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Тетралогията на Фало (ТФ) е най-често срещаната
сред цианотичните вродени сърдечни малформации
(ВСМ) и съставлява 10–11%, от тях 356 на 1 млн. живи
новородени.1 За първи път е описана от N. Stenson в
1672 г. при фетус с ектопично сърце.2 През 1888 г. Arthur
Louis Etienne Fallot обособява малформацията като отделна нозологична единица, описвайки пациенти с цианоза („синя болест, La maladie bleue).3 Малформацията
включва четири задължителни анатомични елемента –
междукамерен дефект (МКД), стеноза на деснокамерния изходен тракт (ДКИТ), хипертрофия и дилатация
на дясната камера (ДК) и яздене на аортата над дефекта (фиг. 1). Обструкцията на ДКИТ е на различни нива –
подклапна, клапна, ствол и клонове на белодробната
артерия (БА) или комбинация от тях. Основната причина за развитието на тази комплексна малформация е
предно-цефална девиация на изходния септум.1, 4, 5, 12
Хирургичното радикално лечение на ТФ е един от
Тетралогия на Фало
Четири анатомични аномалии,
които водят до хипоксемия
на оксигенирана кръв в организма

1. Пулмонална
стеноза

3. Дислокация на аортата над камерния
септален дефект
4. Камерен септален дефект

2. Хипертрофия
на деснокамерната стена
Фиг. 1. Анатомични маркери на ТФ (по ADAM)

примерите за успешно лечение на ВСМ. Извършва се
планово между 6-месечна и 1-годишна възраст. То
включва пластика на МКД и дезобструкция на ДКИТ.1, 5, 12
Ако пулмоналният пръстен е хипопластичен, при дезобструкцията пулмоналната клапа не може да се запази и се разширява чрез трансануларен патч (ТАП).
Първата радикална корекция е направена през 1954 г.
от Lillehei и Varco.6 Оперативните резултати от тези
първи 106 пациенти от „пионерската ера” са отлични –
91% от тях имат 30-годишна преживяемост.6
У нас първата радикална корекция е направена през
1965 г. от Д. Димитров, Ч. Драгойчев и сътр. С подобряването на периоперативните грижи и натрупването на хирургичен опит популацията от преживели
пациенти непрекъснато нараства, респективно усложненията при тяхното проследяване.
Основни проблеми в следоперативната адаптация
представляват остатъчен шънт на камерно ниво,
остатъчна обструкция на ДКИТ, пулмонална инсуфициенция (ПИ) и аневризмална дилатация на ДКИТ, аортна инсуфициенция с/без дилатация на аортния корен,
деснокамерна дисфункция, левокамерна дисфункция, ритъмни и проводни нарушения, внезапна сърдечна смърт
и др.4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Независимо от наличието на остатъчни анатомични лезии или хемодинамични проблеми,
пациентите може да са „свободни от симптоми”.7, 8, 9
Дори при значима остатъчна лезия (остатъчен шънт,
обструкция, ПИ и др) няма пълна корелация с клиничното състояние.
Дълготрайната ПИ след радикална корекция на ТФ
е най-честата и важна следоперативна находка. Тя се
среща при почти всички пациенти във варираща степен,14, 7, 8 като е задължителна при тези, коригирани с
ТАП. Това дава основание да се говори за т. нар. „свободна” ПИ.7, 8, 13, 15, 16, 17
В ранната ера на конгениталната сърдечна хирургия ПИ се приема като бенигнена лезия, неводеща до
клинични и хемодинамични проблеми.9, 14, 18 Тя прогре-
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сира бавно във времето и в детството се толерира
добре,4, 9, 11, 14, 15, 17 особено когато е изолирана и налягането в ДК е ниско.1, 7, 8, 13 Причината за добрия клиничен
толеранс с годините е ниското налягане и съпротивление в пулмоналното съдово русло.17
През 1984 г. Shimazaki проучва хемодинамичните
ефекти на изолираната вродена ПИ.19 Той установява,
че 6% от пациентите развиват симптоми след 20 години, а 29% – след 40 години. Прави се заключението,
че изолираната вродена ПИ, дори при отсъствие на
хирургична интервенция, не е бенигнена лезия. След
корекция на ТФ ПИ е вторична находка и нейната хемодинамиката се различава значително от тази при
изолираната.15, 20, 21
В последните три декади е забележимо повишен интересът към изучаването на ПИ.17, 19, 20, 21 Опитът при
проследяването на тези пациенти показва, че леката
и умерена ПИ са добре поносими, за разлика от хроничната тежка ПИ. Тя води до конгестивна сърдечна недостатъчност, деснокамерна дилатация и дисфункция,
намален двигателен толеранс, камерна аритмия, включително и внезапна смърт. Така ПИ повлиява в дългосрочен аспект заболеваемостта и смъртността при тези
пациенти и се явява една от основните детерминанти,
определящи дългосрочния изход.7, 8, 17, 21 Още през 1970 г.
се описват пациенти със сърдечна недостатъчност и
намален физически капацитет поради развитието на
следоперативна деснокамерна дисфункция – клинична
изява на пациенти с напредваща ПИ.4, 7, 8, 15, 10

