
Извештај са 14.USMO конзилијума, одржаног у Институту за кардиоваскуларне болести 

Дедиње са страним консултантом Проф. Др Jane Somerville, Лондон (18. новембар 2015.) 

Приказано је 8 пацијената: 7 из ИКВБ Дедиње, 1 из Института за кардиоваскуларне 

болести Војводе, Ср Каменица  

1. Мушкарац, 43 године, прва минифестиција болести била је синкопа због тахикардије 

широких QRS комплекса f:250/min. Ехокардиографски дијагностикованcor triatriatum 

sinister. Урађена EF студија, доказан левострани атипични атријални флатер, урађена 

електроконверзија, након 6 месеци рецидив левостраног атипичног атријалног флатера 

због чега је урађена катетерска RF аблација. 

3. Мушкарац, 50 година, оперисан у петој години живота због монокуспидне PV, урађена 

комисуротомија PV и ресекција излазног тракта DK, сада има пулмоналну регургитацију и 

стенозу, са увећањем десне коморе. Има пароксизмалну атријалну фибрилацију на напор. 

4. Женско, 47 година, вентрикуларни септум дефект са хипертрофијом десне коморе, 

имала кризе свести, регистрована пароксизмална атријална фибрилација. 

5. Женско, 44 године, вентрикуларни септум дефект и перзистентна лева вена кава 

супериор која се дренира у коронарни синус. Оперисана два пута, први пут затворен VSD 

patch-om, други пут покушана реоперација због резидуалног VSD-a али се због масивних 

прираслица одустало. У јулу ове године хоспитализована због срчане слабости. ИмаSy 

Kirsten Rokitanski.  

6. Мушкарац, 19 година, оперисан у трећој години живота због урођене срчане мане: 

атрезија PV, VSD, ASD tip sekudnum, DAP, када је стављен patch на VSD, директна сутура 

ASD-a, aortni homograft No-18 u PV позицију, microclip-ом затворен DAP. Сада има 

стенозу хомографта. 

7.Женско, 55 година, Трилогија Fallot дијагностикована у узрасту од 3 године, оперисана 

са 9 година, Brock-ova процедура, након тога и даље имала шум на срцу, одустало се 

1998год. од планиране балон дилатацијеPV. Стални електростимулатор срца уграђен2009 

године. У сепембру 2015год., урађена балон дилатација PV, након чега има и даље 

значајан градијент притиска преко PV.  

8. Мушкарац, 51 година, Тетралогија Falott дијагностикована у узрасту од 3 године. 

Оперисан два пута, прво BT шант у 11 години радикална реконструкција мане. Сада има 

дилатирану DK, умерену PR и сужење у излазном тракту DK, дилатирану асцедентну 

аорту са умереном AR и две фистуле аорта-десна комора. Лева комора је увећана, снижене 

систолне функције. 

 

 



 

 

 


