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Однією з найпоширеніших вроджених вад серця є
дефект міжпередсердної перегородки (ДМПП),

а його найпоширенішим варіантом є дефект овальної
ямки, так званий ASD II (secondary type atrial septal
defect), який виявляють у 66 % хворих з ДМПП [1].

До недавнього часу ДМПП, у тому числі й втоF
ринний, закривали хірургічним способом з викоF
ристанням штучного кровообігу. Це супроводжуF
валося досить тривалим періодом реабілітації та
тяжкою хірургічною й психологічною травмами і
незадовільним косметичним ефектом.

Для уникнення ускладнень розроблено операцію
черезшкірного транскатетерного закриття вторинноF
го ДМПП. Ця малоінвазивна процедура є альтернаF
тивою хірургічного усунення вади [5]. Понад 30 років
тому було застосовано перший пристрій для черезF
шкірного закриття ДМПП. З того часу розроблено та
впроваджено в медичну практику багато нових присF
троїв. Однак використання пристроїв типу латки не
може адекватно застосовуватися при великих розміF
рах дефекту (понад 20 мм), малому розмірі (> 4 мм)
або відсутності аортального краю дефекту, а також
при мультиперфорації міжпередсердної перегородки.
Мало того, в післяопераційний період такі пристрої
(резидуальні шунти, пізня деформація однієї або
кількох ніжок пристрою, роз’єднання частин оклюдеF
ра з подальшою емболізацією) давали велику кільF
кість ускладнень і не витримали перевірки часом.
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Мета роботи — показати, що черезшкірна корекція вторинного дефекту міжпередсердної перегородки (ДМПП) є безпечF
ним та ефективним методом лікування цієї вади.

Матеріали і методи. За період з червня 2003 року до грудня 2008Fго закриття вторинного ДМПП виконано 27 пацієнтам
(19 жінок, 8 чоловіків) віком від 7 до 54 років (середній вік 22,2 року ± 13,2 року). Всім пацієнтам проводили попередню діF
агностику за допомогою трансторакального ЕхоКГ, у 12 випадках (44 %) виконано трансFстравохідне ехоFдослідження. ОціF
нювали кількість дефектів, їхній діаметр, наявність країв дефекту, а також відсутність аневризматичного випинання міжпеF
редсердної перегородки та інших вад серця. Діаметр ДМПП у пацієнтів був від 9 до 34 мм, у середньому (23,3 ± 7,6) мм. В одF
ному випадку виявлено 2 ДМПП (4 %). У 3 пацієнтів ДМПП був без переднього (аортального) краю 99 (11 %). Розмір оклюF
дера Amplatzer Septal Occluder становив від 10 до 36 мм, у середньому (24,9 ± 7,0) мм.

Результати та обговорення. Усі пацієнти в післяопераційний період від 3 міс до 5 років скарг не пред’являли. При ЕхоКГ
спостерігали адекватне положення оклюдера на міжпередсердній перегородці, без порушення функції атріовентрикулярних
клапанів, ритму серця та резидуальних шунтів.

Висновки. Ендоваскулярне закриття вторинного ДМПП за допомогою оклюдера системи Amplatzer дозволяє усунути
внутрішньосерцеве шунтування крові у 100 % хворих з відносно невеликою частотою серйозних ускладнень (ушкодження
стінки лівого передсердя з тампонадою серця в 3,7 %).

Ключові слова: вторинний дефект міжпередсердної перегородки, черезшкірне закриття,  окклюдер Amplatzer.
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Пристрій Amplatzer Septal Occluder (ASO) розF
роблено під керівництвом Курта Амплатцера
(США). Це круглої форми дводисковий пристрій,
здатний до самоцентрування та саморозправлення,
з можливістю репозиції. Диски поєднані між соF
бою перешийком, по якому визначають розмір окF
людера (від 4 до 40 мм). Для оптимального закритF
тя дефекту в середині дисків міститься дакронова
перегородка.

АSO, позбавлений найбільших недоліків попеF
редніх оклюдерів, успішно впроваджено у медичну
практику Йозефом Машурою (Братислава, СлоF
ваччина) в 1995 році [5]. М. Шарафуддін та інші
продемонстрували на піддослідних тваринах просF
тоту та безпечність закриття ДМПП шляхом стенF
тування міжпередсердного сполучення за допомоF
гою нітинолового оклюдера [5].

На сьогодні ASO використовують найчастіше
для закриття вторинного ДМПП. Кількість імF
плантацій у світі вже перевищує 3 млн випадків.

