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Частка дефекту міжпередсердної перетинки становить (ДМПП) 5-7% від 

усіх вроджених вад серця [1]. Ця вада також становить близько третьої частини 

від ВВС, які діагностують у дорослому віці, у жінок вона зустрічається частіше 

ніж у чоловіків [2]. Класифікація цієї вади залежить від анатомії та етіології 

дефекту, лікувальна тактика також залежить від його локалізації. На вторинний 

ДМПП або дефект овальної ямки припадає 75% з усіх ДМПП, він обумовлений 

недостатністю стінки в районі овальної ямки (центрально розташований 

дефект). Як правило цей дефект оточений обідком септальної тканини. На інші 

ДМПП припадає значно менший відсоток: на первинний - 15% з усіх ДМПП, на 

дефект венозного синуса - 10%, дефект коронарного синуса зустрічається дуже 

рідко[3]. До недавнього часу єдиним методом лікування вторинного ДМПП був 

хірургічний. Зараз дана вада в усьому світі закривається переважно за 

допомогою оклюдерів ендоваскулярним шляхом, який є набагато кращим для 

пацієнта. Існує достатня кількість різноманітних пристроїв, якими закривають 

ДМПП черезшкірним методом. Частина з них вже мають лише історичне 

значення (напр. оклюдер Рашкінда). Інші періодично використовуються при 

тих чи інших видах ДМПП (Helex, Cardioseal/Starflex). Найбільшого 

розповсюдження в клінічній практиці набув оклюдер для закриття ДМПП 

Амплатцера (AMPLATZER Septal Occluder), завдяки своїй універсальності, 

відносній легкості імплантування і малій кількості ускладнень. За 14 років його 

було вдало встановлено 300000 пацієнтам, з розміром  вторинного ДМПП від 6 

до 36 мм., з загальним відсотком ускладнень 0,02 [4]. 



Метою даної роботи є вивчити особливості закриття вторинного ДМПП 

різних морфологічних варіантів оклюдером Амплацера. 

Матеріали і методи. За період з 2003 по 2008 рр. в Національному 

інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України виконано 

26 імплантацій AMPLATZER Septal Occluder пацієнтам з вторинним ДМПП. 

Прооперовано 18 жінок і 8 чоловіків, віком від 7 до 54 років (середній 23,4 ± 

14,6 р.), діаметр дефекту становив від 9 до 32 мм (середній 24,2 ± 7,4 мм), 

розміри встановлених оклюдерів від 10 до 34 мм. (середній 25,2 ± 7,2 ). В 

одному випадку пацієнтка мала легеневу гіпертензію, тиск в системі легеневої 

артерії становив 50% від системного, що не було протипоказанням до 

інтервенційного втручання.  Були закриті вторинні ДМПП наступної анатомії: 

центрально розташовані дефекти малих та середніх розмірів <26 мм – 14, 

центрально розташовані великі дефекти >26 мм – 6, зі зменшеним (<2 мм) або 

відсутнім передньо-верхнім (аортальним) краєм – 3, два дефекти (відстань між 

якими не перевищувала 4мм) – 1, зі зменшеним (<3 мм) задньо-нижнім краєм -

1, дефект з аневризмою міжпередсердної перетинки – 1. В усіх випадках 

використовували звичайні AMPLATZER Septal Occluder, які імплантували за 

стандартною методикою. Перед від’єднанням оклюдера проводили ретельне 

ЕхоКГ - дослідження з метою підтвердження правильного положення оклюдера 

на міжпередсердній перетинці. Особливу увагу приділяли оцінці функції A-V 

клапанів, положенню оклюдера відносно верхньої та нижньої порожнистих вен 

та коронарного синуса, а також потік крові в правій верхній легеневій вені. 

Після від’єднання пристрою від системи доставки проводили повторне ЕхоКГ-

дослідження для встановлення остаточного положення оклюдера та наявності 

резидуальних шунтів. 

Результати і їх обговорення. Гемодинамічно незначний резидуальний 

шунт безпосередньо після закриття був присутній у пацієнтки з двома ДМПП. 

При повторному ЕХО обстеженні через 3 місяці шунт відсутній. Короткочасні 

порушення ритму серця спостерігали у одного пацієнта безпосередньо після 

імплантації пристрою.  



За даними літератури існують наступні морфологічні варіації вторинного 

ДМПП: центрально розташовані (24%), зі зменшеним або відсутнім переньо-

верхнім (аортальним) краєм (42%), зменшеним або відсутнім нижньо-заднім 

краєм (10%), проривом аневризми міжпередсердної перетинки (8%), множинні 

дефекти (7%), зменшеним або відсутнім нижньо-переднім та верхньопереднім 

краєм (3%), зменшеним або відсутнім нижньо-заднім та заднім краєм (2%). На 

інші варіанти припадає менше 1% випадків [5]. Одним з найкращих методів для 

визначення анатомії вторинного ДМПП є двовимірна ЕхоКГ, особливо 

черезстравохідна. Під час обстеження можна побачити і виміряти розмір та усі 

краї дефекту. Виділяють наступні краї ДМПП: передній (атріовентрикулярний) 

та задній (атріальний) – найкраще візуалізуються при апікальному та 

субкостальному доступі (чотирикамерна проекція), верхній (край ВПВ) та 

нижній (край НПВ) - найкраще візуалізуються при субкостально-сагітальному 

доступі, передньо-верхній (аортальний) - найкраще візуалізується при 

парастернальному доступі [6]. Останнім часом набуває розповсюдження 3D 

ЕхоКГ, яка може дати точну тривимірну модель вторинного ДМПП з його 

локалізацією та  контурами країв. 

