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Introduction

Pulmonary hypertension 
remains a devastating disease 
despite the advent of multiple 
new medications in inhaled, 
oral, and intravenous form. 
Clinically, most patients suffer 
from the sequelae of right 
heart failure, which also is the 
leading cause of death. 

In some patients however, with 
very reactive pulmonary vas-
cular disease, acute right heart 
failure may present as syncope 
and lead to a premature death 
despite normally good right 
heart function. The pathophysi-
ology of both forms - acute and 
chronic decompensated forms 
- include chronic venous con-
gestion and a lack of systemic 
forward flow, due to inter-
rupted transcapillary forward 
flow on the pulmonary capillary 
level.  Echocardiographically, 
this becomes visible as a bulg-
ing of the right atrial septum 
into the left, in the presence of 
a huge, dilated right and small, 
banana-shape left ventricle. 

Historically, it has been ob-
served that patients with 
an atrial septal defect (ASD) 

show longer survival despite 
comparable disease sever-
ity. The ASD offers several 
circulatory advantages for the 
pathophysiology of right heart 
failure. First, as it allows right 
to left shunt, it offloads the 
large venous system from high 
pressure, alleviating organs (i.e. 
liver, abdomen) and reducing 
the clinical symptoms of right 
heart failure (aszites, edema, 
etc.). 
The same is also true in the for-
ward way, in that the ASD of-
floads the failing right ventricle 
from high preload, therewith 
allowing this ventricle to return 
to the more favourable part of 
the Frank Starling curve with 
better economics of the single 
heart beat, and consequential 
myocardial recompensation. 
Even more important are how-
ever the systemic effects, as 
the right to left shunt feeds the 
left ventricle and the systemic 
blood volume. The augmented 
blood volume leads to an 
increased cardiac output and 
thereby increased oxygen and 
nutritient delivery, albeit it may 
be somewhat desaturated, and 
cachexia and acute systemic 
hypotension in syncope are 
effectively counteracted. 

مقدمة 

ما زال ارتفاع �سغط الدم الرئوي 

مر�سًا مدمراً على الرغم من ظهور 

اأدوية جديدة متعددة يف �سكل 

م�ستح�رسات ا�ستن�ساقية وفموية 

ووريدية.

ومن الناحية ال�رسيرية، يعاين معظم 

املر�سى من م�ساعفات ف�سل القلب 

الأمين، الذي ُيعد اأي�سًا �سببًا رئي�سيًا 

للوفاة. لكن يف بع�ض املر�سى- 

امل�سابني باأمرا�ض الأوعية الدموية 

الرئوية ال�سديدة التفاعل- قد يظهر 

ف�سل القلب الأمين احلاد يف �سكل 

اإغماء، ويوؤدي اإىل الوفاة املبكرة 

على الرغم من امل�ستوى اجليد- 

عادة- لوظيفة القلب الأمين. 

وت�سمل الفيزيولوجيا املر�سية لكال 

ال�سكلني- ال�سكلني الالتعوي�سيني 

احلاد واملزمن -  الحتقان الوريدي 

املزمن ونق�ض التدفق الأمامي 

اجلهازي، ب�سبب انقطاع يف التدفق 

الأمامي عرب ال�سعريات الدموية 

على م�ستوى ال�سعريات الدموية 

الرئوية. ومن ناحية تخطيط �سدى 

القلب، يظهر هذا يف �سكل انتفاخ يف 

احلاجز الأذيني الأمين اإىل الي�سار، 

مع ت�سخم وتو�سع يف البطني 

الأي�رس ال�سغري اإىل اليمني الذي 

ياأخذ �سكل موزة.  ومن الناحية 

التاريخية، فقد لوحظ اأن املر�سى 

الذين يعانون من عيب يف احلاجز 

الأذيني )ASD( اأظهروا مدة بقاء 

على قيد احلياة اأطول على الرغم 

من �سدة املر�ض املقارنة. يقدم 

العيب يف احلاجز الأذيني العديد 

من املزايا يف الدورة الدموية 

للفيزيولوجيا املر�سية لف�سل 

القلب الأمين. اأوًل، مبا اأنه ي�سمح 

بالتحويل من اليمني اإىل الي�سار، 

فاإنه يفرغ اجلهاز الوريدي الكبري 

من ال�سغط املرتفع، ومن ثم يخفف 

ال�سغط على الأجهزة الأخرى )اأي 

الكبد والبطن( ويقلل من الأعرا�ض 

ال�رسيرية لف�سل القلب الأمين )احلنب 

)ا�ست�سقاء البطن(، الوذمة، وما اإىل 

ذلك(. وينطبق ال�سيء نف�سه اأي�سًا 

على التدفق الأمامي، حيث اإن العيب 

يف احلاجز الأذيني يفرغ البطني 

الأمين امل�ساب بالف�سل من احلمل 

الأويل الزائد، ومن ثم ي�سمح لهذا 

البطني بالعودة اإىل اجلزء املالئم له 

من منحنى »فرانك �ستارلينج« مع 

تر�سد جيد ل�رسبات القلب، ومن ثم 

تعوي�ض ع�سلة القلب. والأكرث اأهمية 

من ذلك اأي�سًا هي الآثار اجلهازية؛ 

لأن التحويل من اليمني اإىل الي�سار 

يغذي البطني الأي�رس وحجم الدم 
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Based on this observation, bal-
loon atrioseptostomy has been 
recognized since the early 
80s as an effective means to 
decompress the right hart and 
to enable systemic blood flow. 
However, the results usu-
ally have disappointed due to 
early closure and uncontrolled 
rupture of the atrial septum 
with acute and detrimental hy-
poxemia. The overall success 
rate by using blade/balloon 
septostomy, stent placement, 

ز  اجلهازي. ويوؤدي حجم الدم املعزَّ

اإىل زيادة الدفق القلبي ومن ثم 

زيادة الأوك�سجني واإي�سال العنا�رس 

الغذائية- واإن كان غري م�سبع اإىل 

حد ما- وكذلك يوؤدي اإىل املواجهة 

الفعالة حلالة الدنف وانخفا�ض 

�سغط الدم اجلهازي احلاد يف حالة 

الإغماء. 

وبناًء على هذه املالحظة؛ فقد 

مت العرتاف باإجراء فغر احلاجز 

T H E  J O U R N A L  O f  m E D I c I N E  f O R  T H E  W O R L D W I D E  m E D  c O m m U N I T Y

Amplatzer fenestrated ASD 
devices are however disap-
pointing; the re-occlusion rate 
is high when fenestrations 
are used with a diameter of 5 
mm or less and when there is 
a high amount of surrounding 
material in place.

Balloon septostomy has 
therefore fallen into disregard, 
although it was able to pro-
long survival in patients with 
pulmonary hypertension. In 

 .
®AFR ال�سورة 1: تفا�سيل جهاز

اأ: اأعلى الي�سار:املنظر الأمامي من جانب الأذين 

الأي�رس يو�سح ال�سكل الدائري للجهاز والثقب املركز 

فيه. ب: اأعلى اليمني: املنظر املائل من اجلانب جانب 

الأذين الأمين يو�سح مركز الت�سال بكابل التو�سيل 

املماثل لطقم التو�سيل يف جمموعة اأجهزة 

. ت: اأ�سفل الي�سار: املنظر 
®Occlutech Flex II

اجلانبي يو�سح ال�سكل امل�سطح للجهاز، واجلهاز هنا 

ب�سمك 2 مم. ث: اأ�سفل اليمني: بعد اإجراء الزرع يف 

حاجز اأذيني قيا�سي؛ يو�سح املنظار التاألقي ال�سكل 

 )»x1« امل�سطح جلهاز �سمكه 5 مم )مميز بالعالمة

بني الأقرا�ض ونوفذة بعر�ض 6 مم.

