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Բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  
ատենախոսության 
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Ասպիրանտ -  Սյուզաննա Արթուրի Շահնազարյան 
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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   

1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
 

ՍԱ հանդիսանում է ամենահաճախակի հոսպիտալիզացիաների պատճառը արևմտյան 

երկրներում՝ կազմելով բոլոր ընդունումների 1.5-2.0 %: Հիվանդների մոտ 30% կարիք են 

ունենում կրկնակի հոսպիտալիզացիայի 60-90 օրվա ընթացքում:   

Մինչդեռ ասիական երկրների տվյալների մետա-անալիզը ցույց է տալիս, որ սրտային 

անբավարարությունը կազմում է բոլոր հիվանդների ընդունման 2.2-19 %: National Heart Failure 

Audit տվյալները 57 000 հավաքագրված հիվանդներից վկայում են, որ ներհիվանդանոցային 

մահացությունը ՍԱ դեպքում կազմում է 9.6 %, 30 օրվա մահացությունը՝ 20%, իսկ մեկ տարվա 

մահացությունը ՝ 3%: Նշված վիճակագրական տվյալները կայուն պահպանվել են և 

փոփոխության չեն ենթարկվել վերջին 10 տարիների ընթացքում: 

Ընդունված է դասակարգել ՍԱ ըստ սրտի արտամղման ֆրակցիայի․ տարբերում ենք 

ցածր, միջին և պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարության 

տարատեսակներ։ Ցածր արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությունը, 

բնութագրվում է էխոսրտագրությամբ որոշված 40%-ից ցածր արտամղման ֆրակցիայով 

(Եվրոպայի Սրտաբանների Միության Սրտային անբավարարության հանձնարարականներ, 

2016 թ.)։  

Սրտային անբավարարության վերջին փուլերում գտնվող և վատ կանխատեսում ունեցող 

հիվանդներին Եվրոպայի Սրտաբանների Միությունը (European Society of Cardiology [ESC] ) 

առաջարկել է առանձնացնել բարձր ռիսկի նոր էնդոտիպի մեջ՝ ծանր, պրոգրեսիվող ՍԱ։ 

Հիվանդության հարաճմանը զուգահեռ նման հիվանդների մոտ զարգացնում է ուղեցույցային 

բուժումների նկատմամբ կայունություն և կարիք է առաջանում սրտի օժանդակ սարքերի կամ 

սրտի փոխպատվաստման։ Բարձր ռիսկով հիվանդների շրջանում դիտվում են սրտային 

անբավարարության դեկոմպենսացիայի կապակցությամբ կրկնակի հոսպիտալիզացիաների և 

մահացության բարձր հաճախականություն, ինչպես նաև կյանքի ցածր որակ։  

 

Ծանր, պրոգրեսիվող ՍԱ հիմնական բնութագիրներն են ըստ Եվրոպայի Սրտաբանների 

Միության դասակարգման ՝ 

1 արտահայտված սիմպտոմատիկ հիվանդներ (NYHA III կամ IV ֆունկցիոնալ դաս) 

2  դեղորայքի նկատմամբ կայուն սիմպտոմների առկայություն 

3  ֆիզիկական ակտիվության զգալի սահմանափակում  

4  ցածր արտամղման ֆրակցիա (EF < 30%) 

5  հաճախակի հոսպիտալիզացիաներ (վերջին 12 ամիսների ընթացքում 1-ից ավելի 

հիվանդանոցային այց) 
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(Ponikowski et al., 2016; Crespo-Leiro et al., 2018; Metra et al., 2019) 

 

     Ծանր, պրոգրեսիվող ՍԱ հաճախ ուղեկցվում է բազմաթիվ ուղեկցող հիվանդություններով, 

այդ թվում շաքարային դիաբետով, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ բրոնխիտով և այլն։ Այն կարող 

