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Нормална позиция на 
нормалното сърце

• Разположено в средата на 
медиастинума 1/3:2/3 на 
ляво от срединната линия.

• Сърдечен връх формиран от 
лява камера, връх насочен 
на ляво.

• Сърдечна основа, 
формирана от двете 
предсърдия и арт.стволове, 
разположена горно-дясно.



  

Морфологични белези на 
нормалните предсърдия

• Анатомични компоненти: венозна част, 
септум, вестибулум, аурикула.

• Дясно предсърдие:
- широка триъгълна аурикула, 
- широка комуникация с венозната част 
на ДП, маркирана външно от 
терминална бразда.
 - широк вътрешния преход м/у 
аурикула и предсърдие, маркиран от 
crista terminalis;
- mm. pectinati разположени  в 
околовръст на вестибулума 
- вливат се ГПВ, ДПВ, SVC. 

• Ляво предсърдие:
- тясна извита аурикула;
- тясна комуникация с венозната част
  на ЛП;
- няма crista terminalis; mm. pectinati са  
ограничени само в аурикулата
- в него се вливат белодробните вени



  

Нормална морфология на 
камерите

• Камерите се подразделят се на 
три компонента:
- входна част (от АV клапата до 
дисталните инсерции на хордалния 
апарат)
- апикална трабекуларна част
- изходна част (поддържаща 
артериалните клапи)

• Апикалната (трабекуларна) част е 
най-константната структура, по която 
може да се определи  камерата:
- груби трабекулации в ДК
- фини трабекулации в ЛК

• В ДК ТрК клапа се залавя с хорди към 
септума, ТрК и ПК са разделени от 
мускул - crista supraventricularis.

• В ЛК МК и АоК са свързани от 
фиброзен континуитет, МК няма 
залавни хорди към камерния септум.



  

Нормална морфология на 
артериалните стволове

• Пулмоналният ствол 
дава клонове само към 
белите дробове; лежи 
пред и косо спрямо 
възходяща аорта

• Аортата дава коронарни 
артерии и системни 
артериални клонове ; 
лежи зад и в дясно от 
пулмоналния ствол.

• Артериалния канал 
(Боталов проток) 
свързва начало на ЛБА 
и истмичната част на Ао



  

Сегментен морфологичен анализ
• Всички сърца (нормални и абнормални) са изградени от три сегмента:

- предсърдия;
- камери;
- артериални стволове. 

• Всеки от тези сегменти има дясна и лява морфология. 

• Аномалиите може да засегнат един или повече сегмента.
Аномалии може да има и на вени и вено-атриалните връзки и на големите 
артерии.

• Аномалните структурите може да не са на обичайните за тях места. 
Затова се говори на морфологично десни и леви структури, определяйки ги по 
техните най-характерни и постоянни белези.

Базовите 3 сегмента (структури)



  

Последователност на сегментния 
анализ

1. Установяване на топология и морфология на предсърдните кухини.
2. Анатомия на атрио-вентрикуларните връзки:

 а) тип на АV връзката
 б) морфология на АV клапите (или клапата)

3. Камерна маса – мускулната маса заключена м/у АV и вентрикуло-
артериалните връзки:
 а) камерна морфология и анализ на камерните компоненти – 
входен път, апикална трабекулирана част и изходен път;
 ! NB Понякога има солитарна камера с неопределена морфология – 
характерни за нея са много груби апикални трабекули 
 б) камерна топология на ДК – модел тип “дясна” и “лява” ръка
 в) размер на камерите

4. Камерно-артериални връзки:
 а) тип свързване на арт. стволове с камерите; морфология на 
изходните трактове
 б) морфология на артериалните клапи.

5. Артериални стволове



  



  

Анализ на предсърдията
• Оценка на разположение и 

дясна/лява морфология:
 Аурикулите  са най-

сигурния външен 
морфологичен белег 

 Втори критерий е 
комуникацията  между 
аурикули и венозни 
предсърдни компоненти

 Трети морф. белег са 
трабекулациите  от musc. 
pectinati



  

Нормален и обърнат ситус. 
Видове изомеризъм

Asplenia

Възможни взаиморазположения на предсърдията:



  

Изомеризъм на предсърдията
• Десен изомеризъм:

- двустранни терминални кристи
- двустранни синусни възли
- двойни ГПВ в покрива на предс.
- в абдомена има юкстапозиция на 
Ао и ДПВ 
- липсва коронарен синус, 
» вените на сърцето директно се 
вливат в сърдечните кухини
- наличие на ТАВБВ
- септумът е като хорда

• Ляв изомеризъм:
- няма терминални кристи и бразди
- не се установява синусен възел
- втора (лява)  ГПВ  ч/з  SVC
- прекъсване супрареналния ход на 
ДПВ и продължаване ч/з системите  
v.azygos или hemiazygos
- по-добре оформен септум



  

        Атрио-вентрикуларни връзки
                   Бивентрикуларни АV връзки
1. Конкордантни 3. Неопределени 
2. Дискордантни       (при изомеризъм)             
          

при латерализирани 
предсърдия



  

Унивентрикуларни АV връзки



  

Унивентрикуларни АV връзки



  

Анализ на 
атрио-вентрикуларните клапи

• Две отворени отделни клапи 
(лява и дясна)

• Една отворена и една 
неперфорирана (атретична) 
клапа 
/да се прави разлика с 
липсваща АV връзка/

• Обща АV клапа
• Клапи с аномалиите: 

- “straddling” – прехвърляне 
на хорди от двете страни на 
камерната преграда  
- “overriding” – “възсядане” 
на АV пръстена върху  
камерната преграда.