الأذيني بالبالون منذ اأوائل 

الثمانينيات من القرن الع�رسين 

كو�سيلة فعالة خلف�ض ال�سغط 

عن القلب الأمين ومتكني تدفق 

الدم اجلهازي. ومع ذلك، كانت 

النتائج عادة خميبة لالآمال 

ب�سبب الإغالق املبكر والتمزق غري 

املن�سبط للحاجز الأذيني مع نق�ض 

الأك�سجة احلاد وامل�رس. ويكون 

معدل النجاح العام با�ستخدام فغر 

احلاجز بال�سفرة/ البالون وو�سع 

Fig. 1: Details of the AFR®-device. 
a: The frontal view from the left atrial side 
shows the circular shape with the central 
hole of the device.
b: The oblique view from the right-atrial side 
shows the connection hub to the delivery 
cable which is identical to the delivery set of 
the Occlutech Flex II® device family. 
c: The lateral view delineates the flat profile 
of the device, here a device with 2 mm 
thickness. 
d: After implantation into a standard atrial  
septum the fluoroscopy sows the flat profile 
of a device with a 5 mm thickness (marked 
“x1”) between the disks and 6 mm fenes-
tration width

a اأ b ب

c ت d ث
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an attempt to address this 
problem, interventionalists 
have combined devices to 
create a makeshift solution for 
this problem, such as poking 
a hole into an available ASD 
occluding device, or to provide 
a vent with the help of insert-
ing a coronary stent into it. The 
results were mechanically not 
very convincing, but demon-
strated the need for a proper 
solution.

Similar pathophysiological 
assumptions can be made 
for severe left heart failure 
– both with preserved ejec-
tion fraction (i.e. diastolic left 
heart failure, HFpEF) and those 
with reduced ejection fraction 
(i.e systolic left heart failure, 
HFrEF). In addition to the 
reduced cardiac output, these 
patients predominantly suf-
fer from left atrial congestion, 
dilatation and secondary pul-
monary congestions, clinically 
presenting as shortness of 
breath and secondary pulmo-
nary edema in severe decom-
pensation.  Pressure relief of 
the congested left atrium by 
mechanical measures (i.e. cre-
ating a defined, small ASD) has 
been shown as a promising 
therapeutic approach to reduce 
the pulmonary venous conges-
tion, shortness of breath, pos-
sibly the need of loop diuretics 
and increasing quality of life 
and exercise performance. The 

HFrEF(. بالإ�سافة اإىل الدفق القلبي 

املنخف�ض، يعاين هوؤلء املر�سى يف 

الغالب من احتقان الأذين الأي�رس 

وتو�سع واحتقانات رئوية ثانوية، 

وتظهر هذه ال�سطرابات �رسيريا 

يف �سكل �سيق تنف�ض ووذمة رئوية 

ثانوية يف حالة انهيار املعاو�سة 

ال�سديد.  وقد تبني اأن تخفيف 

ال�سغط يف الأذين الأي�رس املحتقن 

بتدابري ميكانيكية )اأي عمل عيب 

�سغري حمدد يف احلاجز الأذيني( 

طريقة عالجية واعدة للحد من 

الحتقان الوريدي الرئوي و�سيق 

التنف�ض، ورمبا احلاجة اإىل مدرات 

البول العروية وزيادة جودة احلياة 

و اأداء التمارين الريا�سية. يجب 

ا�ستهداف خف�ض احلمل الأويل يف 

البطني الأي�رس اإىل م�ستوى �سغري 

لتقليل خف�ض الدفق القلبي اإىل اأدنى 

قدر ممكن- ومن ثم يكون عمل عيب 

يف احلاجز الأذيني بقطر 10-8 

ملم تقريبًا هو اخليار الإداري 

املنا�سب.

يف الآونة الأخرية، قامت �رسكة 

Occlutech )ال�سويد( بتطوير 

جهاز �سناعي خم�سو�ض يتكون 

من البنية الأ�سا�سية جلهاز اإغالق 

عيب احلاجز الأذيني اخلا�ض 

بتلك ال�رسكة، ولكنه يتكون- على 

العك�ض من اأجهزة اإغالق عيب 

احلاجز الأذيني الأخرى- من نافذة 

واحدة ذات اأقطار متفاوتة )10-6 

ملم( ومدعومة بقر�سني )ال�سورة 

دعامة واأجهزة عيب احلاجز الأذيني 

املنوفذة امل�سماة Amplatzer- رغم 

ذلك- خميبًا لالآمال؛ ويكون معدل 

اإعادة الن�سداد مرتفعًا عند ا�ستخدام 

الأجهزة املنوفذة التي يبلغ قطرها 

5 ملم اأو اأقل، وعند وجود كمية 

عالية من املواد املحيطة.

ومن ثم اأ�سبح اإجراء فغر احلاجز 

بالبالون مو�سع جتاهل، على الرغم 

من قدرته على اإطالة مدة البقاء 

على قيد احلياة يف املر�سى الذين 

يعانون من ارتفاع �سغط الدم 

الرئوي. 

ويف حماولة ملعاجلة هذه امل�سكلة، 

قام متخ�س�سو الأ�ساليب التدخلية 

باجلمع بني الأجهزة لإيجاد حل 

موؤقت لهذه امل�سكلة، مثل عمل 

ثقب يف جهاز متاح من اأجهزة 

اإغالق عيب احلاجز الأذيني، اأو 

عمل خمرج بوا�سطة اإدخال دعامة 

�رسيان تاجي يف ذلك اجلهاز. مل 

تكن النتائج مقنعة جداً من الناحية 

امليكانيكية لكنها اأظهرت احلاجة 

اإىل حل منا�سب.

ميكن و�سع افرتا�سات ف�سيولوجىة 

مر�سية م�سابهة لف�سل القلب 

الأي�رس ال�سديد- �سواء كانت هذه 

الفرتا�سات مع احلفاظ على الك�رس 

القذيف )اأي ف�سل القلب الأي�رس 

النب�ساطي، HFpEF( اأم كانت 

بقيمة منخف�سة للك�رس القذيف )اأي 

ف�سل القلب الأي�رس النقبا�سي، 

reduction of preload of the left 
ventricle has to be targeted to 
a small level to minimize the 
reduction of cardiac output – 
therefore a dedicated ASD of 
about 8-10 mm is the manage-
ment of choice.

Recently, Occlutech (Sweden), 
have developed a purpose built 
and industrially made device 
which consists of the basic 
structure of their ASD occluder, 
but consists - in contrary to 
the ASD closure devices – of 
only a fenestration of varying 
diameters (6-10 mm) secured 
by two discs (Fig 1). Here, we 
will present 4 different patients 
who have been provided with 
this device on a compassionate 
use basis for severe right and 
left heart failure. The device is 
currently off-label, but studies 
to obtain European CE-marking 
are underway beginning in 
December 2016 under the 
guidance of our department 
here at the LMU, Munich. 

Patients, Methods and 
Results

Ethical advice was sought with 
the local ethical committee, 
and all patients received the 
AFR-device as acute ultima 
ratio compassionate treatment, 
with informed and signed con-
sent obtained beforehand. The 
following patients are reported 
in consecutive order and 
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represent well the spectrum of 
diseases and age treated in our 
division. All AFR devices had 
been donated by OCCLUTECH 
company, Helsingborg, Swe-
den. 

Case 1
A 35-year-old adult male 
patient presented in severe 
right heart failure with due to 
late postoperative pulmonary 
hypertension. He had a ven-
tricular septal defect repaired 
aged nine. He was in NYHA 
functional class IV+, short of 
breath at rest, with pronounced 
venous congestion at his legs, 
massive ascites, and renal 
failure requiring daily dialysis. 
Pulmonary vasodilating therapy 
included 4 different agents us-
ing subcutaneous, inhaled and 
oral administration. Echocardi-
ography demonstrated the typi-
cal features of decompensated 

T H E  J O U R N A L  O f  m E D I c I N E  f O R  T H E  W O R L D W I D E  m E D  c O m m U N I T Y

ال�سورة 2: مري�ض م�ساب بف�سل القلب الأمين الالمعاو�ض 

ب�سبب خ�سوعه لعملية عيب احلاجز البطيني يف طفولته. 

اأ: الو�سع قبل اإجراء فغر احلاجز الأذيني بالبالون وزرع جهاز 

AFR )انظر الن�ض( مع ت�سخم الأذين الأمين والبطني الأمين 

وان�سغاط �سديد يف الأذين الأي�رس والبطني الأي�رس. 