է նաև հանգեցնել բազմաօրգանային անբավարարության, այդ թվում բերելով լյարդի կամ 

երիկամների ախտահարմանը (Metra et al., 2019)։ 

Ամերիկայի Սրտաբանների Միությունը (American Heart Association [AHA]) ծանր, 

պրոգրեսիվող ՍԱ իր դասակարգման մեջ ևս ընդգծում, և մեծ կարևորություն է տալիս ՍԱ 

դեկոմպենսացիայի կապակցությամբ հիվանդների հոսպիտալիզացիաների մեծ քանակին (2-ից 

ավելի վերջին տարվա ընթացքում) (Yancy et al., 2013)։  

Ելնելով վերը նշվածներից, տվյալ խմբի հիվանդների շրջանում ՍԱ դեկոմպենսացիաներով 

պայմանավորված հոսպիտալիզացիաների կանխարգելումը սրտային անբավարարության 

բուժման նպատակներից է և կանխատեսումը բարելավելու հիմնական միջոցներից մեկն է։ 

Ամբուլատոր հիվանդների շրջանում մոտակա ՍԱ դեկոմպեսացիայի կանխատեսումը և ճշգրիտ 

ախտորոշումը թույլ է տալիս կատարել վաղ միջամտություններ, օրինակ՝ միզամուղների 

դոզայի բարձրացում, և այդպիսով կանխել ՍԱ  վատթարացումը (Mangi et al., 2017)։ Հետևաբար, 

ամբուլատոր հիվանդների շրջանում ՍԱ դեկոմպենսացիաների վաղ կանխատեսմանը 

նպաստող դիագնոստիկ մեթոդները իրենցից ներկայացնում են հոսպիտալիզացիները 

նվազեցնելու և ծանր ՍԱ հիվանդների կանխատեսումը բարելավելու արդյունավետ միջոց։  

           ՍԱ դեկոմպենսացիային նախորդում է սուբկլինիկական շրջան, որը բնորոշվում է 

շրջանառող արյան ծավալի ավելացմամբ և մեծ և փոքր շրջանառություններում կանգի 

խորացմամբ։ Ֆիզիկալ հետազոտություններով հայտնաբերված կանգի նշանները՝ 

աուսկուլտատիվ թաց խզզոցների առկայությունը, մարնի քաշի ավելացումը 2կգ վերջին օրերի 

ընթացքում, այտուցների ավելացումը, մոտակա դեկոմպենսացիայի կարևոր նշաններից են 

(Damy et al., 2011)։ Սակայն, վերջին տարիների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ֆիզիկալ 

տվյալները ունեն ցածր զգայունություն ասիմպտոմ սուբկլինիկ դեկոմպենսացիայի 

ախտորոշման մեջ (Platz et al., 2016)։ Այս հանգամանքը պայմանավորված է ֆիզիկալ 

հետազոտությամբ հայտնաբերված նշանների ուշացած ի հայտ գալով ի համեմատ ձախ փորոքի 

լցման ճնշման աճի, որը հանդիսանում է ՍԱ դեկոմպենսացիայի պաթոֆիզիոլոգիական հիմքը 

(Lampert et al., 2015; Mangi et al., 2017)։  

       Էխոսրտագրությունը ունի իր ուրույն դերը ՍԱ ախտորոշման, դասակարգման և պրոգնոզի 

մեջ։ Ծանր, պրոգրեսիվող ՍԱ բնորոշ են էխոսրտագրությամբ հայտմաբերված ≤ 30% 

արտամղման ֆրակցիան, ձախ փորոքի սֆերիկ տեսքը և բարձ լցման ճնշումը (Pastore et al., 

2019): Այս ցուցանիշները կորելացվում են ՍԱ հիվանդների վատ պրոգնոզի հետ (Pastore et al., 
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2019): ՍԱ հիվանդների շրջանում արտամղման ֆրակցիան ամենահաճախ կիրառվող 