  

Анализ на камерите
• Морфологично дясна 

камера:
- груби апикални трабекули
- залавни хорди от AV 
клапата по септума
- по-ниско окачване на АV 
клапата към септума

• Морфологично лява камера:
- фини апикални трабекули
- няма залавни хорди по 
септума.

• Солитарна камера с 
неопределена морфология – 
има много груби апикални 
трабекули.



  

Анализ на артериални стволове
    Определянето на аортата и пулмоналния ствол  се 

прави на база клонове, които дават артериалните 
стволове:
- Аортата дава начало коронарни артерии (поне една) и 
аркусни системни артерии
- Пулмоналният ствол дава начало на двете или една 
от двете БА



  

Вентрикуло-артериални връзки
1. Конкордантни
2. Дискордантни
3. Двоен изход:

- от RV
- от LV
- от камера с неопределена 
морфология

• Видове артериални клапи:
- две отворени артериални 
клапи
- една отворена клапа и една 
неперфорирана (атрезия) 
- две отворени арт. клапи, 
една от които “язди” септума

• “Яздещата” клапа се приписва 
на камерата, която обхваща 
над 50% от обиколката



  

Взаимоотношения на клапи
и артериалните стволове

• Описват се на ниво артериални клапи.
• Определя се позицията на аортната 

клапа спрямо тази на пулмоналната 
клапа.

• Ориентират се спрямо посоките 
“дясно-ляво” и “предно-задна” 
координати.

• Надклапните взаимоотношения на 
артериалните стволовете са или 
спирални или паралелни “side by side”.

• Аортната дъга (L или D) се определя в 
зависимост от това от коя страна на 
трахеята преминава (завива) аортата.

• Позицията на торакалната аорта се 
определя спрямо гръбначния стълб.

норма



  

Единичен изход от камерите

• При общ артериален ствол 
- типове I, II, III (Collet &Edwards) 
с обща арт. клапа (4 платна)

• При солитарен артериален ствол - 
тип IV (липсват интраперикардни 
белодробни артерии)

• При аортен ствол с пулмонална 
атрезия и хипоплазия на Пу. ствол

• При пулмонален ствол и аортна 
атрезия и хипоплазия на възх. Ао
и Ао. дъга

Ао.ствол
+ Пу. атр.

Пу. ствол
+ Ао. атр.



  

Междупредсърдни комуникации
• Чисти септални дефекти:

- тип fossa ovalis – при малка, 
перфорирана или липсваща 
ципеста клапа на  fossa ovalis

• Дефекти на други структури:
- “sinus venosus” дефект - при 
ГПВ +/-  аномалии на десни БВ

-  “sinus coronarius” дефекти в 
стената на коронарния синус



  

Междукамерни дефекти
• Критерии за класификация:

- разположение на дефекта 
върху септума на ДК) 
- граници (ръбове) на 
дефекта 
- размер на дефекта

• Анатомични отношения:
- спрямо АV клапите
- спрямо артериалните 
клапи
- спрямо проводната 
система



  

Междукамерни дефекти
• Мускулни дефекти:

(входни, апикални, изходни, 
множествени)

• Перимембранозни:
- имат разширение към входа, 
изход или конфлуентни
- близо до проводната 
система

• Юкстаартериални 
(двойно-свързани)
- има фиброзен континуитет 
между двете артериални клапи
- “яздене” на клапите над 
дефекта



  

Атрио-вентрикуларен септум
• Разделя дясно предсърдие 

от лява камера

• Състои се от:
- мембранозна част

- мускулна част или 
т. нар.  “атрио-
вентрикуларен сандвич”



  

Атрио-вентрикуларни дефекти

• Обща атрио-
вентрикуларна връзка, 
затворена от 5 платна, 
оформящи 1 или 2 отвора

• Аорта изместена напред
(невклинена м/у МК и ТрК)

• Диспропорция между 
вход и изход на ЛК

• Тесен субаортен изходен 
тракт  на ЛК

• Лявата АV клапа се 
затваря от 3 платна

МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ:



  

Позиция на Ао при АВСД

Нива на ляво-десен шънт при АВСД



  

Аномалии на белодробните вени
Определение: АБВД има, когато една или повече БВ се дренират на место 

                   различно от морфологично лявото предсърдие.



  

   !БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО



  

Тетралогия на Fallot
Елементи: 

• VSD
•“яздеща аорта” 
• инфундибуларна пулмонална 
  стеноза
• хипертрофия на ДК

Анатомична аномалия: предно-каудално 
изместване на outlet septum´а , 
предизвикващо malalignment спрямо 
останалия септум и в резулултат – 
стеснен изходящ тракт на ДК, 
отваря се VSD с “яздеща” АоК
 



  

Аномално вливане на 
белодробните вени
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