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Вродени сърдечни 
малформации при възрастни

▸ R - recognition Признаване 

▸ O - organization       Организация
▸ C – centralization          Централизация
▸ K – knowledge  Знания        

Jane Somerville, 1989



Проблеми на ВВСМ в Европа 
ESC-2010 

▸ Нарастваща честота на ВВСМ

▸ Липса на
◦ Задълбочени познания от кардиолозите
◦ Стандарти за поведение
◦ Рандомизирани проучвания

▸ Поведението базирано на консенсус на 
експерти



У нас

♥ 500-700 деца/годишно, родени с ВСМ

♥  ??? Възрастните с ВСМ

♥  Възрастни с ВСМ  > деца

♥ Липсва диспансеризация за ВВСМ
♥  Липсва обособена структура, обгрижваща ВВСМ

♥  Липсват кардиолози с интереси съм ВВСМ

4







ВСМ при възрастни  

▸ Хирургично излекувани  радикално 
оперирани

▸ Хирургично оперирани  анатомично 
коригирани

▸ Хирургично-палиативна група  с помощна 
операция

▸ Медицинска група  нативни лезии без 
показания за операция

▸ Неоперабилна група  неоперабилни лезии
Lane,2002



Проследяване на ВВСМ – 
ЕSC,ACC
▸ Ниво I – проследяване в неспециализирана 

структура (кардиолог/кардиологично 
отделение)

▸ Ниво ІІ – съвместно проследяване от местна 
структура/специализиран център

▸ Ниво ІІІ – проследяване в специализиран 
център 



Прости ВСМ - 
Проследяване  в 
неспециалицирана 
структура

ВСМ с умерена сложност
Посещение в 
специализиран център  
най-малко през 2 години

Тежки комплексни ВСМ
Проследяване  в 
специализиран  център

Аномалии на аортна клапа
Аномалии на митрална клапа
Отворен форамен овале
Малък МПД
Малък МКД
Лека пулмонална стеноза
Лигиран или оклудиран ПАК
Коригиран МПД без остатъци
Коригиран МКД без остатъци

Коарктация на аорта
Болест на Ебщайн
Значима обструкция в ДКИП
ПАК
Пулмонална недостатъчност 
(умерена-тежка)
МПД тип синус венозус
Аортна стеноза (под- и 
надклапна)
МКД с обструкции или клапни 
аномалии
 

 Кондюити
Дясна камера с двоен изход
Болест на Айзенменгер
Всички форми на обща камера
След операция на Фонтан
Пулмонална атрезия
Белодробна съдова болест
Транспозиция на големите съдове
Общ артериален ствол
Коригирана транспозиция

Типове ВСМ при възрастни



Проследяване на ВВСМ



© Анамнеза 
©  Оценка на симптомите (настоящи и в миналото)
© Търсене на нови събития и промяна в лечението
© Начин на живот с търсене на прогресивна промяна в ежедневната активност
© ! Събиране на цялата налична информация (епикризи, протоколи…)

© Обективно състояние
Основна роля при проследяването, включва оценка на промяна в аускултаторната находка, 
АН и прояви на СН

© ЕКГ и пулс оксиметрия
Извършват се рутинно при всеки преглед

© Рентген
Прави се при показания, помага при проследяването (оценка на сърдечни 
размери/конфигурация, белодробен съдов рисунък)

   

ЕSC - Задълбочената клинична оценка е 
критична за възрастни с ВСМ 



▸ Осигурява информация за сърдечната анатомия, вкл. 
позиция и ориентация на сърцето, венозно връщане, 
връзка предсърдия-камери и камери-големи съдове

▸ Позволява оценка на морфологията на камерни кухини, 
клапна морфология и функция, откриване и оценка на 
шънтове

▸ Оценка на обемно и тенсионно обременяване на 
камерите

▸ Доплер – откриване и оценка на клапна  стеноза и 
недостатъчност и хемодинамична оценка – градиенти, 
оценка на налягане в ДК и БА, шънтове

