
?טיפול ! תגובתיות

ר אבי מן  "ד

ראות  איכילוב



הצגת המטופלת

עובדת כיועצת הנקה  50בת •

מ ליום  "ק10פעילה גופנית עד לאחרונה רצה עד •

עלייה קלה באנזימי הכבד מאז  , תת תריסיות מטופלת באלטרוקסין: רקע •
ללא תסמינים אבחנה של כבד שומני2009

בגלל כאבים בחזה הופנתה לביצוע אקו לב 2018פנייה לחדר מיון מאי •
2019במאמץ אותו ביצעה בחודש מרץ 





תוצאות אקו לב במאמץ
28-3-19

• Normal LV size and global systolic function. Normal LV walls thickness. Normal 
global and segmental LV systolic function (EF 60%). Normal LV diastolic function.

• Normal RV size and global systolic function.

Minimal tricuspid regurgitation. 

• Stress: Termination of examination upon reaching target heart rate. Adequate 
blood pressure response. The exercise was terminated upon achievemet of 
target heart rate.

• At rest, normal global systolic LV-function (EF 60%). Under stress, global 
hypercontractility of

• the left ventricle 70%). No evidence of stress induced ischemia. Evidence of 
good contractile reserve.





יעוץ ראות  

פונה למרפאתנו תלונה של קוצר נשימה במאמץ קל

ללא ממצאים בבדיקה גופנית  

הערכה לבבית תקינה  













סכום הבדיקות בסוף מאי  

On May still symptomatic PFT DLCO 70% volumes and mechanics 
normal 

CPEX: Max VO2 – 71%, VO2/Kg-19.1 82%

RER 1.15 AT-52% 

VE\VCO2 high 44 

O2 sat 98 

O2 pulse 80%  

max HR 160 93%

BP 110\70 rest 140/70 max effort



חוזרת למרפאה  ביוני

FC3תלונה של קוצר נשימה במאמץ קל •

בצקת  בקרסוליים  •

מופנית להערכה במיון  •



JUNE 19 increased dyspnea





בדיקת אקו

• SAP 87 

• small pericardial effusion 

• Dilated RV 

• Mild RA dilatation

• Compressed ventricular septum to the left dilated RV with moderate 
disfunction

• TAPSE 16 mm

















CTפיענוח  

.ללא עדות לתסחיף ריאתי•

.  תפליט פריקרדיאלי קטן עד בינוני•

.  תפליט פלוירלי קטן מאוד מימין•

הצללות בתבנית מוזאיקה  •

(2.80\2.95)1<אאורטה \עורק ראתי•



מפוי ראות פיענוח

.הומוגנית לריאות-מודגמת פרפוזיה בלתי•
CT-ללא ממצא ברור בחלק ה, RML-ב, בינוני, סגמנטרי-פגם פרפוזיה תת

של הבדיקה





RHC

POST NO

• RAP 14                                                  8                           

• PAP 81\27                                     61\20

• MPAP 49                                             35   

• CO 3 L\M                                         NM

• CI 1.8 L\M\1.73Msq

• PVR 13 WU                                     NM

• ART. SAT 94%

• MIXVEN SAT 73%





conclusion

• Pulmonary hypertension-group 1- responder

• Cause- negative ass dis-idiopathic 

• Status FC 3 

• BNP 420  

• 6mw-365m 

• pericardial effusion  

• PVR-13 

• CI  1.8   

• svo2 -73 





בתקופה  PAHההגדרה ל)PPHחולים עם 67מאמר זה מסכם ניסיון טיפול  ב•
(  27%)בלחץ הריאתי  20%בקבוצה שהגיבה בצנתור בירידה מעל ( ההיא 

באלו שלא הגיבו  54%לעומת 6%שנים הייתה 5התמותה ב 



במאמר זה המחברים קבעו את הקריטריונים לטיפול בחוסמי תעלות סידן•

תגובתיות לפי הקריטריונים  .  מקרים נבדקו557במעקב רטרוספקטיבי •
6.7%בCCBתגובה ממושכת לטיפול  ב12.5%הייתה רק ב

בקבוצה שמגיבה למרחיבי  CCBהמחברים סכמו שיש מקום לטיפול ממושך ב•
ממ כספית  אל מתחת 10כלי דם בירידה של הלחץ הראתי הממוצע יותר מ 

ממ כספית בתנאי  שהשיפור הקליני התפקודי וההמודינמי  מחזיק   40ל
לפחות שנה







המשך



מסקנות



• 1 PAH

• 1.1 Idiopathic PAH

• 1.2 Heritable PAH

• 1.3 Drug- and toxin-induced PAH (table 3)

• 1.4 PAH associated with:

• 1.4.1 Connective tissue disease

• 1.4.2 HIV infection

• 1.4.3 Portal hypertension

• 1.4.4 Congenital heart disease

• 1.4.5 Schistosomiasis

• 1.5 PAH long-term responders to calcium channel blockers (table 4)





טיפול

פעמים ביום3מג 240הוחל טיפול בדילטם במינון עולה עד •

נוגדי קרישה פרדקסה•

FC2עם תגובה קלינית טובה שפור 90ד סיסטמי לא ירדו מתחת ל"ערכי ל•

תופעות הלוואי  בצקת בקרסוליים  אודם וחום בפנים  •

מטר540:דקות 6הליכה •

•BNP8

סוף אוגוסט: אקו עדכני •



1-9-2019אקו 

• Marked improvement compared to previous exam

• Mild to moderate tricuspid regurgitation. Mildly elevated pulmonary 
artery pressure (syst. PAP (TR Pmax + RAP): 45 mm 

• Taps 20

• Mild right ventricle dilatation with normal function

• No pericardial effusion.





צנתור ימני  

• RAP 8

• MPAP 40 (78/22)

• CO 4.6 L/M

• CI 2.8 L/M/1.73 Msq

• PVR  6.4



Risk   assement 

• FC 2 

• 6mw 560 

• BNP 8 

• NO PERICARDIL EFFUSION

• TAPS 20

• RAP 8

• PVR 6.4

• CO 4.6 L/MIN

• CI 2.8 L/MIN/1.73 Msq





המשך מעקב

מדווחת שוב על החמרה בקוצר נשימה  •

ירידה  515דקות 6הליכה •

החמרה בבצקות ברגליים•

ERAהחלטה להוסיף תרופה שנייה •



מעקב

ביקורת אחרונה שיפור קליני חזרה לפעילות מלאה בצקות חלפו•

•BNP-6 מטר 550דקות 6הליכה

:אקו עדכני •

• Normal LV and systolic function. Normal diastolic function.

High normal RV size and global systolic function.

SAP 38 

TAPS 24

NO PERICARDIAL EFFUSION



תודה על ההקשבה