ցուցանիշն է, սակայն ՍԱ մոտակա դեկոմպենսացիայի կանխատեսման և ախտորոշման մեջ 

այն ունի մի շարք կարևոր սահմանապակումներ, այդ թվում թույլ կապը արտամղման 

ֆրակցիայի և հիվանդի ֆիզիկական տոլերանտության միջև, չափումների անճշտությունները 

զուգակցվող միտրալ հետհոսքի պարագայում և այլն (Metra et al., 2019; Pastore et al., 2019)։ 

Հետևաբար արտամղման ֆրակցիան չի կարող հանդիսանալ ամբուլատոր հիվանդների 

մոտակա դեկոմպենսացիայի կանխատեսման վստահելի մեթոդ։ Ելնելով ներկայումս ռուտին 

կիրառվող ցուցանիշների սահմանապակումներից և ՍԱ դեկոմպենսացիայի 

պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմի մեջ ձախ փորոքի լցման ճնշման աճի դերից, վերջինս կարող 

է հանդիսանալ ամբուլատոր հիվանդների հոսպիտալիզացիայի կանխատեսման ավելի 

վստահելի ցուցանիշ։  

      Մեր հետազոտության նպատակն է էխոսրտագրության ժամանակակից մեթոդների 

օգնությամբ ամբուլատոր հիվանդների մոտ ՍԱ վատթարացման և դեկոմպենսացիայի ավելի 

վաղ ախտորոշումը և արդյունավետ կանխատեսումը, որը հնարավորություն կտա կատարել 

վաղ միջամտություններ և կանխարգելել ՍԱ դեկոմպենսացիաների կապակցությամբ 

հոսպիտալիզացիաները։  

 

1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ      
 

Benfari G, Miller WL, Antoine C, Rossi A, Lin G, Oh JK, et al. Diastolic 
Determinants of Excess Mortality in Heart Failure With Reduced Ejection 
Fraction. JACC Hear Fail. 2019;7(9):808–17. 

 
 
         ՍԱ հիվանդների մահացության ռիսկը գնահատելու նպատակով հեղինակները խորհուրդ 

են տալիս էխոսրտագրություն կատարելիս իրականացնել ձախ փորոքի լցման ճնշման 

չափումներ հյուսվածքային դոպլեր մեթոդով։ Այդ նպատակով նախ դոպլեր մեթոդով 

գնահատվում է ձախ փորոքի դիաստոլիկ ֆունկցիան, կատարվում են դիաստոլիկ վաղ (E) և ուշ 

(A) հոսքերի արագությունների չափումներ, հաշվարկվում է ստացված արագությունների 

հարաբերությունը (E/A)։ Այնուհետև հյուսվածքային դոպլերի միջոցով ձախ փորոքի սեպտալ և 

կողմնային հատվածներում գնահատվում է միտրալ օղի մաքսիմալ արագությունը (e’)։ 

Արդյունքում հաշվարկվում է E/e’ հարաբերությունը, որը ≤ 8 գնահատվում է որպես ձախ 

փորոքի նորալ լցման ճնշման ցուցանիշ, իսկ ≥ 14՝ բարձր։ Հետազոտության արդյունքում 

հայտնաբերվել է կապ հյուսվածքային դոպլերով գնահատված ձախ փորոքի լցման ճնշման 

բարձրացման և մահվան բարձր ռիսկի միջև։ Տվյալ հետազոտությունում բարձր լցման ճնշումը 

կանխորոշել է հիվանդների մոտակա և հեռակա մահվան ռիսկը։  
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    Սակայն մեթոդը ունի որոշակի սահմանափակումներ, այդ տվում E/e’ 8-ից 14 միջակայքում 

ընկած տվյալները չունեն հստակ դասակարգում (grey zone) և կանխատեսման համար 

հավաստի չեն, ինչպես նաև չափումների հավաստիությունը կախված է էխոպատկերի 

ստացման անկյունից (Park J-H & Marwick T.H., 2011; Cameli et al., 2016)։ Բացի այդ, 