ب: الو�سع بعد الإجراء التدخلي وتركيب جهاز AFR )ال�سهم 

الأحمر(، وامتالء اأف�سل لبنيات القلب يف اجلانب الأي�رس.

1(. يف هذا املقال �سنعر�ض 4 

ب لهم  حالت مر�سية خمتلفة ُركِّ

هذا اجلهاز لأغرا�ض ا�ستق�سائية 

حلالة ف�سل القلب الأمين والأي�رس 

ال�سديد. وهذا اجلهاز غري م�سجل 

بعالمة جتارية م�سجلة حاليًا، ولكن 

�سُتجرى درا�سات للح�سول على 

عالمة املطابقة الأوروبية بداية 

من دي�سمرب 2016 حتت توجيه 

اإدارتنا هنا يف جامعة لودفيج 

ماك�سيميالن يف ميونيخ. 

احلالت املر�شية والو�شائل 

والنتائج 

مت طلب ال�ست�سارة الأخالقية 

من جلنة الأخالقيات املحلية، 

وح�سل كل املر�سى على جهاز 

AFR كو�سيلة عالجية ا�ستق�سائية 

على اأ�سا�ض الن�سبة الق�سوى 

احلادة- مع احل�سول على منوذج 

Fig. 2: Patient with severe decompensated right 
heart failure due to an operated ventricular septal 
defect in childhood. 
a: situation before BAS and AFR-implantation 
(see text) with huge right atrium and ventricle, and 
sqashed left atrium and ventricle. 
b: situation post intervention with the AFR device 
in place (RED ARROW), and better filling of the left 
sided heart structures

ba اأب

املوافقة الواعية املوقع عليه م�سبقًا 

من املر�سى. ونعر�ض تقارير 

احلالت املر�سية التالية برتتيب 

تتابعي، وهي حالت متثل جيداً 

نطاق الأمرا�ض واملراحل العمرية 

ة يف ق�سمنا. وقد مت التربع  املعاجلجَ

بكل اأجهزة AFR من �رسكة 

OCCLUTECH، هيل�سنربج، ال�سويد. 

احلالة الأوىل 

رجل يف اخلام�سة والثالثني من 

العمر، م�ساب بف�سل �سديد يف القلب 

الأمين ب�سبب فرط دم رئوي متاأخر 

بعد عملية جراحية. وكان يعاين من 

عيب يف احلاجز البطيني وخ�سع 

لعملية اإ�سالح وهو يف التا�سعة من 

عمره. وكانت حالة قلبه الوظيفية 

يف الدرجة )IV+( ح�سب معيار 

 ،)NYHA( جمعية القلب يف نيويورك

ويعاين من �سيق يف التنف�ض اأثناء 

الراحة، مع احتقان وريدي وا�سح 

right heart architecture with 
very low right ventricular and 
low left ventricular contractility, 
a huge and very trabeculated 
right ventricle which squashed 
the left ventricle to a banana 
shape, with the ventricular sep-
tum in massive curvature into 
the left ventricle, and a huge, 
8 cm measuring right atrium, 
and a left atrium where the 
atrial septum touched the left 
atrial free wall. There was se-
vere both tricuspid and pulmo-
nary valve regurgitation. 
Cardiac catheterization con-
firmed very restricted circula-
tion. By pointing the Brocken-
brough needle from the middle 
of the atrium into the direction 
of the left atrial appendage, 
where the left atrium showed 
some remaining lumen, it was 
possible to safely puncture the 
atrial septum and very gradu-
ally perform a balloon atriosept-
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ostomy. Postinterventionally, 
a good right-to-left shunt was 
present. The patient returned 
to the ward in stable condition. 
Unfortunately, over the course 
of the next seven days, the 
created atrial defect gradu-
ally closed down to merely a 
1mm opening. It was therefore 
decided to repeat the BAS and 
secure it with an AFR device. 
Thus, a second cardiac cath-
eterization was performed. 
After interventional preparation 
by BAS as described, an AFR 
device with 8 mm fenestration 
was deployed and anchored 
without problems. Postinter-
ventionally, a strong right-to-left 
shunt could be demonstrated 
through the fenestration (see 
Fig. 2 and 3). 
Over the course of the next 
days and weeks, the patient 
experienced a gradual stabiliza-
tion and even slight recovery. 

يف �ساقيه، وا�ست�سقاء وا�سع، وف�سل 

كلوي يتطلب الغ�سيل الكلوي 

يوميا. وت�سمن العالج التو�سيعي 

لالأوعية الرئوية 4 عوامل خمتلفة 

با�ستخدام عالجات حتت اجللد 

قة وفموية. اأظهر تخطيط  وم�ستن�سجَ

�سدى القلب ال�سمات النموذجية 

�سة  لبنية القلب الأمين الالمعاوجَ

مع درجة قلو�سية منخف�سة جداً 

يف البطني الأمين ومنخف�سة يف 

البطني الأي�رس، وكان البطني الأمين 

�سخمًا وتربيقيًا جدا مما جعل 

البطني الأي�رس يبدو من�سغطًا على 

�سكل موزة، وكان احلاجز البطيني 

منحنيًا انحناًء ج�سيمًا داخل البطني 

الأي�رس، وكان الأذين الأمين �سخمًا، 

بطول 8 �سم، ويف الأذين الأي�رس 

يلم�ض احلاجز الأذيني الأي�رس اجلدار 

احلر الأذيني. كان هناك قل�ض �سديد 

يف ال�سمام ثالثي ال�رسف وال�سمام 

الرئوي. 

Creatinin levels fell, indicating 
improved renal function, and 
renal dialysis could be reduced 
and was eventually was with-
held entirely. The ascites also 
improved, and overall clinical 
status improved to NYHA 
II-III.  Two months following 
these interventions, he was 
lung transplanted successfully. 
During the operation, while he 
was receiving a lung transplant, 
there was intraoperative shunt 
reversal through the device’s 
fenestration to be observed, 
and the shunt device showed 
a left to right shunt when the 
transplantation operation had 
been finished successfully. 
When checked last time, now 
more than 6 months after AFR-
device implantation, he was 
very well indeed, in functional 
class NYHA II, with his entire 
intracardiac architecture having 
recovered almost to normal. 

تاأكد من اإجراء القثطرة القلبية 

وجود �سيق �سديد يف الدورة 

الدموية. بتوجيه اإبرة »بروكنربوه« 

من و�سط الأذين يف اجتاه لحقة 

الأذين الأي�رس- حيث ظهرت ملعة 

متبقية يف الأذين الأي�رس، كان من 

املمكن عمل ثقب باأمان يف احلاجز 

الأذيني، ثم اإجراء فغر احلاجز 

الأذيني بالبالون تدريجيًا جدا.

بعد الإجراء التدخلي؛ ظهر التحويل 

من اليمني اإىل الي�سار ب�سكل جيد. 

وعاد املري�ض اإىل الق�سم بحالة 

م�ستقرة. ول�سوء احلظ؛ خالل 

الأيام ال�سبعة التالية انغلق العيب 

الأذيني امل�سنوع تدريجيًا حتى 

اأ�سبح فتحة ل يتجاوز قطرها 1 

مم. وعليه، تقرر اإعادة اإجراء فغر 

احلاجز الأذيني بالبالون وتاأمينه 

بجهاز AFR. ومت اإجراء قثطرة 

قلبية ثانية. بعد التح�سري لالإجراء 

التدخلي بفغر احلاجز الأذيني 

ال�سورة 3: املري�ض نف�سه الذي يف ال�سورة 2، يو�سح الو�سع قبل الإجراء 

التدخلي وبعده، وتظهر التحويلة خالل جهاز AFR بو�سوح يف �سورة الدوبلر 

امللون )ال�سورة اليمنى( يف �سورة املحور الطويل. ُيالحظ قل�ض ال�رسيان الأبهر 

يف و�سط ال�سورة، يوجد جهاز AFR حتته مبا�رسة مع حتويلة من اليمني اإىل 

الي�سار عرب اجلهاز اإىل الأذين الأي�رس ال�سغري.

