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Γελ έρω ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ



Ενδιαφέροντα περιςτατικά με 
πνευμονική υπέρταςη (ΙΙΙ)



Ιςτορικό

 Πρόκειται για αςθενό ηλικύασ 65 ετών με 
ενδιϊμεςη μεςογειακό αναιμύα που 
παρακολουθεύται ςτο κϋντρο 
αιμοςφαιρινοπαθειών του νοςοκομεύου  από το 
2012.

 Αςθενόσ ςε FC I με ιςτορικό ςπληνεκτομήσ το 
1992 χωρίσ μεταγγίςεισ με Hb 8-9gr/dl

 Σημειώνεται επίςησ ιςτορικό χρήςησ καπνού και 
αλκοόλ. 



Ιςτορικό

 Έναρξη Exjade το 2012 λόγω αιμοςιδόρωςησ
όπατοσ. (LIC 15,4mg/g-T2* 37,4msec)

 10/2015 ςε προγραμματιςμϋνο καρδιολογικό 
ϋλεγχο διαπιςτώνεται υπερηχογραφικϊ
υψηλό TRV 3,8m/sec με όπια διατεταμϋνεσ
δεξιϋσ κοιλότητεσ και καλούσ δεύκτεσ 
λειτουργικότητασ τησ δεξιϊσ κοιλύασ













Δεξιόσ και αριςτερόσ καθετηριαςμόσ

ΠΙΕΣΕΙΣ

 RA: 7mmHg

 RV: 63/7mmHg

 PA: 61/25/37mmHg

 PCWP:12mmHg

 LV: 115/10mmHg

 Ao: 115/55/75mmHg



ΠΑΡΟΧΗ-ΑΝΣΙΣΑΕΙ

CO:5,84 l/min
CI:3,61 l/min/m²
PVR:4,28 WU
SVR: 10,27 WU











Διαςτρωμάτωςη κινδύνου

 FC I

 6MWT 465m

 NTpBNP 155

 SvO2 66%

 RA area 20,5cm²

 RAP 7mmHg

 CI 3,61l/min/m²



Ιςτορικό 2

 Ο αςθενόσ ετϋθη ςε πρόγραμμα 
μεταγγύςεων με 2 ΜΣΕ ανϊ 20 ημϋρεσ 
περύπου για διατόρηςη Hb>9 gr/dl με 
ταυτόχρονη εντατικοπούηςη τησ  
αποςιδόρωςησ







Ιςτορικό

 2 ϋτη μετϊ ςημειώνει κλινικό και 
υπερηχογραφικό επιδεύνωςη

 Υποβϊλλεται εκ νϋου ςε ςπινθηρογρϊφημα 
αιμϊτωςησ πνευμόνων που εύναι αρνητικό.















Δεξιόσ καθετηριαςμόσ 2

 ΠΙΕΣΕΙΣ

 RA: 14mmHg

 RV: 84/12mmHg

 PA: 81/28/49mmHg

 PCWP:10mmHg



ΠΑΡΟΧΗ-ΑΝΣΙΣΑΕΙ

CO:2,94lt/min
CI:1,81l/min/m²
PVR:13,26WU



Διαςτρωμάτωςη κινδύνου

 FC II

 6MWT 350m

 NTpBNP 520ng/l

 RA 23,5cm²

 CI 1,81l/min/m²

 SvO²: 62%

 RAP: 14mmHg





Ιςτορικό 

 Ο αςθενόσ ετϋθη ςε αγωγό με ανταγωνιςτϋσ 
των υποδοχϋων ενδοθηλύνησ και ϋνα μόνα 
μετϊ και ςε αναςτολεύσ PDE-5 που όμωσ 
διϋκοψε ςχεδόν αμϋςωσ λόγω 
ανεπιθύμητων ενεργειών (υπόταςη).



Ιςτορικό 

 Περύπου  9 μόνεσ μετϊ ο αςθενόσ εύναι ςε 
λειτουργικό ςτϊδιο Ι με βελτιωμϋνουσ  
λειτουργικούσ, βιοχημικούσ και 
υπερηχογραφικούσ δεύκτεσ.