հետզոտության մեջ ընդգրկված են եղել ցածր արտամղման ֆրակցիայով ՍԱ հիվանդներ, որոնք 

չեն համապատասխանել ծանր, պրոգրեսիվող ՍԱ դասակարգմանը, և գնահատվել է միայն 

մահացության ռիսկը, հոսպիտալիզացիայի ռիսկը չի գնահատվել։  

     Այսպիսով, տվյալ հետազոտոթյան արդյունքները վկայում են, որ հյուսվածքային դոպլերով 

գնահատված ձախ փորոքի լցման ճնշման բարձրացումը կանխորոշում է ցածր արտամղման 

ֆրակցիայով ՍԱ հիվանդների մահվան ռիսկը։ Հյուսվածքային դոպլերով գնահատված ձախ 

փորոքի լցման ճնշման դերը ծանր, պրոգրեսիվող ՍԱ հիվանդների հոսպիտալիզացինաների 

կանխատեսման և կանխարգելման մեջ կարիք ունի հետագա հետազոտման։  

 

Miglioranza MH, Picano E, Badano LP, Sant R, Rover M, Zaffaroni F, et al. 
Pulmonary congestion evaluated by lung ultrasound predicts decompensation in 
heart failure outpatients. Int J Cardiol [Internet]. 2017;240:271–8. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.02.150 

 

         ՍԱ հիվանդների հոսպիտալիզացիայի ռիսկը հեղինակները խորհուրդ են տալիս 

գնահատել թոքերի ուլտրաձայնի միջոցով։ Թոքերի ուլտրաձայնի միջոցով հետազոտողները 

կրծքավանդակի առաջային պատի 28 զոնաներում գնահատել են թոքերում եքստրավազալ 

գտնվող հեղուկի քանակությունը և թոքերում կանգի աստիճանը։ Թոքերում կանգի 

առկայությունը որոշվել է B-գծերի (B-line) քանակությամբ, որոնք իրենցից ներկայացնում են 

առկա եքստրավազալ հեղուկից առաջացող վերտիկալ, պլևրայից սկիզբ առնող արտեֆակտներ։ 

ՍԱ հիվանդների շրջանում թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությամբ 28 զոնաներում B-գծերի 

> 30 գումարային քանակության հայտնաբերումը, ըստ հեղինակների, 120 օրվա ընթացքում ՍԱ 

դեկոմպենսացիայի և հոսպիտալիզացիայի վստահելի ցուցանիշ է։ Հետևաբար թոքերի 

ուլտրաձայնային հետազոտությամբ B-գծերի հայտնաբերումը կարող է հանդիսանալ ՍԱ 

հիվանդների հոսպիտալիզացիների կանխատեսման ցուցանիշ։  

         Սակայն, հետազոտությունը ունի մի շարք սահմանափակումներ, այս թվում ընդգրկված 

հիվանդների փոքր թիվը (ընդհանուր 97 հիվանդ) և հետզատության կարճ ընթացքը (միջինում 

120 օր), որը բավարար չէ հեռակա հոսպիտալիզացիաների ռիսկը գնահատելու համար։    

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ       
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     Հետազոտության նպատակն է իրականացնել էխոսրտագրական որոշ ցուցանիշների 

գնահատմամբ խրոնիկ հարաճուն սրտային անբավարարությամբ հիվանդների ներսրտային 

հեմոդինամիկայի վիճակը, կանխելու համար ՍԱ դեկոմպենսացիաները և 

ռեհոսպիտալիզացիաները։  

     Տվյալ նպատակը իրագործելու համար առաջ են քաշվում հետևյալ խնդիրները. 