Fig. 3: Same patient as in Figure 2, demonstrating situation 
before and after intervention, with the shunt through the AFR 
device apparent in color Doppler imaging (right image) in the 
long axis image. Note aortic regurgitation in the middle of the 
picture, the AFR device directly under it with the right-to-left 
shunt occurring through the device into the small left atrium. 
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ال�سورة 4: مري�ض بحالة فونتان. تعتمد �سور الأوعية على ت�رسيح فونتان 

النموذجي الذي يت�سمن قناة خارجة من القلب طوله 20 مم )ال�سورة )اأ( اأعلى 

الي�سار- منظر من الأمام للخلف، ال�سورة )ب( اأعلى اليمني- منظر جانبي(. 

بعد مرور عامل التباين عرب الدورة الرئوية؛ يتم ت�سوير املوقع الطبوغرايف 

الدقيق لالأوردة الرئوية يف اجلانب الأمين والأذين الأي�رس )ال�سورة )ت(، اأ�سفل 

الي�سار: منظر من الأمام للخلف، ال�سورة )ث(، اأ�سفل اليمني: منظر جانبي(. 

الطرف امل�ستدير لقثطرة ذيل اخلنزير داخل قناة فونتان ي�سري اإىل املنطقة 

املحتملة لعمل ثقب عرب احلاجز، و�سيتم توجيهها من الوريد اجلهازي باجتاه 

الأذين الأي�رس، اأي للخلف واأحيانًا اإىل اجلانب الأي�رس.

Fig. 4: Patient with Fontan anatomy. The angiography pictures 
are based on the typical extracardiac Fontan with a 20 mm 
extracardiac conduit (Fig. a: a.p. view, Fig. b: lateral view). 
After the contrast material has been passing through the 
pulmonary circulation, the exact topographic location of the 
right sided pulmonary veins and the left atrium is visualized 
(Fig. c: ap. View, Fig. d: lateral view). The round tip of the 
pig-tail catheter inside the Fontan tunnel indicates the po-
tential area for transseptal puncture, to be directed from the 
systemic venous into the left atrial direction, ie. posterior and 
somewhat towards the left side.

a اأ b ب

c ت d ث
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بالبالون ح�سب املو�سح؛ مت تركيب 

جهاز AFR بنوفذة قطرها 8 مم 

بدون م�سكالت. بعد هذا الإجراء 

التدخلي؛ ميكن التاأكد من قوة 

التحويل من اليمني اإىل الي�سار 

بوا�سطة النوفذة )انظر ال�سورتني 

2 و3(. 

وخالل الأيام والأ�سابيع التالية؛ 

ا�ستقرت حالة املري�ض تدريجيًا 

وحتقق تعاٍف قليل. انخف�ست 

م�ستويات الكرياتينني اإ�سارًة اإىل 

حت�سن وظائف الكلى واإمكانية 

تقليل مرات الغ�سيل الكلوي وتوقفه 

نهائيًا يف نهاية املطاف. حت�سن 

ال�ست�سقاء اأي�سًا وحت�سنت احلالة 

ال�رسيرية العامة له وو�سلت اإىل 

الدرجة من الثانية اإىل الثالثة ح�سب 

معيار جمعية القلب يف نيويورك.  

بعد �سهرين من هذه الإجراءات 

التدخلية؛ خ�سع املري�ض لعملية 

زرع رئة ناجحة. اأثناء اإجراء عملية 

زرع الرئة؛ لوحظ حدوث انعكا�ض 

حتويلي عرب نوفذة جهاز التحويل 

القلبي، واأظهر هذا اجلهاز حتوياًل 

من الي�سار اإىل اليمني بعد اإنهاء 

عملية زرع الرئة بنجاح. عند 

فح�ض املري�ض يف اآخر مرة- كان 

ذلك منذ اأكرث من 6 اأ�سهر بعد زرع 

جهاز- كان املري�ض بحالة جيدة 

جداً، فكانت درجة قلبه الوظيفية 

هي الثانية مبعيار جمعية القلب يف 

نيويورك، وعادت بنية قلبه بالكامل 

اإىل حالتها الطبيعية تقريبًا. 

Case 2
An 8-year old school girl pre-
sented because of recurrent 
syncope, increasing in frequen-
cy and severity, due to moder-
ate pulmonary hypertension 
in intervals. She was in good 
physical condition without the 
signs of heart failure. However, 
her exercise tolerance was 
reduced with stopping to take 
a short rest after one flight 
of stairs. She was on a triple 
combination of pulmonary 
vasodilators including the fre-
quent inhalations with iloprost. 
As she was very needle phobic 
and already silently depressed, 
any more invasive therapy was 
out of the question for her. 
Echocardiography showed 
moderate pulmonary hyperten-
sion which was confirmed at 
cardiac catheterization, without 
overt signs of right heart func-
tion. 
The BAS and AFR implantation 
were performed in combined 
fashion at the same cardiac 
catheterization session and 
proved to be unproblematic 
and without complications. She 
was discharged after 3 days in 
accordance with our protocol 
for uncomplicated interven-
tions. 
During further follow-up, ie 
more than 6 months, she 
had not experienced a single 
further syncope. It had been 
possible to stop the inhaled 
iloprost which had been a great 

burden to her. However, she 
also experienced an increase 
in exercise performance, and 
gained psychological robust-
ness and happiness which the 
parents continued to praize 
to us. She was able to run 
upstairs four flights, with hardly 
noticible desaturation. 

Case 3
A young male adult of 25 years 
presented with deteriorating 
failing Fontan circulation. He 
had Goldenhar syndrome and 
severe scoliosis. He had the di-
agnosis of complex congenital 
heart disease, where a series 
of open heart operations had 
established at 15 years of age 
a Fontan type physiology of 
his circulation, which is driven 
by a single heart ventricle, 
while the venous return flows 
passively directly through the 
lung. This physiology, in his 
case, had chronically failed the 
last 5 years despite maintained 
good single ventricle function. 
As a consequence of this, he 
had protein losing enteropathy, 
recurrent pleural and abdominal 
effusions, and signs of chroni-
cally low blood circulation with 
exercise tolerance of less than 
200 m during the 6-minute 
walking test, and was in func-
tional WHO class III. 

Previous cardiac catheter had 
demonstrated venous and 
pulmonary arterial pressure of 

احلالة الثانية

بنت يف املدر�سة عمرها 8 �سنوات؛ 

ح�رست للق�سم لأنها ت�ساب باإغماء 

متكرر يزداد تكراراً وحدة ب�سبب 

فرط �سغط رئوي من الدرجة 

املتو�سطة على فرتات فا�سلة. كانت 

البنت يف حالة بدنية جيدة دون 

عالمات على ف�سل القلب. غري اأنها 

حتملها جلهد التمارين الريا�سية 

كان منخف�سًا وكانت حتتاج اإىل 

التوقف واأخذ راحة ق�سرية بعد 

لم.  �سعود عدد قليل من درجات ال�سُّ

وكانت ُتعالج مبجموعة عالجية 

ثالثية من مو�سعات الأوعية الرئوية 

مبا فيها م�ستن�سق »اإيلوبرو�ست« 

الذي يوؤخذ ب�سفة متكررة. كانت 

البنت �سديدة اخلوف من الإبر 

ومكتئبة اكتئابًا �سامًتًا، وكان ل 

جمال للتعامل معها باأي اإجراء 

عالجي با�سع اآخر. 

تبني من تخطيط �سدى القلب اأنها 

تعاين من فرط �سغط دم رئوي 

معتدل، وتاأكد هذا يف القثطرة 

القلبية، دون وجود عالمات وا�سحة 

لوظيفة القلب الأمين. 