ЕSC - Ехокардиография при ВВСМ



▸ Ограничения
◦ Зависи в голяма степен от опита и познанията на изследователя

◦ Оценката на камерни обеми и функция може да е затруднена от 
геометрията на камерите и  промяна в регионалната кинетика (при 
системна или несистемна дясна камера; обща камера!); лоши 
ехокардиографски прозорци

◦ Доплеровите градиенти понякога подвеждат, особено при 
обструкции в ДКИП, коарктация на аортата, етажирани стенози

◦ Изобразяването на венозното връщане и големите артерии може да 
е трудно

ЕSC -Ехокардиография при ВВСМ



▸ Нарастваща значимост при оценка на ВВСМ
▸ Позволява отлична 3Д реконструкция
▸ Не се влияе от размери на тялото и лош 

акустичен прозорец
▸ Алтернатива на Ехокг
▸ Предимство при оценка на ДК обеми и 

функция, степен на ПИ, оценка на размери 
на БА, качествена оценка на миокарда – 
миокардна фиброза, мастна тъкан,…..

ЕSC -Ядрено-магнитен резонанс

Ограничено приложение в България



▸ РЕП  оценява 
◦ Обективен физически капацитет (време, максимална кислородна 

консумация)
◦ Ефективност на вентилацията (наклон на VЕ/VСО2)
◦ Отговор на сърдечна честота и артериално налягане
◦ Аритмии индуцирани от физическо усилие

▸ РЕП корелира добре с болестност и смъртност
▸ Серийни тестове в хода на проследяването
▸ Играе основна роля в определяне на времето за 

интервенция/реинтервенция
▸ ! Ограничения
◦ Технически
◦ Затруднена интерпретация на ЕКГ (бедрен блок)

ЕSC -Работна ЕКГ проба



Запазена за решаване на специфични анатомични и 
функционални въпроси и за интервенция

▸ Индикации за диагностична катетеризация
◦ Оценка РАР, БСР, шънтове, при комплексни ВСМ
◦ Оценка на белодробна съдова реактивност (О2, NO)
◦ ЛК и ДК диастолна функция, градиенти на налягане, 

шънтове при несигурни неинвазивни данни
◦ Коронарография при мъже над 40 години преди 

операция, жени в менопауза и състояние с рискови  
фактори за коронарна болест

◦ Оценка на екстракардиални съдове (аорто-пулмонални 
колатерали и др.)

ЕSC -Сърдечна катетеризация при 
ВВСМ



▸ СГ - чест проблем при ВВСМ

▸ Като цяло препоръките за лечение на СН не се различават

▸ Често патофизиологията на сърдечно-съдовата дисфункция е много 
различна от отслабващата „нормална“ циркулация (например ТГА след 
атриален суич(системна ДК), Фонтан (обща камера)

▸ Нарастващ интерес към сърдечната ресинхронизираща терапия 
(липсват достатъчно доказателства за определяне на ясни индикации) 

ЕSC -Медикаментозно лечение на 
сърдечна недостатъчност при ВВСМ



▸ Честа причина за болестност и смъртност, основна причина за 
хоспитализации

▸ Стратификацията на риска и лечението често се различават от 
тези при нормално сърце

▸ Началото на аритмия може да е израз на хемодинамична 
декомпенсация

▸ Рисковете от аритмия може да се увеличат при наличие на 
абнормна подлежаща циркулация

▸ РФА изисква специфичен опит и умения, като цяло резултатите са 
по-лоши при ВВСМ, но въпреки това се предпочита като метод на 
лечение където е възможно

▸ Антиаритмичните медикаменти често се понасят лошо

ЕSC - Аритмии при ВВСМ



ВВСМ - случаи от клиничната практика. 
Поведение, базирано на европейските 

препоръки



Прости ВСМ - 
Проследяване  в 
неспециалицирана 
структура

ВСМ с умерена сложност
Посещение в 
специализиран център  
най-малко през 2 години