Мета роботи — оцінити ефективність та безпечF
ність ендоваскулярного лікування вторинного деF
фекту міжпередсердної перегородки оклюдером
Amplatzer.

Матеріали і методи

За період з червня 2003 до грудня 2008 року закF
риття вторинного ДМПП виконано 27 пацієнтам
(19 жінок, 8 чоловіків) віком від 7 до 54 років (сеF
редній вік 22,2 року ± 13,2 року). Діагностика вади
ґрунтувалася на основі клінічних данних, ЕКГ у
12 відведеннях, RoFграми та доплерЕхоКГ [1]. В
однієї пацієнтки була легенева гіпертензія, тиск у
системі легеневої артерії становив 50 % системноF
го, що не є протипоказанням до інтервенційного
закриття ДМПП [1], в інших пацієнтів тиск у сисF
темі легеневої артерії істотно не перевищував норF
мальних показників. 21 пацієнт (77 %) належав до
І класу NYHA та 6 (23 %) пацієнтів — до ІІ класу.

ДоплерFехокардіографічне обстеження проводиF
ли як перед, так і під час інтервенційного закриття
ДМПП.

Під час первинного трансторакального дослідF
ження оцінювали кількість дефектів, їхній діаметр,
розмір країв дефекту, а також відсутність аневризF
матичного випинання міжпередсердної перегородF
ки та інших вад серця.

Діаметр ДМПП становив від 9 до 34 мм (у середF
ньому 23,3 мм ± 7,6 мм). Усі дефекти, крім одного,
були центрально розташовані. В 3 випадках спостеF
рігалася недостатність переднього або аортального
краю дефекту (розмір до 4 мм). В одного пацієнта
було два ДМПП, відстань між якими не перевищуF
вала 4 мм. В одному випадку на ЕхоКГ було діагносF
товано аневризму міжпередсердної перегородки.

У дітей молодшої вікової групи (до 15 років)
трансторакальна ЕхоКГ практично в усіх випадках
дала змогу отримати якісне зображення міжпередF
сердної перегородки (n = 15), тоді як у старших діF
тей та дорослих виникла потреба у застосуванні
трансстравохідної ЕхоКГ як у доопераційний період
(n = 12), так і під час процедури (n = 2).

Під час вирішення питання про метод лікування
ми вважали показаннями для інтервенційного закF
риття вторинного ДМПП такі показники [3]:

1) діаметр дефекту не має перевищувати 38 мм;
2) розмір країв дефекту має бути не меншим за

4—5 мм, за винятком переднього (аортального),
відсутність або недостатність якого не є протипоF
казанням до інтервенційного лікування;

3) за наявності кількох дефектів потрібно, щоб
відстань між ними не перевищувала 4—5 мм (тоді
їх можна закрити одним оклюдером);

4) аневризма міжпередсердної перегородки не є
прямим протипоказанням для встановлення оклюF
дера, але має бути своєчасно виявлена для уникF
нення проблем під час процедури [2].

Закривали вторинний ДМПП при внутрішньоF
венному знеболюванні під рентгенконтролем. За
допомогою ЕхоКГ оцінювали локалізацію та розF
мір дефекту, а також його віддаленість від нижньої
та верхньої порожнистих вен, атріовентрикулярF
них клапанів, правих легеневих вен та коронарноF
го синуса. Крізь стегнову вену виконували повне
гемодинамічне обстеження (вимірювання інвазивF
ного тиску по правих та лівих відділах серця) з поF
дальшою катетеризацією лівого передсердя та верF
хньої лівої легеневої вени.

Точне визначення розміру дефекту проводили за
допомогою вимірювального балона (рис. 1), що
помпувався сумішшю контрастної речовини з ізоF
тонічним розчином натрію хлориду у розведенні
1 : 4, до припинення шунтування крові з лівого до
правого передсердя. Після припинення лівоFпраF

Рис. 1. Вимірювальний балон роздутий на міжпередсердній
перегородці
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вого шунта «перетяжку» на балоні одночасно виміF
рюють за допомогою флюорографії та ЕхоКГ для
подальшого вибору розміру оклюдера, який має
бути на 1—2 розміри більшим за величину «переF
тяжки». Під час проведення процедури трансстраF
вохідну ЕхоКГ завжди застосовували як «золотий
стандарт» контролю, який був особливо цінним
при складній анатомії дефекту або за наявності
аневризми міжпередсердної перегородки. Розмір
оклюдера становив від 10 до 36 мм, у середньому
(24,9 ± 7,0) мм.

