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АортальнийАортальний стенозстеноз
ІсторичнийІсторичний розвитокрозвиток черезшкірноїчерезшкірної
замінизаміни аортальногоаортального клапанаклапана ((PAVRPAVR))
ЛітератураЛітература щодощодо серцевогосерцевого клапануклапану
КлапанКлапан іі технікатехніка введеннявведення
АнестезіологічніАнестезіологічні аспектиаспекти
ДосвідДосвід госпіталягоспіталя свсв. . ГеоргіяГеоргія



2.9% 2.9% понадпонад 65 65 роківроків
КальцифікуючаКальцифікуюча дегенераціядегенерація –– найчастішанайчастіша
причинапричина
ПосиленняПосилення напруженнянапруження стінкистінки лівоголівого
шлуночкашлуночка, , LVHLVH, , дилятаціядилятація іі недостатністьнедостатність
РизикРизик ішеміїішемії міокардуміокарду
ОбмеженаОбмежена прогнозованапрогнозована тривалістьтривалість життяжиття
лишелише симптоматичносимптоматично
ХірургічнаХірургічна заміназаміна додо початкупочатку остаточногоостаточного
лікуваннялікування дисфункціїдисфункції ЛШЛШ



АСАС  зз  ЛШЛШ  дисфункцієюдисфункцією



КлінічнаКлінічна  маніфестаціяманіфестація

ПрезентаціяПрезентація симптоматикисимптоматики
зазвичайзазвичай уу віцівіці 50 50 -- 60 60 
роківроків..
-- СтенокардіяСтенокардія –– виникаєвиникає уу
2/3 2/3 усіхусіх пацієнтівпацієнтів зз
критичнимкритичним АСАС ((HakkiHakki AH,  AH,  
Am Heart J 1980).Am Heart J 1980).
-- СинкопиСинкопи ((втративтрати
свідомостісвідомості)) –– внаслідоквнаслідок ↓↓
церебральноїцеребральної перфузіїперфузії, , ↓↓АТАТ, , 
VT, VT, pAFpAF чичи AVAV--блокадиблокади..
-- СимптомиСимптоми серцевоїсерцевої
недостатностінедостатності зз’’являютьсяявляються
пізнішепізніше.. Ross J, Circulation, 1968Ross J, Circulation, 1968



СмертністьСмертність повпов’’язанаязана зз CPB CPB іі заміноюзаміною
аортальногоаортального клапанаклапана підвищуєтьсяпідвищується зз вікомвіком іі
наявністюнаявністю супутніхсупутніх захворюваньзахворювань..
ДеякіДеякі пацієнтипацієнти можутьможуть бутибути неоперабельнінеоперабельні уу
звзв’’язкуязку зз коморбіднимкоморбідним ризикомризиком..
ЯкщоЯкщо черезшкірначерезшкірна заміназаміна аортальногоаортального клапанаклапана
можливаможлива зз низькимнизьким ризикомризиком смертностісмертності іі
допустимедопустиме продовженепродовжене життяжиття новогонового клапанаклапана, , 
тодітоді цеце повинноповинно бутибути бажаноюбажаною альтернативоюальтернативою
уу неоперабельнихнеоперабельних пацієнтівпацієнтів..





ДослідженняДослідження нана тваринахтваринах 19901990іі
ЖовтеньЖовтень 2000 2000 БонгофферБонгоффер впершевперше
виконаввиконав ЧЗКЧЗК уу педіатріїпедіатрії нана легеневійлегеневій
циркуляціїциркуляції
ЧЗАКЧЗАК більшбільш складнаскладна внаслідоквнаслідок
анатомічниханатомічних обмеженьобмежень
КрібієрКрібієр першийперший виконаввиконав заза допомогоюдопомогою
балонногобалонного розширеннярозширення замінузаміну
аортальногоаортального клапанаклапана
ВеббВебб 12%12% 30d 30d ††, 3.4% , 3.4% CVACVA
КодакіКодакі 7.4%7.4% 30d 30d ††, 16.7% , 16.7% ACSACS

ІсторіяІсторія
 11



ТипиТипи  клапанівклапанів
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CribierCribier



ДослідженняДослідження  нана  данийданий  часчас
AuthorAuthor NN IntraopIntraop 

††
30d 30d †† ESES MMMM

GrossiGrossi 731731 **7.8% 7.8% 9.79.7

GrubeGrube 2525 20%20% 11%11% 32%32%

GrubeGrube 8686 6%6% 12%12% 20%20% 22%22%

WebbWebb 5050 2%2% 12%12% 28%28%

Surgical AVR * hospital mortality
 

Corevalve
 
Cribier-Edwards



МетодикаМетодика



НерозгорнутийНерозгорнутий  клапанклапан



КлапанКлапан
 розгорнутийрозгорнутий

 наполовинунаполовину



РозгорнутийРозгорнутий  клапанклапан



2D 2D іі  3D 3D ехоехо--зображеннязображення



БалоннаБалонна  дилятаціядилятація



ПостдилятаційнеПостдилятаційне  3D 3D ехоехо



КлапанКлапан  нана  своємусвоєму  місцімісці  3D 3D ехоехо



ПісляПісля
 черезшкірноїчерезшкірної

 замінизаміни
 аортальногоаортального

 клапанаклапана



ПідсумковіПідсумкові
 данідані

 госпіталягоспіталя
 свсв..ГеоргіяГеоргія



ВисновокВисновок

ТехнологіяТехнологія, , якаяка працюєпрацює
ЦінаЦіна наслідківнаслідків
РандомізованеРандомізоване дослідженнядослідження
РозширеніРозширені показанняпоказання
ШирокийШирокий віковийвіковий діапазондіапазон
?? ?? ЗамінаЗаміна хірургічноїхірургічної імплантаціїімплантації
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