Тежки комплексни ВСМ
Проследяване  в 
специализиран  център

Аномалии на аортна клапа
Аномалии на митрална клапа
Отворен форамен овале
Малък МПД
Малък МКД
Лека пулмонална стеноза
Лигиран или оклудиран ПАК
Коригиран МПД без остатъци
Коригиран МКД без остатъци

Коарктация на аорта
Болест на Ебщайн
Значима обструкция в ДКИП
ПАК
Пулмонална недостатъчност 
(умерена-тежка)
МПД тип синус венозус
Аортна стеноза (под- и 
надклапна)
МКД с обструкции или клапни 
аномалии
 

 Кондюити
Дясна камера с двоен изход
Болест на Айзенменгер
Всички форми на обща камера
След операция на Фонтан
Пулмонална атрезия
Белодробна съдова болест
Транспозиция на големите съдове
Общ артериален ствол
Коригирана транспозиция

Типове ВСМ при възрастни



▸  И.К- мъж 27 год.
▸ Анамнеза
◦ ВСМ – коарктация на аортата – 40 дни
Сърдечна недостатъчност, АХ до 140/80 мм
Операция – 2 мес- резекция с анастомоза край в край

◦ Проследяване
Преодоляване на СН, нормализиране на АН, нормално 

физическо развитие
Без КП от 4-годишна възраст, АН не е измервано

◦ 26 год. – стрес, главоболие, АН 150/90 мм



▸ АХ при пациент, опериран за КоА
▸ Причина
◦ Есенциална хипертония
◦ Вторична хипертония
Рекоарктация?
?......

▸ Статус
◦ Нормален хабитус, ИТМ 24
◦ АХ (дясна ръка!)150/90
◦ Слаби пулсации на долни крайници
РЕКОАРКТАЦИЯ



EхоКГ и Доплер
Септум и задна стена по 12 мм
ЛКДД – 45 мм, СФ- 45%

Транссистолен ток в истмична               нискосторостен ток в
Аорта; V макс – 4 м/сек ; ПГ 64 мм         абдоминална  аорта





▸ Ехокардиография
Осигурява информация за мястото, структурата и протежение на КоА, 
ЛК функция и размери на ЛК, съпътстващи аномалии, диаметри на 
аортата и брахицефалните съдове. Доплеровият градиент не е полезен 
за количествена оценка. Транссистолният градиент е най-надежден 
признак на значима КоА или реКоА

▸ СТ/ЯМР
Предпочитан неинвазивен метод за оценка на цялата аорта с 
изобразяване на мястото, протежението и степента на стеснението, 
аортна дъга, пре- и постстенотична аорта, аневризма и колатерали

▸ Катетеризация
С хемодинамична оценка е все още „златен стандарт“ в много центрове

ESC -Коарктация на аортата - 
диагностика 



Всички пациенти с неинвазивен градиент в налягането ≥ 20 мм 
между горни  и долни крайници, независимо от симптомите, но 
с хипертония на горните крайници (над 140/90 мм при 
възрастни), патологичен отговор на АН при усилие или значима 
ЛКХ трябва да се интервенират

 І

Независимо от градиента в налягането, пациенти с АХ и 
стеснение на аортата над 50% спрямо диаметъра на ниво 
диафрагма (от ЯМР, СТ или ИКИ) трябва да се обсъждат за 
интервенция 

 ІІа 

Независимо от градиента, в налягането или артериалното 
налягане , пациенти със стеснение на аортата над 50% спрямо 
диаметъра на ниво диафрагма (от ЯМР, СТ или ИКИ) могат да се 
обсъждат за интервенция 

 ІІв

ESC - Коарктация на аортата – 
показания за интервенция



▸ Всички пациенти се нуждаят от регулярно проследяване, най-малко 
веднъж на 2 години в специализиран център за ВВСМ. Необходимо е 
изобразяване на аортата (за предпочитане ЯМР). Интервалите на 
проследяване зависят от основната патология