 Προ μηνόσ ετϋθη ςε αγωγό με Riociguat
0,5mg tid χωρύσ να αναφερθεύ ό να 
διαπιςτωθεύ ανεπιθύμητη ενϋργεια.











β Θαλαςςαιμία

 Ελαττωματικό ςύνθεςη β αλυςύδων τησ
αιμοςφαιρύνησ Α ωσ κληρονομικό διαταραχό 
γενετικών μεταλλϊξεων ςτο Chr 11 με 
ςυνϋπεια την υπερπαραγωγό α αλυςύδων 
ςτα προερυθροκύτταρα και κατϊληξη την 
καταςτροφό τουσ ςτο μυελό και ςτο 
περιφερικό αύμα

 Η ενδιϊμεςη β θαλαςςαιμύα χαρακτηρύζεται 
από μικρότερη μεύωςη των β αλυςύδων



Παθοφυςιολογία ΠΤ 
ςτισ αιμοςφαιρινοπάθειεσ

 Χρόνια ιςτικό υποξύα

 Υψηλό καρδιακό παροχό

 Αιμόλυςη

 Υπερπηκτικότητα

 Σπληνεκτομό

 Αιμοςιδόρωςη

 Χρόνια πνευμονικό βλϊβη

















ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΠNEYMONIKH YΠΔΡΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ 

ΜΔ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΟΠΑΘΔΗΔ: ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΑΞΤ 

ΤΠΔΡΖΥΟΚΑΡ∆ΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΗΜΟ∆ΤΝΑΜΗΚΩΝ 

ΜΔΣΡΖΔΩΝ

Γηώξγνο Αλαζηαζηάδεο, [1] Καλέιια Εέξβα, [1] Υξήζηνο 

Καπέιηνο, [1] Μαξία ∆εµνπνύινπ, [2] Πνιπμέλε Μαληδνπξάηνπ, 

[1] Βεξνλίθε Κνµλελάθε, [2] Κωλζηαληίλνο Σζάθαιεο, [1] 

Κωλζηαληίλα Ρέππα, [2] Μαξία Μπόλνπ, [1] Ηωάλλεο 

Μπαξµπεηζέαο, [1] Έξζε Βνζθαξίδνπ [2] [1] 

Καξδηνινγηθή Κιηληθή, ΓΝΑ «Λαϊθό», Αζήλα [2] Κέληξν 

Θαιαζζαηµίαο θαη ∆ξεπαλνθπηηαξηθήο Νόζνπ, ΓΝΑ «Λαϊθό», 



20 αςθενείσ με ΜΑ (ομόζυγη-ενδιάμεςη)

14 ενδιάμεςη            6 ομόζυγη

6 Ι          3 IV

5 ΙΙ 0 I              1 III

5 II









ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

 Η χρόνια αιμολυτικό αναιμύα αναγνωρύζεται ωσ 
ςημαντικόσ παρϊγοντασ κινδύνου ανϊπτυξησ ΠΥ

 Σε ςχϋςη με τα θαλαςςαιμικϊ ςύνδρομα ςτην ανϊπτυξη 
ΠΥ εμπλϋκονται πολλού μηχανιςμού ςυχνϊ 
επικαλυπτόμενοι.

 Η ενδιϊμεςη β θαλαςςαιμύα αποτελεύ την οντότητα με 
τον υψηλότερο επιπολαςμό ΠΥ.



Οι καθιερωμένεσ θεραπείεσ είναι φυςικά  οι 
μεταγγίςεισ και η αποςιδήρωςη. 

ε μεμονωμένεσ περιπτώςεισ αυςτηρά 
επιλεγμένων αςθενών με προτριχοειδική
πνευμονική υπέρταςη έχει φανεί ότι η ειδική 
αγωγή έχει οδηγήςει τόςο ςε κλινική όςο και 
απεικονιςτική και εργαςτηριακή βελτίωςη 



Ευχαριςτώ 
για 

την προςοχή ςασ