مت زرع جهاز فغر احلاجز الأذيني 

بالبالون وجهاز AFR بطريقة 

جممعة يف جل�سة قثطرة واحدة 

وثبت اأن هذه الطريقة حالية من 

امل�سكالت وامل�ساعفات. خرجت 

البنت من الق�سم بعد 3 اأيام وفقًا 

للربوتوكول املعمول به لدينا 

لالإجراءات التدخلية غري امل�سحوبة 

مب�ساعفات. 
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واأثناء جل�سات املتابعة التالية- 

اأي بعد اأكرث من 6 اأ�سهر- مل 

ُت�ساب البنت باأي اإغماء. لقد متكنا 

من اإيقاف تعاطيها م�ستن�سق 

»اإيلوبرو�ست« الذي كان ميثل عبئًا 

كبرياً عليها. كما اأنها متكنت من 

زيادة ن�ساطها الريا�سي واكت�سبت 

قوة نف�سية و�سعادة ما زال اأبواها 

ي�سكروننا عليها. لقد متكنت هذه 

البنت من �سعود درجات ال�سلم كلها 

دون نهجان ملحوظ تقريبًا. 

احلالة الثالثة 

�ساب يف اخلام�سة والع�رسين 

من عمره، م�ساب بف�سل متدهور 

يف دورة فونتان. وكان م�سابًا 

مبتالزمة جولدنهار وجنف �سديد. 

ومت ت�سخي�ض حالته مبر�ض قلبي 

ِخلقي معقد، حيث خ�سع ل�سل�سلة 

من عمليات القلب املفتوح- وهو 

يف اخلام�سة ع�رسة من عمره- 

و�سخ�ست ف�سيولوجية دورته 

القلبية بالنوع »فونتان«، حيث 

يقوم بتوجيهها بطني قلبي واحد، 

يف حني يتدفق العائد الوريدي 

تدفقًا �سلبيًا مبا�رساً عرب الرئة. وقد 

ف�سلت هذه الف�سيولوجية- يف هذه 

احلالة- ب�سكل مزمن خالل ال�سنوات 

اخلم�سة املا�سية على الرغم من 

حمافظتها على م�ستوى اأداء جيد 

لوظيفة البطني الوحيد. ونتيجة 

لذلك؛ اأُ�سيب هذا ال�ساب باعتالل 

معوي ُمفِقد للربوتني، وان�سبابات 

جنبية وبطنية متكررة، وعالمات 

24 mmHg and end-diastolic 
ventricular pressure of 12 
mmHg, resulting in a calculated 
pulmonary vascular resist-
ance of 4-5 WU*m2. He was 
therefore on dual pulmonary 
vasodilating treatment, without 
clinical success. As the next 
step would have been either 
heart-lung transplantation or 
a complex Fontan-take-down 
operation, an attempt was 
justified to provide a fenestra-
tion to the Fontan circuit which 
is an accepted method both 
immediately postoperatively 
and in the later course. 
The physiologic principle of 
creating a fenestration in the 
Fontan circuit is identical to 
that of the BAS, by creation of 
a defect from the right venous 
side into the systemic atrial 
side. Technically, this demand-
ed creating a connection from 
the part of the superior caval 
vein between its connection to 
the extracardial Fontan conduit, 
and its connection to the right 
pulmonary artery, to the atrium 
of the single ventricle. 

In our case, delineation of the 
exact anatomy required several 
angiographies as transesopha-
geal echocardiography was 
not helpful due to the severe 
scoliosis, and enabled a clear 
understanding of the right 
pulmonary artery, the superior 
caval vein, and the Fontan 
conduit, and the left atrium 

(see Figure 4 and 5). Then, a 
puncture through the inferior 
wall of the connecting superior 
caval vein between the pul-
monary artery and the conduit 
area into the left atrium was 
achieved, secured with a stiff 
wire, and gradually balloon-
dilated to a diameter of 8 mm, 
eventually allowing the inser-
tion of a 12 F long sheath into 
the left atrium. Then, the AFR 
device was pushed through the 
long sheath, letting the distal, 
left disk of the device deploy 
in the left atrium, which was 
then pulled back against the 
left atrial wall. Then the sheath 
was retracted into the pulmo-
nary artery, thereby setting free 
the proximal, right disk of the 
AFR device. Further angiogra-
phies before and after final re-
lease of the AFR device proved 
its correct position. A strong 
right-to-left shunt was present 
through its fenestration, and 
the transpulmonary pressure 
gradient decreased from 12 
mm Hg to 6 mmHg. 
During the weeks follow-
ing these interventions, the 
patient’s ascites disappeared, 
and pulmonary vasoactive 
medication was reduced, 
diuretics were stopped. When 
last checked more than 6 
months post implantation, the 
AFR device remains in situ and 
patent. The patient’s systemic 
saturation was 91%, with a 6 
min walk test of 480 m, and 

انخفا�ض مزمن يف الدورة الدموية، 

مع انخفا�ض القدرة على حتمل جهد 

التمارين الريا�سية لأقل من 200 

مرت خالل اختبار امل�سي ملدة 6 

دقائق، وكانت درجة وظيفة القلب 

هي الثالثة ح�سب معيار منظمة 

ال�سحة العاملية. 

وح�سب قثطرة قلبية �سابقة؛ كان 

ال�سغط الوريدي وال�رسياين الرئوي 

24 مم زئبقي، وال�سغط البطيني 

بنهاية النب�ساط 12 مم زئبقي، 

ونتج عن ذلك مقاومة وعائية 

رئوية حم�سوبة قيمتها 5-4 

WU*m2. وعليه، كان ي�سري على 

عالج مو�سع لالأوعية الرئوية دون 

حتقيق جناح �رسيري. كان من 

املمكن اأن تكون اخلطوة التالية اإما 

زرع القلب والرئة اأو عملية فونتان 

معقدة، وكانت املحاولة مربرة 

لتوفري نوفذة اإىل دائرة فونتان، 

وهي طريقة مقبولة �سواء اأُجريت 

مبا�رسة بعد العملية اجلراحية اأم يف 

وقت لحق.

املبداأ الف�سيولوجي لعمل نوفذة 

يف دائرة فونتان مطابق ملبداأ فغر 

 ،)BAS( احلاجز الأذيني بالبالون

وذلك من خالل عمل عيب من جانب 

الوريد الأمين يف اجلانب الأذيني 

اجلهازي. من الناحية الفنية، تطلب 

هذا عمل و�سلة من ناحية الوريد 

الأجوف العلوي بني و�سلته بقناة 

فونتان خارج القلب، وو�سلته 

بال�رسيان الرئوي الأمين، اإىل الأذين 



ال�سورة 5: تو�سيح تخطيطي لزرع جهاز AFR يف مري�ض حالة فونتان. بعد 

التخطيط الدقيق للت�رسيح الكامن )ال�سورة اأ( يتم اإدخال اإبرة عرب احلاجز 

القيا�سي من الوريد الوداجي الداخلي، ويتم توجيه الثقب اإىل اجلانب الأي�رس من 

اخللف للو�سول اإىل الأذين الأي�رس )ال�سورة ب(. بعد ذلك جُترى عملية تو�سيع 

بالبالون املدرج عرب الثقب )ال�سورة ت(. مت حتديد احلد الأق�سى لقطر البالون 

 AFR واأخرياً، يتم زرع جهاز .AFR بزيادة 2 مم عن القطر املقرر جلهاز

باملقا�ض املطلوب.
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Fig. 5: Schematic illustration of the AFR-device implantation 
in the Fontan patient. After exact delineation of the underly-
ing anatomy (Fig. a) a standard transseptal needle is inserted 
from the internal jugular vein and the puncture is directed to 
the left side posteriorally to gain access to the left atrium (Fig. 
b). Thereafter a graded balloon dilatation is performed across 
the puncture side (Fig. c). The maximal balloon diameter is 
chosen 2 mm larger than the diameter of the planned AFR 
device diameter. Finally the AFR-device of the desired size is 
implanted.

a اأ b ب

c ت d ث
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desaturation during exercise 
to 80%. Overall, clinical status 
had improved to WHO func-
tional class II.

Case 4
A middle aged male adult of 56 
years presented with symp-
toms of severe left heart failure 
(FS < 10%, HFrEF) combined 
with recurrent episodes of 
decompensated right heart 
failure. He was in functional 
class NYHA IV. His diagnosis 
was a non-compaction cardio-
myopathy of the left ventricle 
and global impairment of heart 
function. He admitted to be 
listed for heart transplanta-
tion. He showed signs of both 
left and right heart failure, and 
remarkably so, severe recur-
rent ascites, which required 
drainage of 4 to 8 L every 3 to 
5 weeks. However, pulmonary 
artery pressure were normal, 
as was liver function. Echocar-

اخلا�ض بالبطني الوحيد. 