▸ Остатъците, следствията и усложненията включват:
◦ Артериална хипертония в покой или при усилие
◦ Остатъчна или рестеноза може да индуцира или агравира 

артериална хипертония
◦ Аневризми на асцендентната аорта или на мястото на интервенция 

(риск от руптура)
◦ Внимание изискват аортна бикуспидия, заболяване на митрална 

клапа, преждевременна внезапна сърдечна смърт, малки аневризми 
на Вилизиевия кръг (понастоящем не се препоръчва рутинен 
скрининг)

ESC -Коарктация на аортата-
проследяване



▸ Палпирайте феморалните пулсации при всеки пациент с АХ

▸ Изключвайте рекоарктация при всеки опериран за коарктация 
пациент

▸ Стентирането – метод на избор при деца над 10 години и възрастни

▸ ! Ранна атеросклероза/персистираща АХ/ риск от 
аневризма/дисекация/коронарна болест….

Take home message- КоА



▸ Т.В.М. Жена на 32 години
▸ Анамнеза
◦ ВСМ аортна бикуспидия с лека стеноза от 4-год. 

възраст
◦ Проследяване – умора и пресинкоп от 21-год.в.
ЛКО с промени в крайната част
Значима ЛКХ
Градиент 60 мм + І ст АИ
Аортна бикуспидия с дисплазия



▸ Балонна валвулопластика на 24 год.
◦ Дисплазия на аортата
◦ Пръстен 24 мм, АИ-І ст.
◦ Дилатация с балон 22 мм
◦ Градиент ЛК-Ао спада от 100 на 50 mm Hg

▸ Проследяване 
◦ Преодоляване на оплаквания
◦ Бавно нарастване на градиент през Ао клапа до 75 

mm Hg
◦ Дилатирана асцендентна аорта
◦ ЕКГ - ЛКО без реполаризационни нарушения
◦ РЕП- плоски Т вълни на 75 вата (прекъсване на 

теста)
▸ Планиране на бременност 



Тегло – 54 кг, ръст 165 см, ТП 1,58 кв.м.





Налягане в ЛК 200/0 + 28 mm Hg;                    
асцендентна аорта  110/80 mm Hg

Градиент в покой – 90 mm Hg
Асцендентна аорта 48 мм (29 мм/кв.м)

                   



▸Поведение ?

▸ Изчаквателно (да износи бременност) ?

▸ Балонна дилатация ?

▸ Аортно протезиране ?
◦ Механична протеза
◦ билогична протеза
◦ .....



Лека Умерена тежка
V max (m/sec) 2-2,9 3,0 – 3,9 > 4
(mm Hg) < 30 30 - 49 > 50 
AVA (cm2) > 1,5 1,0 – 1,5 < 1,0
AVAi (cm2/m2BSA) ≥ 1,0 0,6 – 0,9 < 0,6

ESC - Диагностични критерии за тежест 
на аортна стеноза



Пациенти с тежка АС и симптоми свързани с клапата ( гръдна болка, 
синкоп, диспнея)  трябва да се подложат на подмяна на клапата

 
  І

Асимптомни пациенти с тежка АС трябва да се подложат на хирургия 
ако развият симптоми при работна ЕКГ проба

 
  І 

Независимо от симптомите – хирургия при систолна ЛК дисфункция 
при тежка АС (ЕФ  50%) освен ако не се дължи на друга причина

  
  І

Независимо от симптомите, когато на пациенти с тежка АС предстои 
хирургия на асцендентната аорта или коронарни артерии   І
Независимо от симптомите хирургия на аортата трябва да се 
обсъжда при размер на асцендентната аорта над 50 мм (27,5 мм/м2) 
и липса на други индикации за сърдечна операция

 
 ІІа

Асимптомни пациенти с тежка АС да се обсъждат за операция при 
спад на АН под изходни стойности при работна ЕКГ проба