При закритті великих ДМПП (більше 26 мм) використовується стандартна 

методика, але при цьому необхідно враховувати співвідношення розміру 

оклюдера до розміру серця, оскільки завеликий розмір пристрою може 

призвести до порушення функції внутрішньосерцевих структур (напр. 

мітрального клапану), або призводити до обструкції відтоку крові (напр. від 

легеневих або порожнистих вен). 

Особливий інтерес представляють дефекти зі зменшеним  або відсутнім 

аортальним краєм, оскільки вони зустрічається майже у половині випадків. Такі 

дефекти часто мають середні або великі розміри. Відсутність аортального краю 

не є протипоказанням до закриття дефекту за допомогою оклюдера, але 

технічно така маніпуляція є більш складною і потребує детального вивчення 

анатомії дефекту. Пристрій розташовується таким чином, що його диски 

охоплюють дефект по периметру перетинки, окрім передньоверхньої її частини. 



На місці збідненого краю знаходиться стінка аорти, і оклюдер ніби сідає на неї. 

Перші спроби закриття такого дефекту були невдалими [7]. Оклюдер не 

тримався на перетинці (обраний занадто малий розмір), або його успішна 

імплантація призводила до ерозії стінки аорти пристроєм з появою аорто-

передсердної фістули (розмір оклюдера значно перевищував розмір дефекту і 

його перешийок контактував зі стінкою аорти) [8]. Пізніше ці ускладнення були 

зведені до мінімуму шляхом адекватного підбору розміру окклюдера, а також 

впровадженням спеціальної техніки постановки. Складність розгортання 

оклюдера у пацієнтів зі зменшеним або відсутнім аортальним краєм полягає у 

тому, що лівий диск має тенденцію ставати перпендикулярно до 

міжпередсердної перетинки, що призводить до його провалу у праве 

передсердя. Щоб уникнути цього була запропонована наступна методика, яка 

зараз використовується у більшості катетеризаційних лабораторіях світу. 

Розгортання лівого диску оклюдера проводиться у лівій верхній, або правій 

верхній легеневій вені одночасним з відтягуванням розгорнутого 

лівопередсердного в бік міжпередсердної перетинки. За іншою методикою, 

роблять модифікацію системи доставки – кінчик катетера зрізають під кутом 

45°, таким чином щоб зріз катетера був направлений униз. При вивільненні 

оклюдера модифікований катетер попереджає пролабування лівопередсердного 

диска у праве передсердя. Існують інші техніки імплантації оклюдера в дефект 

без аортального краю з використання спеціально розроблених катетерів 

(Hausdorf sheath, Cook, Bloomington, Indiana), які розташовують 

лівопередсердний диск паралельно до країв перетинки [7,9]. 

Множинні ДМПП також підлягають ендоваскулярному закриттю. Існують 

доповіді про використання балонної атріосептостомії для утворення єдиного 

міжпередсердного дефекту, з наступним використанням одного великого 

оклюдера Амплатцера [10]. Але найбільшого розповсюдження набув метод 

закриття множинних дефектів одним спеціальним оклюдером (AMPLATZER 

Multi-Fenestrated Septal Occluder – "Cribriform"), який встановлюється у 



найбільш центрально розташований дефект для оптимального закриття 

прилеглих дефектів [11]. 

Закриття ДМПП зі зменшеним задньо-нижнім краєм є справжнім викликом 

кардіохірургії. Нечисленні випадки постановки оклюдера у такий дефект ще не 

сформували остаточної думки щодо тактики лікування цієї вади. Частина 

спеціалістів схиляються до твердження, що цей край занадто рухливий, і 

дефект не підлягає ендоваскулярному закриттю. Інші ж вважають, що 

постановка оклюдера можлива при розмірі цього краю не менше 3 мм. Але 

існує чітка думка, що положення оклюдера при данному типі дефекта найбільш 

нестабільне, і можуть виникати такі ускладнення, як обструкція легеневих та 

нижньої порожнистої вен, порушення функції передньої стулки мітрального 

клапана, або емболізація оклюдером [13]. 

Аневризма міжпередсердної перетинки може співіснувати як з поодиноким 

так і з множинними дефектами міжпередсердної перетинки. Найкращим 

варіантом закриття невеликих дефектів є пристрої, які не використовують 

механізм стентування для своєї стабілізації у перетинці (напр. AMPLATZER 

Multi-Fenestrated Septal Occluder – "Cribriform"). Якщо ж розмір дефекту 

значний, можна використовувати звичайний AMPLATZER Septal Occluder. Слід 

пам’ятати, що при закритті ДМПП з аневризмою ризик утворення тромбів 

підвищений[12]. 

Заключення. Черезшкірне закриття вторинного ДМПП є основною 

альтернативою хірургічному лікуванню даної вади навіть при нетипових 

анатомічних варіантах дефекту. До переваг даної методики можна віднести 

малу травматичність, уникнення операції з штучним кровообігом, відмінний 

косметичний ефект, відсутність психологічної травми, нетривале перебування 

хворого у стаціонарі, невелику кількість ускладнень. В підсумку хочеться 

відмітити, що більшість вторинних ДМПП вдало закриваються звичайним 

AMPLATZER Septal Occluder з використанням стандартної або модифікованої 

методики імплантації. А закриття дефекту міжпередсердної перетинки зі 



зменшеним задньо-нижнім краєм досі є спірним питанням для більшості 

інтервенційних кардіологів. 
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