Систему доставки (6—12F, залежно від розміру
пристрою) заводили в порожнину лівого передсерF
дя. Оклюдер обережно прикручували до спеціальF
ного дроту та за допомогою системи доставки ввоF
дили у порожнину лівого передсердя, де під конF
тролем флюороскопії й ЕхоКГ відкривали дисF
тальний диск та шийку оклюдера. Після цього всю
систему підтягували до міжпередсердної перегоF
родки і таким чином відцентровували пристрій у
дефекті та випускали із системи доставки проксиF
мальний диск (рис. 2А). Перед від’єднанням оклюF
дера проводили ретельну ЕхоКГ з метою підтверF
дження правильності положення оклюдера на міжF
передсердній перегородці. Особливої уваги надаF
вали оцінці функції атріовентрикулярних клапаF
нів, положенню оклюдера відносно верхньої та
нижньої порожнистих вен і коронарного синуса, а
також адекватність плину крові в правій верхній
легеневій вені. Після від’єднання від дроту оклюF
дер остаточно розправлявся (рис. 2Б), після чого
проводили повторну ЕхоКГ для встановлення осF
таточного положення оклюдера та наявності резиF
дуальних шунтів.

Після процедури пацієнта переводили до віддіF
лення інтенсивної терапії. Наступного дня та перед
виписуванням проводили трансторакальну ЕхоКГ,

за якої оцінювали положення оклюдера, наявність
шунтування крові з лівого передсердя до правого,
тиск у системі легеневої артерії, функцію прилегF
лих до пристрою структур та розміри правих віддіF
лів серця. В подальшому ЕхоКГFконтроль провоF
дили за 1, 3, 12 міс та щороку протягом життя.

Результати та обговорення

Діаметр ДМПП у пацієнтів був від 9 до 34 мм (у
середньому 23,3 мм ± 7,6 мм). Усі дефекти, окрім
одного, були центрально розташовані. В трьох виF
падках була недостатність переднього або аортальF
ного краю дефекту (до 4 мм). В одному випадку на
ЕхоКГ було діагностовано аневризму міжпередF
сердної перегородки. В одного пацієнта було два
ДМПП, відстань між якими не перевищувала 4 мм.
В усіх пацієнтів удалося досягти адекватного полоF
ження оклюдера на міжпередсердній перегородці.
При ЕхоFобстеженні наступного дня лише в одноF
му випадку спостерігали гемодинамічно незначF
ний резидуальний шунт (4 %), якого не було помітF
но через 3 міс при плановому ЕхоFконтролі (приF
пинення шунтування крові відбувається за рахуF
нок епітелізації структур оклюдера).

Попри відносну простоту втручання, під час проF
ведення процедури та в ранній післяопераційний
період можливі такі ускладнення: ушкодження поF
рожнин серця з подальшою кровотечею; повітряна
та матеріальна емболія лівих відділів серця дислоF
кація та емболізація оклюдера в ліві або праві відF
діли серця; порушення ритму серця. Їх можна
уникнути або звести до мінімуму за ретельного
відбору пацієнтів та чіткого дотримання правил
ендоваскулярного втручання [2, 3, 5].

Рис. 2. Положення оклюдера на міжпередсердній перегородці до від’єднання (А) та після від’єднання (Б) від системи доставки

А Б
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Опыт эндоваскулярного закрытия дефекта 
межпредсердной перегородки оклюдером Amplatzer

Ю.В. Паничкин, Б.В. Черпак, И.А. Дитковский, С.М. Фанта, 
В.М. Бешляга, А.А. Мазур, Я.П. Труба, В.В. Лазоришинец

Цель работы — показать, что чрезкожная коррекция вторичного дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП)
является безопасным и эффективным методом лечения упомянутого порока.

Материалы и методы. За период с июня 2003 года по декабрь 2008Fго закрытие вторичного ДМПП выполнено 27 пациF
ентам (19 женщин, 8 мужчин) в возрасте от 7 до 54 лет (средний возраст 22,2 года ± 13,2 года). Всем пациентам проводили
предварительную диагностику с помощью трансторакального ЭхоКГ, в 12 случаях (44 %) проведено транспищеводное эхоF
исследование. Оценивали количество дефектов, их диаметр, наличие краев дефекта, а также отсутствие аневризматическо�
го выпячивания межпредсердной перегородки и отсутствие других пороков сердца. Диаметр ДМПП у пациентов был от 9 до
34 мм (в среднем 23,3 мм ± 7,6 мм). В одном случае выявлено 2 ДМПП (4 %). У 3 (11 %) пациентов ДМПП был без переднего
(аортального) края. Размер окклюдера Amplatzer Septal Occluder составлял от 10 до 36 мм (в среднем 24,9 мм ± 7,0 мм).