طلَّب تخطيط  يف حالتنا هذه، تجَ

الت�رسيح الدقيق العديد من 

تخطيطات الأوعية لأن تخطيط 

�سدى القلب عرب املرئ مل يكن 

مفيداً ب�سبب اجلنف ال�سديد، كما 

اأنه �ساعد على فهم وا�سح لل�رسيان 

الرئوي الأمين والوريد الأجوف 

العلوي وقناة فونتان والأذين 

الأي�رس )انظر ال�سورتني 4 و5(. بعد 

ذلك مت عمل ثقب يف اجلدار ال�سفلي 

للوريد الأجوف العلوي الوا�سل بني 

ال�رسيان الرئوي ومنطقة القناة 

داخل الأذين الأي�رس، ومت تاأمينه 

ب�سلك �سلب، ومت تو�سيعه تدريجيًا 

بالبالون ليبلغ قطره 8 مم، بحيث 

ي�سمح يف نهاية املطاف باإدخال 

غمد طوله 12 قدمًا اإىل الأذين 

 AFR الأي�رس. بعد ذلك مت دفع جهاز

عرب الغمد الطويل هذا بحيث ي�سمح 

برتكيب القر�ض الأي�رس البعيد من 

اجلهاز يف الأذين الأي�رس، ثم اأعيد 

�سحبه مبحاذاة اجلدار الأذيني 

الأي�رس. ثم مت اإرجاع الغمد اإىل 

ال�رسيان الرئوي، ومن ثم حترير 

القر�ض الأمين القريب من جهاز 

AFR. كما مت عمل التخطيطات 

الوعائية ال�سابقة والالحقة بعد 

 ،AFR الإطالق النهائية جلهاز

واأثبتت هذه التخطيطات �سحة 

مو�سع هذا اجلهاز. ظهر حتويل قوي 

من اليمني اإىل الي�سار بوا�سطة نوفذة 

هذا اجلهاز، وانخف�ض ال�سغط عرب 

الأوعية الرئوية تدريجيًا من 12مم 

زئبقي اإىل 6 مم زئبقي. 

وخالل الأ�سابيع التالية لهذه 

الإجراءات التدخلية؛ اختفت مظاهر 

ال�ست�سقاء لدى هذا املري�ض 

وُخِف�ست جرعة العقار املو�سع 

لالأوعية الرئوية ومت اإيقاف العقاقري 

املدرة للبول. ويف الفح�ض الأخري 

له منذ اأكرث من 6 اأ�سهر بعد عملية 

الزرع؛ ما زال اجلهاز AFR يف 

مكانه وظاهراً بو�سوح. وكانت 

diography demonstrated the 
features of non compacted left 
ventricular myocardium, with a 
fraction of shortening less than 
10%, and an ejection fraction 
of less than 20%. Cardiac cath-
eterization measured both pul-
monary wedge, left and right 
atrial pressures to be 15 to 20 
mmHg with normal pressures 
in the pulmonary arteries. 

A BAS was performed, follow-
ing which a 10 mm AFR device 
was implanted. Both interven-
tional procedures were straight 
forward and without complica-
tions. Following this procedure, 
he was significantly clinically 
better, and ascites drainage 
was not necessary any more. 
There is also mild recovery, 
clinically he now is in NYHA 
II-III. As a result of his clinical 
improvement, he accepted on 
the transplant list, where he 
remains when last checked. 

ال�سورة 6: النتيجة بعد زرع جهاز AFR لنوفذة فونتان. اجلهاز يف مكانه ويبدو 

ب�سكل م�سطح مت�سق من اجلانبني )ال�سورة اأ، الي�سار(. بعد حقن عامل التباين، 

يوجد دليل وا�سح على التحويلة الناجتة من اليمني اإىل الي�سار عرب مركز اجلهاز 

)ال�سورة ب، اليمني(.

Fig. 6: Result after implantation of the AFR-device for a Fontan 
fenestration. The device is in place and nicely aligned with a flat 
profile on both sides (Fig. a). After contrast injection, there is clear 
evidence of the resulting right-to-left shunt across the centre of 
the device (Fig. b).

ba اأب
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Discussion 

These 4 patients are unified to 
have one common clinical fea-
ture – i.e. severe atrial conges-
tion due interrupted or limited 
transpulmonary blood flow 
(right sided congestion) either 
acutely, at times or periodically, 
or chronically in the presence 
of right heart failure – or signs 
of right heart failure due to left 
atrial congestion.

CASE 1 demonstrates the 
potential of the BAS/AFR-
device implantation to bridge 
to transplantation by stabilizing 
the hemodynamically com-
promised patient and allow-
ing even for some limited 
recovery, making them better 
candidates for transplanta-
tion. The newly designed AFR 
device presented here may 
have a similar mechanism and 
functions like the formerly 
available Amplatzer fenes-
trated ASD device that was 
used in patients to relief atrial 
congestion in failing ventricles 
(Amin 2002). The device used 
previously however had an 
unfavourable device/hole rela-
tion with relatively small holes 
(4 mm) compared to the large 
discs. The AFR device used 
here shows a relatively large 
hole and less remaining left 
and right-sided discs and no 
thrombogenic patch material 
inside the discs; this may pre-

الرئوي، وكان ال�سغط يف الأذين 

الأي�رس والأذين الأمين 15 اإىل 20 

مم زئبقي مع �سغط طبيعي يف 

ال�رسايني الرئوية. 

اأُجري للمري�ض فغر احلاجز 

الأذيني بالبالون، وبعد ذلك مت 

زرع جهاز  قطره 10 مم. كان كال 

هذان الإجراءان �سليمني وبدون 

م�ساعفات. وبعد هذه الإجراءات؛ 

حت�سنت احلالة ال�رسيرية لهذا 

املري�ض ب�سكل ملحوظ ومل يعد 

يحتاج اإىل اإجراء نزح ال�ست�سقاءات. 

وهناك تعاٍف ب�سيط ملحوظ اأي�سًا 

حيث اإن الدرجة ال�رسيرية حلالته 

الآن هي من الثانية اإىل الثالثة 

ح�سب معيار جمعية القلب يف 

نيويورك. ونتيجًة لهذا التح�سن 

ال�رسيري؛ مت قبوله يف قائمة 

عمليات زرع القلب يف دوره املحدد 

له يف اآخر جل�سة فح�ض. 

املناق�شة

ي�سرتك هوؤلء املر�سى الأربعة يف 

�سمة �رسيرية واحدة، وهي الحتقان 

الأذيني ال�سديد ب�سبب انقطاع اأو 

د تدفق الدم عرب الأوعية الرئوية  تقيُّ

)احتقان يف اجلانب الأمين( اإما 

بدرجة حادة اأحيانًا اأو ب�سفة دورية 

اأو ب�سفة مزمنة يف حالة ف�سل القلب 

الأمين- اأو عالمات ف�سل القلب 

الأمين ب�سبب احتقان الأذين الأي�رس.

اأظهرت احلالة الأوىل اإمكانية زرع 

ن�سبة الت�سبع اجلهازي للمري�ض 

91% يف احتبار م�سي ملدة 

480 مرت ملدة 6 دقائق، وكانت 

ن�سبة اإزالة الت�سبع اأثناء ممار�سة 

التمارين الريا�سية 80%. وب�سكل 

عام حت�سنت احلالة ال�رسيرية لهذا 

املري�ض اإىل الدرجة الثانية مبعيار 

منظمة ال�سحة العاملية.

احلالة الرابعة

رجل يف ال�ساد�سة واخلم�سني من 

العمر، م�ساب باأعرا�ض ف�سل القلب 

 )HFrEF ،%10 < FS( الأي�رس ال�سديد

مع نوبات متكررة من ف�سل القلب 

�ض. كانت درجة  اليمن الالمعاوجَ

وظيفة القلب لديه هي الرابعة ح�سب 

معيار جمعية القلب يف نيويورك. 