- Որոշել դիաստոլիկ դիսֆունկցիայի աստիճանը խրոնիկ հարաճուն ՍԱ հիվանդնորի 

մոտ, որոնք ունեն հաճախակի հոսպիտալիզացիներ 

- Հյուսվածքային դոպլերի միջոցով որոշել ձախ և աջ նախասրտերի ճնշումները, ձախ 

փորոքի հարվածային ծավալը, թոքային հիպերտենզիայի աստիճանը 

- Իրականացնել պերսոնալիզացված բուժում ելնելով նախասրտային հիպերտենզիայի 

աստիճանից և հիվանդի ոլևմիկ ստատուսից, կանխելու համար ԽՍԱ 

դեկոմպենսացիաները և ռեհոսպիտալիզացիաները  

- Գնահատել մահացությունը պերսոնալիզացված բուժման խմբում, որտեղ իրականացվել 

է էխոսրտագրական մոնիտորինգ և ստանդարտ մոնիտորինգի և թերապիայի խմբում։ 

  
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

- Կիրառական 

- Կլինիկական; 

 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ        
 
4.1. ՀՍՏԱԿ ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ.  
 

 ԵՊԲՀ «Հերացու» N1 Հիվանդանոցային համալիրում ստացիոնար բուժում 
իրականացնող խրոնիկ հարաճուն ՍԱ հիվանդներ և ամբուլատոր այցերի 
ներկայացող հիվանդներ 

 Խրոնիկ հարաճուն ՍԱ 200 հիվանդ ինտենսիվ մոնիտորինգի և պերսոնալիզացված 
բուժման խմբում և 200 հիվանդ ստանդարտ մոնիտորինգի և թերապիայի խմբում 

 Հետազոտությունը հասանելի է  
 

 
4.2. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ. 
 

1. Էխոսրտագրությունը իրականացվելու է հիվանդի դուրս գրման ժամանակ, դուրս գրումից 1, 
3, 6, 12 և 18 ամիս հետո 

2. Կատարվելու է 
o Դոպլեր հետազոտություն 
o Հյուսվածքային դոպլեր հետազոտություն 
o Թոքերի ուլտրաձայն  

3. Գտնվելու վայրը՝ ԵՊԲՀ «Հերացու» N1 Հիվանդանոցային համալիր 
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4. Էլեկտրասրտագրություն ( Shiller AT 101) 
5. Էխոսրտագիր (GE Vivid E95; 2017) 
6. Հետազոտման մեթոդներին ասպիրանտը տիրապետում է ինքնուրույն 

 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

5.1. Գիտակոորդինացիոն խորհրդի կողմից հաստատաված ո՞ր թեմայի շրջանակում է 
պլանավորվում սույն հետազոտությունը. 
ա. գերակա գիտական ուղղություն (անվանումը) 
բ. բազային ծրագրի մաս է կազմում (ծրագրի անվանումը) 
գ. թեմատիկ մրցույթով երաշխավորված ծրագրի մաս է կազմում (ծածկագիրը, անվանումը) 
դ. ո՞ր ամբիոնի, ո՞ր հաստատված թեմայի մաս է կազմում (անվանումը) 
ե. ԵՊԲՀ համագործակցության ծրագրի մաս է կազմում 
զ. ո՞ր գերակա ուղղությանն է նպատակաուղղված համատեղվել 
է. հանդիսանում է հեղինակի ինքնուրույն նախաձեռնություն 

 
5.2  Հայցորդի մասնաբաժինը, ինքնուրույն աշխատանքների նկարագրությունը:  

 
 

6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, քննություններ Քանակ 
Ժամանակահատված 

Աշուն/գարուն 
1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2019  
2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2020 
3.  Որակավորման քննություն մասնագիտությունից  2021-2022 

 
 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ գործառույթներ Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2019 
2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2019- 2020 
3.  Ընթացիք ատեստավորում (1) 2020 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2020- 2021 
5. Ընթացիք ատեստավորում (2) 2021 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2020-2022 
7. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա Web of 

Science շտեմարանի Thomson Reuters կազմակերպության ազդեցության 
գործակից ունեցող ամսագրում գիտական հոդված 

2021-2022 

8. Աշխատանքի ձևակերպում 2021-2022 
9. Ամփոփիչ ատեստավորում 2022 
10. Զեկույցների ներկայացում 2020-2022 
11. Գործուղումներ 2020, 2021, 2022 
12. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2022 մայիս 
13 Ատենախոսության պաշտպանություն 2022 նոյեմբեր 