Патофизиология на ПИ
Феноменът е изследван от Geva,13 Redington,16, 17, 20
Bouzas,15 Gatzoulis21 и др. Степента на следоперативната ПИ зависи от следните фактори:4, 13, 15, 16, 17, 20
1. размер на регургитационния отвор;
2. диастолен градиент между ДК и БА, който обикновено е малък;
3. капацитет на белодробните артерии;
4. времетраене на диастолното пълнене.
След радикалната корекция е налице хипертрофирана и с намален комплаянс ДК. Централните белодробни
артерии са до известна степен хипопластични или
с относително малък лумен спрямо нормалните. Във
всички случаи обемният им капацитет е намален. Сърдечната честота е относително висока, което скъсява времетраеното на диастолата. Това обяснява,
че непосредствено след операцията, независимо от
относително големия регургитационен отвор (особено при пациенти с ТАП), описаните особености на ДК
и БА ограничават значително хемодинамичния ефект
от ПИ.13, 17, 20, 24
В отдалечени срокове след операцията най-голямо
значение за степента на ПИ има балансът между следнатоварването (пулмоналното съдово русло) и диастолната функция, респективно комплаянса (ригидността) на ДК.16, 17, 20 Динамиката в следоперативния

комплаянс на ДК е все още недостатъчно проучена.
При изразена хипертрофия ДК е неразтеглива, с лош
комплаянс. С времето комплаянсът на ДК се подобрява
и ударният й обем нараства. Това води до увеличаване на размерите и комплаянса на БА. При това, в контекста на израстването на пациентите, сърдечната
честота намалява, а времетраенето на диастолата
се увеличава. Съчетаното въздействие на описаните
хемодинамични фактори води с времето до прогресирането на ПИ.1, 4, 13, 16, 17, 20
Всъщност пулмоналната регургитация е повлияна
от възможностите на ДК за релаксация в ранната диастола, комплаянса в късната диастола и нейния абсолютен капацитет. Всички тези компоненти при оперирани пациенти може да са абнормни и да варират в
широки граници. Причината за тази широка клинична
вариабилност е в отговорите на ДК към обемното натоварване.
ПИ се екзацербира от придружаващи състояния, при
които се повишава пулмоналното систолно налягане.
Те включват стенози на клоновете на БА, левокамерна
дисфункция, допълнителни бронхо-пулмонални заболявания. От друга страна, обемната вентрикулотомия,
масивната резекция на мускулни бандове в ДКИТП по
време на операцията са предпоставка за аневризмална
дилатация на инфундибулума, което потенцира допълнително нарастването на ПИ.1, 4, 7, 8, 17, 21, 24
При дълготрайното хемодинамично проследяване излиза наяве увреждащият хемодинамичен ефект
върху дясната, а по-късно и лявата камера. С времето
поради изчерпване на компенсаторните механизми
хроничното обемно обременяване на ДК води до увреждане на нейната диастолна, а по-късно и систолна
функция.1, 12, 13, 16 Трикуспидалният пръстен се дилатира и
това води до нова или задълбочаване на предшестващата трикуспидална инсуфициенция.1, 12 За дилатацията на
ДК е отговорна комбинацията от тези две клапни лезии.
Създава се „порочен кръг” – ПИ увеличава дилатацията
на ДК, а това е предпоставка за прогресиране на ПИ. Впоследствие се развива и систолна дисфункция на ЛК.
В дългосрочен план се появяват ритъмни нарушения –
предсърдна и камерна ектопия/тахикардия, сърдечна
недостатъчност и увеличаващ се риск от внезапна
смърт. За първи път Gatzoulis и сътр. през 1995 г.21
съобщава, че прогресивното удължаване на ширината
на камерният комплекс е рисков фактор за внезапна
смърт. Времетраене на QRS ≥180 ms е сензитивен
предиктор за възникването на живото-застрашаващи камерни аритмии.1, 4, 7, 8, 21, 23 За детската възраст
критично се приема удължаване на вътрекамерно провеждане от 170 ms. Напредването на вътрекамерното провеждане корелира с увеличаване на диастолния
размер на ДК в резултат на прогресиращата ПИ. Това
е в контекста на т. нар. „механо-електрическо взаимодействие”.13, 16, 21, 23 Това клинически корелира с увреден
двигателен капацитет.
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Клиника
Нискочестотен диастолен шум от ПИ и конгестивна сърдечна недостатъчност са краят на хемодинамичния спектър. Аускултаторната находка и клиничното
състояние не позволяват обаче детайлна еволютивна
оценка. Изпъкналите шийни вени (в резултат на повишено венозно налягане), хепатомегалията, периферните отоци са прояви на сърдечна недостатъчност,
която се изявява при напреднала ДК дисфункция.4, 9, 14, 15
Важно е да се обърне вниманието на предклиничната фаза на дисфункцията на ДК. Затова в анамнезата

трябва да се акцентуира на наличие на диспнея при
натоварване, умора, палпитации, гръдни болки.14, 7, 8, 9
Особено място се отделя на наличието и степента на
двигателно натоварване, както и поява на синкоп.7, 8,
12, 13
Двигателният капацитет с напредването на ПИ
е редуциран.10, 11, 12, 14, 15 Може да се появят камерни и
надкамерни аритмии.21, 23
Разбирането на дълготрайния увреждащ ефект на
пулмоналната инсуфциенция след радикална корекция
на ТФ в отдалечения период е в стратегията на поведението при проследяването на тези пациенти.
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