 
 ІІа

ESC - Показания за интервенция при 
клапна аортна стеноза - 1



Асимптомни пациенти с тежка АС и умерена-тежка 
калцификация и скорост на нарастване на пиковия градиент от 
 0,3 м/сек/год.трябва да се обсъждат за операция

ІІа

Пациенти с умерена АС и предстоящ аорто-коронарен байпас 
или операция на асцендентната аорта или друга клапа, трябва 
да се обсъждат за допълнителна клапна подмяна

ІІа

Тежка клапна АС с нисък градиент (под 40 мм) и ЛК 
дисфункция с контрактилен резерв трябва да се обсъждат за 
операция

ІІа

Тежка клапна АС с нисък градиент (под 40 мм) и ЛК 
дисфункция без контрактилен резерв могат да се обсъждат за 
операция

ІІв

Асимптомни пациенти с тежка АС и ексесивна ЛКХ (над 15мм), 
освен ако не се дължи на артериална хипертония, може да се 
обсъжда за операция

ІІв

ESC - Показания за интервенция при 
клапна аортна стеноза - 2



▸ Регулярно проследяване през целия живот, интервалите зависят 
от тежестта на стенозата. Ежегодно проследяване след 
хирургична корекция

▸ ЕхоКГ оценка на аортна клапа, ЛК, митрална клапа, налягане в БА 
и изобразяване на аортния корен за определяне на прогресията 
на стенозата и дилатацията на аортния корен са задължителни

ESC -Клапна аортна стеноза- 
проследяване



▸ Много ВВСМ толерират бременността добре
▸ Внимателна оценка на риска и 

мултидисциплинарен екип
▸ Своевременни консултации- антенатално, 

родоразрешение, проследяване 
▸ Висок риск при
◦ Тежка белодробна хипертония (Айзенменгер, ПБХ,..)
◦ Тежка обструкция в лявокамерен изходен път
◦ Лоша функция на системната камера (ЕФ  40%)
◦ Дилатация на аортния корен при с-м на Марфан и др.)
◦ Цианоза (сатурация под 85%)
◦ Механична клапна протеза

ESC - Бременност и ВВСМ



▸ ВВСМ застрашени от ВСС

▸ 5 ВСМ с най-висок риск
◦ Коригирана тетралогия на Фало
◦ Транспозиция след атриален суич
◦ Коригирана транспозиция на големите артерии
◦ Аортна стеноза
◦ Еднокамерно сърце

▸ Необясним синкоп е алармиращ симптом, налагащ внимателно 
изследване за аритмия

▸ Няма общоприети индикации за имплантация на ICD 

ESC -Внезапна сърдечна смърт при 
ВВСМ



▸ Еволютивна лезия

▸ Балонна дилатация (показана в детска възраст като алтернатива на 
комисуротомия). И двете са палиативни интервенции!

▸ Механична аортна протеза + бременност – риск за бременната и 
плода!

▸ Тежка аортна стеноза + бременност - риск от внезапна сърдечна 
смърт

Take home message- АоСт 



▸ В.К.И – жена, 64 год.; 2 раждания
▸ От години АХ до 190/100 mm Hg,  лечение с 

АРБ, Бета блокер, Аспирин – АН до 160/100 
▸ ретростернален дискомфорт (2000 г.)-

преден нетрансмурален миокарден 
инфаркт?

▸ Лесна умора от 2-3 години
▸ Сърцебиене от 2 години без пресинкоп или 

синкоп, несвързано с прекордиалния 
дискомфорт

▸ Ехо КГ – междупредсърден дефект – 
насочена за консултация



▸ Наднормено тегло, ИТМ 29
▸ Параклиника в референтни стойности 
▸ ЕКГ- синусов ритъм, хоризонтална 

позиция, двукамерно обременяване -         
(-) Т вълни във V5-6 + ЧДББ

▸ ЕхоКГ + Доплер - МПД-ІІ, ТИ, МИ, 
нарушена релаксация на ЛК (Е/А – 0,76)

▸ Коронарография – десен коронарен тип, 
липсва стенози

▸ ДСК – налягане в БА 40/18 ср.24 мм
▸ Qp:Qs = 3:1





▸ Късно открит МПД при 64-годишна жена с 
незадоволителен контрол на АХ

▸ Поведение?
◦ Затваряне на МПД ?:
Интервенционално
 хирургично

◦  Естествена еволюция?