وكان ت�سخي�ض حالته اعتالل 

ع�سلة القلب غري الن�سغاطي يف 

البطني الأي�رس وق�سور عام يف 

وظيفة القلب. ودخل املري�ض الق�سم 

لياأخذ دوره يف قائمة عمليات زرع 

القلب. اأظهر املري�ض عالمات ف�سل 

القلب الأي�رس والأمين، وا�ست�سقاءات 

متكررة �سديدة ب�سكل ملحوظ جداً 

لدرجة اأنه كان يحتاج اإىل نزح 4 

اإىل 8 لرتات كل 3 اإىل 5 اأ�سابيع. 

ومع ذلك كان ال�سغط ال�رسياين 

الرئوي طبيعيًا وكذلك وظائف 

الكبد. اأظهر تخطيط �سدى القلب 

عدم ان�سغاط الع�سلة القلبية يف 

البطني الأي�رس حيث كان ك�رس 

التق�سري اأقل من 20%. وا�سُتخدمت 

القثطرة لقيا�ض ال�سغط الإ�سفيني 

vent an early re-occlusion any 
potentially decrease the risk 
of rapid and excessive endo-
thelialisation.

CASE 2 points out the other 
reason where the BAS/AFR-
device implantation is justified, 
which is: a) acute (within sec-
onds or minutes) and transient 
right heart failure, which may 
typically occur in the begin-
ning of the disease. There is 
still only moderate pulmonary 
hypertension. The other reason 
is b) combined global myocar-
dial depression with right heart 
failure decompensating over 
the course of days or weeks, 
controllable only with more and 
more pharmacologic support as 
the heart disease progresses. 
It is of important note that 
the intervention not only take 
away these effects of sudden 
increases in venous pressure 
by right heart decompensation 
from the body. In addition the 
increase in pulmonary vascular 
resistance will lead to a repeti-
tive damage of right heart func-
tion as before, since offloading 
of right atrial preload may occur 
through the AFR fenestration. 
Thus, both systemic body 
recovery, and right ventricular 
function recovery take place 
and are the results of the BAS/
AFR interventions. As a result, 
the patient does not only expe-
rience an absence of syncope 
or heart decompensation, but 
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has a somewhat unexpected 
added benefit of recovery of 
heart function with increased 
exercise tolerance and im-
proved clinical status as. 

CASE 3 is different at first 
glance. Fenestration of the 
Fontan circuit, first described in 
1990, decreases postoperative 
morbidity and mortality rates 
not only in high-risk patients. 
The benefit of fenestration is 
caused by an increased preload 
and improved cardiac output 
resulting from right-to-left 
shunting. In addition, baffle 
fenestration limits the postop-
erative increase in systemic 
venous pressure that contrib-
utes to postoperative morbidity 
(Lemler 2002); fenestration in 
Fontan circulation even pro-
vided better cardiac output and 
lower incidence of late tachyar-
rhythmias In a 20 year follow-
up, suggesting a benefit of 
fenestration for late outcome 
(Ono 2006). Creation of a fen-
estration between the venous 
and arterial side in patients 
with a failing Fontan circulation 
caused by excessively high 
central venous pressure has 
been used by several authors 
and for many years (Kreutzer 

2011, Kreutzer 2007, Reinhard 
2014; Rupp 2015);. The use of 
the AFR device in these cases 
allows a low-profile creation of 
a fenestration with a defined 
diameter and a permanent hole 
allowing even left-sided atrial 
catheterization for EPU studies 
or pacemaker lead implanta-
tion.

CASE 4 is comparable to the 
second case history, where 
RV failure is more episodic and 
connected with left heart fail-
ure (HFrEF). It is probably the 
reason why clinical improve-
ment in this patient was more 
withheld and less impressive 
when compared with case 2 
with syncope only. Neverthe-
less, this patient clinically 
improved substantially.

In general, these patients 
demonstrate not only the 
benefits of a BAS / fenestra-
tion in different settings, which 
are well known and have been 
performed often. In addition, 
we wish to stress the impact 
of a protected BAS, as shown 
here, by a device which is 
easy to use, repositionable and 
virtually without risk to im-
plant. It remains to be formally 

BAS/AFR، وهي )اأ( ف�سل القلب 

الأمين احلاد والعابر )يف غ�سون 

ثواٍن اأو دقائق( الذي قد يحدث عادًة 

يف بداية املر�ض. حيث ما زال يوجد 

فرط �سغط دم رئوي متو�سط. ال�سبب 

الآخر هو )ب( الهبوط العام يف 

ع�سلة القلب املجتمع مع ف�سل القلب 

الأمين الالمعاو�ض على مدار الأيام 

اأو الأ�سابيع، والذي ل ميكن ال�سيطرة 

عليه اإل بدعم مورفولوجي متزايد 

مع تقدم مر�ض القلب. 

ومن القدير بالذكر اأن الإجراء 

التدخلي ل يزيل هذه الآثار للزيادة 

املفاجئة يف ال�سغط الوريدي ب�سبب 

عدم معاو�سة القلب الأمين من 

اجل�سم. عالوة على ذلك؛ �ستوؤدي 

الزيادة يف املقاومة الوعائية 

الرئوية اإىل تلف متكرر يف وظيفة 

القلب الأمين مثل ذي قبل، لأن 

تخفيف احلمل الأويل على الأذين 

اليمن قد يحدث عن طريق نوفذة 

جهاز AFR. وعليه؛ يحدث التعايف 

اجلهازي للج�سم والتعايف الوظيفي 

للبطني اليمن، ويكون ذلك نتيجة 

زرع اأجهزة BAS/AFR. ونتيجة 

لذلك؛ ل يقت�رس حت�سن حالة 

املري�ض على زوال الإغماء اأو 

الالمعاو�سة القلبية، بل يح�سل 

اأي�سًا على فائدة اإ�سافية غري 

جهاز فغر احلاجز الأذيني بالبالون 

وجهاز AFR للتمهيد لعملية زرع 

القلب بتحقيق ال�ستقرار يف حالة 

حركية الدم املرتدية لدى املري�ض، 

وكذلك حتقيق �سيء من التعايف 

املحدود حتى اأ�سبح موؤهاًل بدرجة 

كبرية لعملية زرع القلب.قد يت�سابه 

جهاز AFR- امل�سمم حديثًا 

واملقدم هنا- يف اآليته ووظيفته مع 

جهاز فغر احلاجز الأذيني املنوفذ 

 Amplatzer القدمي اخلا�ض ب�رسكة

الذي ا�سُتخدم يف مر�سى لتخفيف 

الحتقان الأذيني لديهم يف حالت 

ف�سل البطني )Amin 2002(. غري 

اأن اجلهاز القدمي ات�سم بعالقة غري 

م�ستح�سنة بني اجلهاز والثقب، حيث 

كانت الثقوب التي ُين�سوؤها هذا 

اجلهاز �سغرية ن�سبيًا )4 مم( مقارنة 

بالأقرا�ض الكبرية التي ين�سوؤها 

 -AFR اجلهاز اجلديد. وُيظهر جهاز

امل�ستخدجَم هنا- ثقبًا اأكرب حجمًا 

ن�سبيًا واأقرا�سًا متبيقة اأقل على 

اجلانبني الأي�رس والأمين، ول توجد 

رقعة تخثريية داخل الأقرا�ض؛ 

ورمبا مينع هذا الن�سداد ال�رسيع 

للثقب، ويخف�ض خطر التبطنن 

ال�رسيع والزائد. 

