγρείξεηνη, πξν θαη κεηεγρεηξεηηθά 

ζε νξηαθνύο αζζελείο?

♦ Αλακελόκελν εύξνο επίδξαζεο απηώλ ησλ ζεξαπεηώλ – πνηνί 

αζζελείο ζα σθειεζνύλ?

♦ ηελή παξαθνινύζεζε νξηαθώλ αζζελώλ γηα ΓΚΑ θαη 

αληηκεηώπηζε απηήο πεξηεγρεηξεηηθά

♦ Δπηζεηηθή ζεξαπεία ζπλλνζεξνηήησλ (ππέξηαζε, ξπζκόο, θιπ)

♦ Δπαγξύπληζε γηα αλάπηπμε ΠΑΤ ζε νξηαθνύο αζζελείο θαη 

πηζαλή ζεξαπεία



ΔΗΑΓΩΓΖ

♦ Ζ κεζνθνιπηθή επηθνηλσλία (ASD) έρεη εμαηξεηηθή 

πξόγλσζε αλ δηνξζσζεί ζηελ παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία, 

ρεηξνπξγηθά ή επεκβαηηθά

♦ Μεξηθνί αζζελείο κε ASD ζηαδηαθά αλαπηύζζνπλ ΠΑΤ 

ζηελ ελήιηθε δσή ε νπνία, αλ δελ αληηκεησπηζζεί, κπνξεί 

λα απνθιείζεη ηε ζύγθιεηζε ηνπ ASD θαη πηζαλά λα 

νδεγήζεη ζε επηδεηλνύκελε δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα

♦ Αζζελείο κε ASD θαη ΠΑΤ πηζαλόλ λα σθεινύληαη από 

ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο γηα ΠΑΤ πξν, πεξη, θαη 

κεηεγρεηξεηηθά γηα βειηίσζε ησλ πλεπκνληθώλ 

αγγεηαθώλ αληηζηάζεσλ ώζηε λα ζπγθιεηζζεί ην ΑSD



ΑΓΓΔΗΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΗΑ

♦ Φπζηνινγηθά ζηεθαληαία

♦ Καιή ζπζηαιηηθόηεηα LV

♦ Γηάηαζε/ππεξηξνθία RV, κε κέηξηα 

ζπζηαιηηθόηεηα

♦ Μηθξή αλεπάξθεηα ηξηγιώρηλαο

♦ νβαξή δηάηαζε ζηειέρνπο θαη θιάδσλ 

πλεπκνληθήο



ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

♦ Αύμεζε πλεπκνληθώλ πηέζεσλ θαη 

αληηζηάζεσλ κε PVR > 5 Wood U

♦ εκαληηθή Α → Γ δηαθπγή ζε εξεκία > 2

♦ Λόγνο PAP/AoP: 0,47

♦ Ηθαλνπνηεηηθόο ιόγνο PVR/SVR: 0,15

♦ Βειηίσζε ζε εηζπλεόκελν O2 κε:

- PAP/AoP: 0,39

- PVR/SVR: 0,08



ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ

♦ Παξαθνινύζεζε κε ζπλήζε θαξκαθεπηηθή αγσγή

♦ ηνρεπκέλε ζεξαπεία γηα ΠΑΤ

♦ ηνρεπκέλε ζεξαπεία γηα ΠΑΤ αθνινπζνύκελε από 

ρεηξνπξγηθή ζύγθιεηζε

♦ Υεηξνπξγηθή ζύγθιεηζε

♦ Υεηξνπξγηθή ζύγθιεηζε αθνινπζνύκελε από 

ζηνρεπκέλε ζεξαπεία γηα ΠΑΤ

♦ Υεηξνπξγηθή ζύγθιεηζε κε παξακνλή κηθξνύ ASD

± ζηνρεπκέλε ζεξαπεία γηα ΠΑΤ κεηεγρεηξεηηθά



Οξηαθή πξνεγρεηξεηηθή ΠΑΤ ζε 

Κ

εκαληηθή ΠΑΤ ζε αζζελείο κε δηαθπγέο L→R 

απνηειεί αληέλδεημε γηα δηόξζσζε

Αζζελείο κε δηαθπγέο L→R θαη κέηξηα ΠΑΤ κπνξεί 

λα ιάβνπλ αγσγή γηα ΠΑΤ θαη, αλ βειηησζνύλ λα 

ππνβιεζνύλ ζε δηόξζσζε

Μεξηθνί αζζελείο κε νξηαθέο αιιά όρη αλεζπρεηηθέο 

ηηκέο κπνξεί λα αλαπηύμνπλ ζνβαξή ΠΑΤ 

κεηεγρεηξεηηθά – πώο κπνξνύκε λα ηνπο δηαθξίλνπκε?