Результаты и обсуждение. Все пациенты в послеоперационный период от 3 мес до 5 лет жалоб не предъявляли. При
ЭхоКГ наблюдали адекватное положение оклюдера на межпредсердной перегородке, без нарушения функции
атриовентрикулярных клапанов, ритма сердца и резидуальных шунтов.

Выводы. Эндоваскулярное закрытие вторичного ДМПП при помощи окклюдера системы Amplatzer позволяет устранить
внутрисердечное шунтирование крови у 100 % больных с относительно небольшой частотой серьезных осложнений (повреж�
дение стенки левого предсердия с тампонадой сердца в 3,7 %).

Ключевые слова: вторичный дефект межпредсердной перегородки, чрезкожное закрытие,  окклюдер Amplatzer.

У період освоєння методу в червні 2003 р. у паціF
єнтки з діаметром дефекту 34 мм у ранній післяопеF
раційний період було ушкодження стінки лівого пеF
редсердя біля місця впадання лівої верхньої легенеF
вої вени, що через несвоєчасне виявлення призвело
до тампонади серця і загибелі. У всіх інших випадF
ках післяопераційний період минув без ускладнень.

Усі пацієнти в післяопераційний період від 3 міс
до 5 років скарг не пред’являли. При ЕхоКГ спосF
терігали адекватне положення оклюдера на міжпеF
редсердній перегородці, без порушення функції атF
ріовентрикулярних клапанів, ритму серця та резиF
дуальних шунтів.

Таким чином, згідно з нашим досвідом, закриття
вторинного дефекту міжпередсердної перегородки
за допомогою оклюдера Amplatzer при дотриманні
показань та протоколу проведення втручання є доF

сить безпечним та достатньо ефективним і має буF
ти методом вибору при вторинному дефекті міжF
передсердної перегородки.

Перевагами методу є уникнення великої операF
ційної та психологічної травми, короткий період
реабілітації та відмінний косметичний ефект.

Висновки

Ендоваскулярне закриття вторинного ДМПП за
допомогою оклюдера системи Amplatzer дає змогу
усунути внутрішньосерцеве шунтування крові у
100 % хворих і з відносно невеликою частотою серF
йозних ускладнень (ушкодження стінки лівого пеF
редсердя з тампонадою серця в 3,7 %).
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Experience in endovascular closure 
of atrial septal defect with Amplatzer occluder

Yu.V. Panichkin, B.V. Cherpak, I.O. Dytkovskiy, S.M. Fanta, 
V.M. Beshliaga, O.A. Mazur, Ya.P. Truba, V.V. Lazoryshynetz

The aim – to demonstrate that the transcutaneous correction of the secondary atrial septal defect is a safe and effective method
of treatment of this anomaly.

Materials and methods. Within the period from June 2003 to December 2008, transcutaneous closure of secondary atrial septal
defect was performed in 27 patients (19 women, 8 men) at the age of 7–54 (mean age 22.2 ± 13.2 years). All the patients had been
previously diagnosed by means of transFthoracic EchoCG, in 12 cases (44 %) transFalimentary Echo research was carried out. The
number of defects, their diameter, the presence of defect edges and also the absence of aneurismal outpouching of atrial septum and
the absence of other valvular defects were estimated. The ASD diameter in patients was 9–34 mm (mean 23.3 mm ± 7.6 mm).
2 ASDs (4 %) were revealed in one case. In 3 patients ASD was without the anterior (aortal) edge 99 (11 %). The size of Amplatzer
Septal Occluder was from 10 tо 36 mm (mean 24.9 mm ± 7.0 mm).

Results and discussion. All the patients in the postFoperative period from 3 months to 5 years had no complaints. EchoCG disF
played an adequate position of the occluder on the interatrial septum without any impairment of the function of atrioventricular
valves, cardiac rhythm and residual bypasses.

Conclusions. Endovascular closure of the secondary ASD with the use of Amplatzer Occluder permits eliminating intracardiac
bypassing of blood in 100 % patients with a relatively small frequency of serious complications (lesion of the left atrium wall with
cardiac tamponade in 3,7 %).

Key words: secondary atrial septal defect, transcutaneous closure, Amplatzer occluder.
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