 
8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
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1. Հայաստանի սրտաբանների ասոցիացիայի XII վեհաժողով ի հրապարակում` 
 

Սիսակյան Հ.Ս., Մինասյան Ա.Մ., Մաղաքելյան Ա.Ա., Պեպոյան Ս.Կ., Հովհաննիսյան 
Մ.Ռ, Մարտիրոսյան Գ.Է., Սահակյան Լ.Գ., Մելիք-Ստեփանյան Ս.Ա., Շահնազարյան 
Ս.Ա. – Սրտային անբավարարության նոր ենթատիպի ուղեցույցային և 
պերսոնալիզացված բուժման արդյունավետությունը ռեհոսպիտալիզացիաների և 
մահացության կանխարգելման ուղղությամբ, 2019թ․ : 

 
 
9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 
1. Piotr Ponikowski Voors AA, Anker SD, John G F Cleland, Uk AJSC, Harjola V, Germany VF, et al. 

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure The Task 
Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society 
of Cardiology ( ESC ) Developed with the special contribution. Eur Heart J [Internet]. 
2016;128(20/may):1–85. Available from: 
https://www.nvvc.nl/Richtlijnen/2016_Heartfailure.eurheartj.ehw128.full.pdf 

 
2. Crespo-Leiro MG, Metra M, Lund LH, Milicic D, Costanzo MR, Filippatos G, et al. Advanced heart 

failure: a position statement of the Heart Failure Association of the European Society of 
Cardiology. Eur J Heart Fail. 2018;20(11):1505–35.  

 
3. Metra M, Dinatolo E, Dasseni N. Advanced Heart Failure The New Heart Failure Association 

Definition of Advanced Heart Failure Advanced Heart Failure. 2019;5–8.  
 
4. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Drazner MH, et al. 2013 ACCF/AHA Guideline 

for the Management of Heart Failure. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2013;62(16):e147–239. 
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2013.05.019 

 
5. Mangi MA, Rehman H, Rafique M, Illovsky M. Ambulatory Heart Failure Monitoring : A Systemic 

Review Common methods for HF monitoring. 2017;9(4). 
 
6. Damy T, Kallvikbacka-Bennett A, Zhang J, Goode K, Buga L, Hobkirk J, et al. Does the physical 

examination still have a role in patients with suspected heart failure? Eur J Heart Fail. 
2011;13(12):1340–8.  

 
7. Platz E, Lewis EF, Uno H, Peck J, Pivetta E, Merz AA, et al. Detection and prognostic value of 

pulmonary congestion by lung ultrasound in ambulatory heart failure patients. Eur Heart J. 
2016;37(15):1244–51.  

 
8. Lampert BC, Emani S. Remote hemodynamic monitoring for ambulatory left ventricular assist device 

patients. J Thorac Dis. 2015;7(12):2165–71.  
 
9․  Pastore MC, Mandoli GE, Aboumarie HS, Santoro C, Bandera F, Andrea AD, et al. Basic and 

advanced echocardiography in advanced heart failure : an overview. Heart Fail Rev [Internet]. 
2019; Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s10741-019-09865-3 

 
10. Benfari G, Miller WL, Antoine C, Rossi A, Lin G, Oh JK, et al. Diastolic Determinants of 

Excess Mortality in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JACC Hear Fail. 
2019;7(9):808–17.  
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11. Park J-H, Marwick TH. Use and Limitations of E/e’ to Assess Left Ventricular Filling Pressure by 
Echocardiography. J Cardiovasc Ultrasound. 2011;19(4):169.  

 
12.  Cameli M, Mandoli GE, Loiacono F, Dini FL, Henein M, Mondillo S. Left atrial strain: a new 

parameter for assessment of left ventricular filling pressure. Heart Fail Rev. 2016;21(1):65–76. 
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