▸ Въпроси при МПД при възрастни
◦ Може ли да се затвори?

◦ Трябва ли да се затвори?

◦ Как да се затвори?

◦ Какъв е очакваният ефект от затварянето?



Пациенти със значим ЛД шънт (признаци на обемно ДКО) и БСР  5 
Е са показани за затваряне на МПД, независимо от симптомите 

І

Затварянето с дивайс е метод на избор при подходящи МПД-ІІ І

Всички МПД, независимо от размера с подозрение за парадоксална 
емболия (изключване на други причини) трябва да се обмислят за 
интервенция

ІІа

Пациенти с БСР ≥ 5 Е, но  2/3 от ССР или налягане в БА  2/3 от 
системното налягане ( изходно или след вазодилататорна проба 
или лечение за БХ) и доказателства за ЛД шънт с Qp/Qs > 1,5 могат 
да се обсъждат за интервенция 

ІІв

Затваряне на МПД трябва да се избягва при пациенти с фиксирана 
БХ (болест на Айзенменгер)

ІІІ

ЕSC -Показания за интервенция при 
МПД



Транскатетърно затваряне на 
МПД

Размер под 32 мм (ТТЕ)
Добри поддържащи ръбове

Пространство за устройството в предсърдията



Устройства за затваряне на 
МПД 



▸ Проследяването трябва да включва Ехокг оценка на остатъчен шънт, 
ДК обеми и функция, ТИ и налягане в БА, както и оценка на аритмия 
от анамнеза и ЕКГ и само при индикации Холтер

▸ Късните следоперативни аритмии на възраст  40 год. са най-често 
интраатриални реентри тахикардии или предсърдно трептене, и 
могат успешно да се лекуват с РФА. Със или без лечение 
предсърдното мъждене след 40 години е по-често (орални 
антикоагуланти)

▸ Пациенти  25 год. без остатъци или следствия не се нуждаят от 
регулярно проследяване; останалите трябва да се проследяват 
регулярно, включително в специализирани центрове за ВВСМ

ЕSC –МПД - проследяване



Транскатетърното затваряне 
на МПД -

метод на избор във всяка възраст
при добре подбрани пациенти

Тake home message:





Prenatal 
Specialist

Pediatric Cardiothoracic 
surgeon

Pediatric Cardiologist

Pediatrician

Perfusionist

Anaesthesiologist

Intensivist





Комплекс 
на Фало

Изместване на изходен септум
напред и надясно

Подклапна пулмонална стеноза
Междукамерен дефект

Яздене на аортата
Хипертрофия на дясна камера

Съпътстващи лезии

Цианотични ВСМ при възрастни 
с намален белодробен кръвоток 
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Хемодинамика след корекция на К-с Фало

