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 Пациентка на 22 години с коригирана на 11-
месечна възраст аорто-пулмонална фенестрация

 Не е проследявана редовно и не е провеждана 
специфична терапия

 Постъпва в клиниката по повод оплаквания от 
задух и лесна умора при минимални физически 
усилия (ІІІ ФК по WHO)

 Статус – лека цианоза, сатурация в покой 84 %, 
диастолен шум на пулмонално място, раздвоен 
Т2

 6-минутен тест с ходене – 260 метра, сатурация 
преди теста – 84 %, след теста - 58 %

 BNP > 4000 pg/ml

Начална презентация:



ЕКГ:

Ехокардиография: 
Хипертрофия и дилатация на ДК – дебелина на свободната 
стена 14 мм. Плоска МКП. TR II-III ст, СНАП 130 mmHg, TAPSE 
14 mm. Интактни сърдечни прегради. Перикард – б.о.



Има ли нужда от инвазивно 
изследване?



Инвазивно изследване:

ДП 9/8/8
АП 150/90/128
БСС 1704 dyn.s/cm5, 3039 dyn.s.cm-5/m2

ПКН 17/10/12
МО 4,6 л/мин, СИ 2,6 л/мин/m2

Негативен вазореактивен тест



Прогресия на ПАХ
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Хемодинамични параметри с 
прогностична стойност от ДСК в покой

 Кислородна сатурация в AP
 Индекс на белодробно съдово 

съпротивление 
 Минутен обем
 Налягане в дясно предсърдие 
 Индекс  - Ударен обем/Пулсово налягане в 

AP (капацитет) 
 Индексиран ударен обем 

Saggar & Sitbon Am J Cardiol 2012;110[suppl]:9S–15S



Хемодинамични параметри с 
прогностична стойност 

 Кислородна сатурация в AP<63%
> 63%: 55% 3 годишна преживяемост
< 63%: 17% 3 годишна преживяемост 
 Сърдечен индекс  
< 2.1 l/min/m2  - 17 месеца средна преживяемост
 Налягане в дясно предсърдие 
< 10 mm Hg: 56-месечна преживяемост
> 20 mm Hg: 1 месец средна преживяемост 



Клинична класификация на вродените Л-Д 
шънтове асоциирани с пулмонална хипертония

Guidelines for the diagnosis 
and treatment of PH
Galiè N, et al. Eur Heart J 
2009; 30:2493-537



Аортография - не се визуализира шънт 
мeжду аортата и а.пулмоналис





IVUS на LM - площ 8,1 mm2





 Компресията на ствола на ЛКА от артерия пулмоналис  най-
често е случайна находка при пациенти с идиопатична БАХ и 
при ВСП с Л-Д шънт и силно повишено белодробно налягане

 Заедно с ДК исхемия и дилатацията на а.пулмоналис, външната 
компресия на LM е една от възможните причини за ангинозна 
симптоматика 

 Този механизъм е предложен още през 1957 от Corday и сътр.
 През 1997 е описан първият случай на компресия на LM при 

пациент с ИБАХ
 Намаляването на кръвотока в ЛКА може да е причина за ангина, 

влошаване на ЛК функция и внезапна смърт
 Терапевтични възможности:
- Хирургична реваскуларизация – висок оперативен риск
- Стентиране на непротектирана стволова стеноза (първите случаи 

са описани през 2001 от Rich и сътр. при пациенти с ИБАХ) – 
BMS или DES

 Липсват официални препоръки за поведение



Как ще лекуваме пациента?

 По отношение на пулмоналната 
хипертония ?

 По отношение на компресията на LM ?
- BMS или DES



Лечение:
 Bosentan (Tracleer®) 2 x 125 мг
 Стентиране на LM с имплантация на BMS



Имплантация на стент Skylor 5/13









Финален резултат:



IVUS – площ 21,9 mm2

Пациентката е изписана на терапия с Clopidogrel, ASA и 
Bosentan.



Късна постоперативна ПАХ (постоперативна 
хронична персистираща ПАХ):
 Дефиниция – развитие или персистиране на пулмонална 

хипертония след постоперативния период въпреки успешната 
хирургична корекция

 Етиология
- Късна корекция на шънта
- Дългосрочен ефект на стабилното, но повишено следнатоварване на 

дясната камера, което води до необратимо ремоделиране
 Допълнителни фактори
- клапна дисфункция, пулмонална венозна хипертония, перикардна 

констрикция, рестриктивни белодробни болести, портална хипертония 
в резултат на ЗСН, прокоагулантни фактори

 Терапия
- Класически средства – антикоагуланти, калциеви антагоности, 

диуретици
- Вазоактивни агенти - простаноиди, фосфодиестеразни инхибитори, 

ендотелин-рецепторни блокери
- Трансплантация на бял дроб/сърце-бял дроб



Guidelines for the diagnosis 
and treatment of PH

Galiè N, et al. Eur Heart J 
2009; 30:2493-537







Проследяване на 4-тия месец:
 Пациентката е в траен ІІІ ФК и въпреки липсата на подобрение 

във физическия капацитет, съобщава за редукция на 
субективната симптоматика – изчезване на тежестта в гърдите, 
за която съобщава преди процедурата.

 От ехоКГ без съществена динамика
 Изминато разстояние в 6-минутния тест с ходене 265 метра
 От проведената СКАГ проходим стент в ствола на ЛКА без 

данни за рестеноза
 Поради хипотонични стойности на системното артериално 

налягане се прецени, че е невъзможно ескалиране на терапията
 С оглед подобряване на прогнозата пациентката е включена в 

листата на чакащи за белодробна трансплантация



Проследяване на 6-тия месец:
 Без промяна в проследяваните параметри – ФК и ехоКГ
 6-минутен тест с ходене – 255 метра
 BNP > 4000 pg/ml
 Трайно задържане на системното САН > 120 mmHg
 Преминаване на комбинирана терапия – босентан + 

силденафил
 Спиране на терапията с клопидогрел



Проследяване на 12-тия месец
 Стабилен ІІІ ФК
 6-минутен тест с ходене - 280 метра, сатурация преди теста – 

85 %, след теста – 74 %
 BNP 1295 pg/ml
 СНАП 110 mmHg, TAPSE 15 mm
 ДП 10/9/7
 АП 125/86/106
 БСС 1748 dyn.s/cm5

 МО 4,29 л/мин, СИ 2,3 л/мин/м2

 SvO2 – 54 %
 СКАГ – проходим стент в ствола на ЛКА без данни за рестеноза



Белодробна трансплантация:
 Индикации за белодробна трансплантация:

- ІІІ-IV ФК по NYHA/WHO с очаквана продължителност на 
живота под 1 година

- скорошно влошаване на диспнеята и хемодинамичните 
параметри (налягане в дясното предсърдие > 12 mmHg, 
налягане в белодробната артерия > 60 mmHg, сърдечен 
индекс < 2,2 л/мин/м2). 

 Постоперативната смъртност е около 20 %, а 5-
годишната преживяемост е около 50 %.

 Нерешени проблеми: 
- липса на достатъчно донори 
- необходимост от доживотна имуносупресивна терапия, 
- епизоди на остро или хронично отхвърляне, които протичат с 

облитериращ бронхиолит и дихателна недостатъчност



Прогноза:
В сравнение с идиопатичната БАХ тези пациенти имат значително 
по-добра прогноза и по-късно развиват ДК недостатъчност

McLaughlin et al. Chest 2004



Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието!
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