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Πανεπιςτημιακό Νοςοκομείο Ιωαννίνων

Ενδιαφζροντα  περιςτατικά
Περιςτατικό 5 



Περιςτατικό 

 Γυναίκα 75 ετών  από 5ετίασ  έχει ξηρό βήχα και                        

δύςπνοια προςπαθείασ ςε ανήφορο.

 Υαρμακευτική αγωγή με ειςπνεόμενα (πνευμονολόγοσ)

 Από μηνών αναφέρει επιδείνωςη ςυμπτωμάτων

 Αναφέρει επίςησ εύκολη κόπωςη 

 Υ/Ε   ΣΡΙΖΟΝΣΕ ςτισ βάςεισ , ιδίωσ δεξιά
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Καρδιολογική εκτίμηςη 2010
 ΤΠΕΡΣΑΗ υπό αγωγή

 ΗΚΓ φυςιολογικό

 ΤΠΕΡΗΦΟ ΚΑΡΔΙΑ 
χωρίσ ιδιαίτερα 
παθολογικά ευρήματα

ήπια  διαςτολική 
δυςλειτουργία                     

TR Vmax 3,2 m/sec

 Κόλποι χωρίσ διάταςη



Πνευμονολογικζσ Δοκιμαςίεσ 
SpO2 95%

Περιοριςτικού τύπου καμπύλη ροήσ όγκου 

Διάχυςη φυςιολογική 

Predicted % predicted

IVC 2.02 2.33 115

FVC 2.05 1.63 79

FEV1 1.67 1.54 92

Διάγνωςη  :  δεν πάςχει από πνευμονική ίνωςη



















CT  θώρακα 

 Από τον έλεγχο του πνευμονικού παρεγχύματοσ 

παρατηρείται εικόνα λεπτοφυούσ και αδρήσ ΙΝΩΗ 

υπο την μορφή ΔΙΚΣΤΩΗ,  κατά τόπουσ κηρήθρασ,   

αντιδραςτικήσ πάχυνςησ του υπεζωκότα,  βρογχεκταςίεσ

κεντρικού και περιφερικού τύπου με ήπιου βαθμού 

επέκταςη, περιοχέσ θολήσ υάλου κυρίωσ υπουπεζωκοτικά

ςτισ περιοχέσ ίνωςησ



CTPA 

 Οριακή αύξηςη διαμέτρου πνευμονικήσ αρτηρίασ

 Η αριςτερή άνω πνευμονική φλέβα διατρέχει το 

αορτοπνευμονικό παράθυρο πλαγίωσ του αορτικού 

τόξου και αποχετεύεται ςτην διατεταμένη αριςτερή 

βραχιονοκεφαλική φλέβα ( anomalous left superior 

pulmonary vein ). Προπέτεια των δεξιών κοιλοτήτων













Partial anomalous pulmonary venous return



PAPVC

 ε νεκροτομέσ ανευρίςκεται ςε  0.7% του πληθυςμού (ίςωσ 

είναι και περιςςότερο)

 Πιο ςυχνή είναι η δική μασ περίπτωςη

 Πολύ ςυχνά ςυνυπάρχει με μεςοκολπική επικοινωνία SINUS 

VENOSUS (άνω κοίλη)

 Scimitar syndrome όταν οι δεξιέσ πνευμονικέσ φλέβεσ εκβάλουν 

ςτην κάτω κοίλη 

 Μπορεί να προκαλέςει διάταςη δεξιών κοιλοτήτων και  

ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ 



Left to Right Shunt 

Σο μέγεθοσ εξαρτάται από 

1. Σον αριθμό και μέγεθοσ ανώμαλων φλεβών

2. Σο πνευμονικό τμήμα/λοβόσ από τον οποίο 

προέρχεται η φλέβα ( διαφορετικό μέγεθοσ)

3. Η ςχετική αντίςταςη των φυςιολογικών και 

ανώμαλων φλεβών και η ενδοτικότητα των 

κοιλοτήτων



ΗΚΓράφημα



Τπερηχογράφημα







RVOT Stroke volume 90 ml







LVOT Stroke Volume 51 ml 



TR Vmax 2.76 m/sec



Τπερηχογράφημα καρδιάσ 

 ΔΙΑΣΑΗ ΣΕΛΕΦΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΑΡΣΗΡΙΑ

 ΔΙΑΣΑΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ

 ΔΙΠΛΑΙΟ ΟΓΚΟ ΠΑΛΜΟΤ Ε ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ 

 ΦΩΡΙ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ 

 ΦΩΡΙ ΜΕΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (ΣΟΕ)



Δεξιόσ καθετηριαςμόσ 

 Κορεςμόσ Ανω /Κάτω κοίλη  60.6/77.4%

 ΜΙΚΣΟ ΥΛΕΒΙΚΟ ΑΙΜΑ   64.8%

 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΦΗ 4.1 L/min

 ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 2.5 L/min/m2

 ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΕ ΑΝΣΙΣΑΕΙ   2.89 μονάδεσ Wood

 Qp/Qs  1.5 

Πνευμονική πίεςη 

υςτολική/διαςτολική/μέςη  33/12/20mmHg

Ενςφήνωςη 10mmHg 



ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙ 

1. ΤΠΕΡΥΟΡΣΩΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ

2. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3. ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ  ;;

 ΤΝΗΘΩ ΦΡΕΙΑΖΟΝΣΑΙ 2 ΑΝΩΜΑΛΕ ΥΛΕΒΕ 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΒΑΛΟΤΝ  ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΦΟΤΜΕ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΑ ΗΜΑΝΣΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ( SHUNT)







Mean PAP   rest  16 mmHg -- exercise  39 mmHg  - REVATIO 



Woman 33 years old    mean PAP  62 mmHg 

Epoprostenol----Bosentan---Iloprost inhaled---Treprostinil

HEART –LUNG TRANSPLANTATION 



respiratory investigation 54 (2016) 69–74



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Όταν η διαφυγή είναι αιμοδυναμικά ςημαντικη
( Qp/Qs > 2 ) με διάταςη των δεξιών κοιλοτήτων

ε υποτροπιάζουςεσ λοιμώξεισ αναπνευςτικού

Όταν πιέζονται άλλεσ δομέσ από την ανώμαλη φλέβα 

Όταν πρόκειται να εξαιρεθεί κάποιοσ όγκοσ ςε άλλο 
τμήμα του πνεύμονα 

 Για ελάττωςη τησ επικοινωνίασ έχει αναφερθεί και 
διακαθετηριακή ςύγκλειςη 



A complex anomaly of systemic and pulmonary venous

return associated with sinus venosus atrial septal defect



Persistent left 

superior vena cava
is the most common venous defect, 

and is present in 0.5% of patients 

without congenital cardiac defects.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΑ 
ΑΡΙΣΕΡΗ  ΑΝΩ 
ΚΟΙΛΗ ΥΛΕΒΑ  

ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΕΥΑΝΙΑΙΑΟ ΚΟΛΠΟ



Α  ΕΤΧΑΡΙΣΩ 

Περςεφόνη Μαργαρίτη

Επιμελήτρια Ακτινολογίασ 