▸Пулмонална регургитация
▸Остатъчна стеноза

▸Аневризмална дилатация на ДКИП
▸Аортна недостатъчност

▸Трикуспидална регургидация
▸ДК дилатация

▸ДК хипертрофия

Дяснокамерна дисфункция

Сърдечна недостатъчност
Камерна тахикардия

Внезапна смърт



Реинтервенция след корекция на к-с 
Фало

• Сърдечна недостатъчност

• Синкоп и QRS > 180 ms

• Дилатация /депресия на ДК систолна функция 

◦  ДК/ЛК > 2: 1
◦  ДККДОи >150 мл/кв.м
◦  рДК/рЛК > 75%

• Новопоявила се значима ТИ
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▸ Ехокардиография
Първостепенна диагностична техника, осигуряваща оценка на остатъчна 
ОЛКИП,ПИ, остатъчен МКД, размери и функция на ДК и ЛК, ТИ, Ао корен 
и АИ
▸ ЯМР/СТ
Метод на избор за оценка на ДК обеми и функция, ПИ, размер, форма, 
протежение на БА, асцендентна Ао и позиция на големите съдове или 
кондют по отношение стернум 
▸ РЕП
време за реинтервенция, носи прогностична информация
▸ Холтер
при подбрани пациенти (висок риск, оценка при подозрение за аритмия)
▸ Сърдечна катетеризация
Ограничена за пациенти с предстояща интервенция (преодоляване на 
периферни ПСт или перкутанна имплантация на пулмонална клапа) или 
когато диагностичните техники не са надеждни

К-с Фало след операция - 
диагностика



Аортно протезиране- при пациенти с  тежка АИ и признаци на 
ЛК дисфунк;ция

 І
 

Протезиране на пулмонална клапа трябва да се извърши при 
симптоматични пациенти с тежка ПИ и/или стеноза (ДК 
систолно налягане над 60 мм, ТИ над 3,5 м/сек)

 І

Протезиране на пулмонална клапа трябва да се  обсъжда при 
асимптомни пациенти  с тежка ПИ и/или стеноза , когато е 
налице поне един от следните критерии:
• Намаляване на физ. Сапацитет (обективирано с РЕП)
• Прогресивна дилатация на ДК
• Прогресивна ДК систолна дисфункция
• Прогресивна ТИ )май-малко умерена)
• Обструкция ДКИП с ПГ над 80 мм (ТИ над 4,3 м/сек)
• Поддържащи се надкамерни/камерни аритмии

ІІ а

Затваряне на МКД трябва да се обсъжда при пациенти с 
остатъчен МКД и значимо ЛК обемно обременяване или при 
пациенти с предстояща операция на пулмонална клапа

 ІІа

ESC - К-с Фало след операция- 
показания за интервенция



▸ ЕФИ и/или РФА трябва да се объждат за симптоматични пациенти с 
подозрение или документирана аритмия (надкамерна или камерна)

▸ Имплантация на ICD
◦ За първична профилактика-противоречиви данни без развита 

идеална схема за стратификация на риска 
◦ Рискови маркери-ЛК или ДК дисфункция, екстензивна миокардна 

фиброза (ЯМР), QRS>180мсек, значима ПИ, несамоподдържаща се 
КТ на Холтер, провокирана КТ при РЕП, дългогодишни палиативни 
шънтове, по-късна възраст при корекцията  

ESC - К-с Фало след операция- 
показания за ЕФИ и ICD



Всички пациенти трябва да имат регулярно проследяване в 
специализиран център за ВВСМ обичайно веднъж годишно

Търсене на късни усложнения
▸ Пулмонална недостатъчност
Наблюдава се почти винаги при трансануларен патч; може да 
доведе до ДК дилатация и дисфункция
▸ Обструкция в ДКИП
Може да настъпи на ниво инфундибулум, клапа, ствол, клонове на 
БА, дистално от бифуркацията или по клоновете на ДБА и ЛБА

ESC-К-с Фало след операция - 
проследяване (1)



▸ ДК дилатация и дисфункция
Обикновено следствие на дългогодишна ПИ и/или ОДКИП. 
Вследствие ДК дилатация – значима ТИ
▸ Остатъчен МКД-може да доведе до ЛКО
▸ Дилатация на аортния корен с АИ
Често води до АИ и рядко до дисекация
▸ ЛК дисфункция
Може да е резултат от противоположни камерно-камерни 
взаимодействия (ПИ)
▸ Предсърдна/камерна тахикардия
Свъзрана с прогресивни хемодинамични проблеми и/или 
хирургичния белег

ESC -К-с Фало след операция-
проследяване (2)
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