اأما احلالة الثانية فت�سري اإىل 

الأ�سباب الأخرى لتربير زرع جهاز 

   Patients with AFR-Implantation

Pt     Age in    Sex    Abridged    AFR Size    Months Post    Device    Device    Shunt     Benefit to                                                       of          analysis     significant       tion
init.  Years                Diagnosis        (mm)      Implantation    in situ     patent     Direction  Patient

TM       35         M        s/p VSD            10          9                yes           yes           LR             +++
MJ         8          F              iPAH              8          7                yes           yes           LR             +++
D          29         M          Fontan              6          6                yes           yes           RL             ++
SS        56         M      Non Com            8          5                yes           yes           RL             ++

Table summarising patients with AFR-implantation. s/pVSD: post operation of ventricular septal defect; iPAH: idiopathic 
pulmonary arterial hypertension; Fontan: decompensation chronically failing Fontan-type Circulation (see text); 
Non Com: non-compaction, sponge-like myocardiopathy

Table: summarising patients with AFR-implanta-
tion. s/pVSD, post operation of ventricular septal 
defect; iPAH, idiopathic pulmonary arterial hyper-
tension; Fontan, decompensation chronically fail-
ing Fontan-type Circulation (see text); Non Com, 
non-compaction, sponge-like myocardiopathy

اجلدول: يلخ�ض حالت املر�سى الذين خ�سعوا لإجراء زرع 

جهاز  s/pVSD .AFR: بعد عملية عيب احلاجز البطيني؛ 

iPAH: فرط ال�سغط ال�رسياين الرئوي املجهول ال�سبب؛ فونتان: 

 Non لمعاو�سة الف�سل الزمن يف دورة فونتان )انظر الن�ض(؛

Com: اعتالل ع�سلة القلب الالان�سغاطي- �سبه الإ�سفنجي.
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shown that the device con-
tinues to fulfill the other parts 
of its promise, that is, reliable 
anchoring in the atrial septum, 
and most importantly, persis-
tent patency. However, results 
so far in our institution, and 
worldwide (20 devices implant-
ed at the time of writing) are 
quite encouraging. 

For this discussion here and 
proper functioning of the AFR 
device, we must assume that 
the preceding BAS was cor-
rectly done, in terms of both 
the indication and the techni-
calities. The technical side can 
be very tricky and risky as il-
lustrated in our cases and must 
remain in experienced hands. 
If the indication is wrong, the 
BAS will not help. Most likely, 
it will also do no major harm, 
but the risk of the intervention-
al BAS procedure is then not 
met with a benefit for the pa-
tient, and is done in vain. Only 
when there have been a past 
or will be future episodes in 
where right heart decompensa-
tion and right atrial congestion 
was or will be very likely, then 
a left-to-right shunt directly 
after the BAS procedure does 
not contredict future success 
of it and hence positive clinical 
value and impact. 
However, in all situations 
where the BAS is correctly 
indicated and done, the AFR 
device will be very beneficial 
as derived from theoretical 
considerations and current ex-
perience. The main advantages 
and arguments for implanta-
tion are the similarity with the 
technique of the ASD device 
by Occlutech company, with 
which many have worked with 
previously worldwide (Haas 
2016). Those doctors will need 

minimal training and will be 
able to properly implant the 
device almost instantly. The 
AFR device is easy to use after 
standard transseptal puncture 
has been done. Prior balloon 
dilatation of the achieved fen-
estration 2 – 4 mm larger than 
the desired final diameter using 
high pressure balloons. The fi-
nal shape of the device shows 
a flat profile and allows an easy 
passage up the hole with po-
tential of subsequent transatrial 
interventions or placement of 
catheter electrodes. Thus, the 
ease and low risk with which 
to implant the device is one 
crucial argument for its use. 
The remaining advantages 
in the long term are espe-
cially important for children and 
women, with endothelialisation 
occurring within 3 months after 
which a time of anticoagulation 
becomes unnecessary. 

While the BAS – intervention 
carries a concrete risk and can 
be very difficult in individual 
cases, the AFR device implan-
tation is a very straight for-
ward, due to the just created 
defect in the atrial septum, and 
the guide wire which remains 
in position and allows swift 
positioning of the AFR implan-
tation gear. This is important to 
mention as the additional risk 
burden by the AFR intervention 
to the entire combination of 
(the two) interventions is mini-
mal, once the BAS has been 
performed successfully, but 
adds – and this is the impor-
tant part – significantly to the 
overall success of this interven-
tion, while adding only minimal 
risk to the patient. The overall 
success is not only the secur-
ing of the mechanical interven-
tion, but also the consequential 

الأمين ويرتبط بف�سل القلب الأي�رس.

ورمبا يكون هذا هو ال�سبب يف اأن 

التح�سن ال�رسيري يف هذا املري�ض 

كان اأكرث ا�ستقراراً واأقل تاأثرياً عند 

مقارنته باحلالة الثانية التي كانت 

تعاين من الإغماء فقط. ومع ذلك؛ 

فقد حت�سن هذا املري�ض حت�سنًا 

ملحوظًا من الناحية ال�رسيرية.

وعمومًا؛ ُيظهر هوؤلء املر�سى- 

لي�ض فقط- فوائد فغر احلاجز 

الأذيني بالبالون والنوفذة يف 

ظروف خمتلفة معروفة جيداً وتكرر 

اإجراوؤها كثرياً. عالوة على ذلك؛ 

نحن نرغب يف التاأكيد على اأثر 

اإجراء فغر احلاجز الأذيني بالبالون 

املحمي ح�سب املو�سح هنا، 

با�ستخدام جهاز �سهل ال�ستخدام 

وميكن تركيبه وخلعه ودون خماطر 

افرتا�سية يف عملية الزرع. ويبقى 

اأن نبني ب�سفة ر�سمية اأن هذا 

اجلهاز ي�ستمر يف الوفاء مبيزاته 

الواعدة الأخرى يف اإمكانية التثبيت 

املوثوق به يف احلاجز الأذيني، 

واأهم من ذلك الظهور الوا�سح دائمًا. 

اأ�سف لذلك اأن النتائج حتى الآن يف 

موؤ�س�ستنا وعلى م�ستوى العامل )20 

جهازاً مزروعًا يف وقت كتابة هذا 

التقرير( م�سجعة جداً. 

ومن اأجل هذه املناق�سة والتوظيف 

ال�سليم جلهاز AFR؛ يجب علينا 

افرتا�ض التنفيذ ال�سحيح امل�سبق 

لإجراء فغر احلاجز الأذيني 

بالبالون مبعايري ال�ستطباب 

والأ�ساليب الفنية. اإن اجلانب الفني 

على درجة كبرية من التعقيد 

واملخاطرة ح�سب املو�سح يف 

احلالت الواردة هنا، ويجب اأن 

يظل يف اأيٍد متمر�سة. فاإذا كان 

ال�ستطباب خاطئًا؛ فلن ُيجدي 

اإجراء فغر احلاجز الأذيني بالبالون. 

وعلى الأرجح اأي�سًا اأنه لن ي�رس 

�رسراً بالغًا، ولكن خماطرة اإخ�ساع 

متوقعة بع�ض ال�سيء بتعايف وظيفة 

القلب الذي يظهر يف زيادة حتمل 

جهد التمارين الريا�سية وحت�سن 

احلالة ال�رسيرية اأي�سًا. 

اأما احلالة الثالثة فتبدو خمتلفة 

من النظرة الأوىل. تعمل نوفذة 

دورة فونتان- املو�سوفة لأول 

مرة يف عام 1990- على خف�ض 

معدلت املر�ض والوفيات بعد 

العمليات اجلراحية، ول يقت�رس 

هذا على املر�سى ذوي املخاطر 

املرتفعة. تن�ساأ فائدة النوفذة 

من زيادة احلمل الأوىل وحت�سني 

الدفق القلبي اخلارجي الناجت عن 

التحويل من اليمني اإىل الي�سار. 

عالوة على ذلك؛ حتدد النوفذة 

ال�سارفة الزيادة- الالحقة 

للعمليات- يف ال�سغط الوريدي 

اجلهازي التي ت�سهم يف حدوث 

املر�ض بعد العمليات اجلراحية 

)ليملر 2002(؛ كما اأن النوفذة يف 

دورة فونتان ح�سنت الدفق القلبي 

اخلارجي وخف�ست معدل حدوث 

ا�سطراب النظم الت�رسعي يف متابعة 

ا�ستمرت 20 �سنة، مما يرجح حتقق 

فائدة النوفذة على املدى البعيد 

)اأونو 2006(. لقد ا�سُتخِدم عمل 

النوفذة- بني اجلانبني الوريدي 

وال�رسياين يف املر�سى امل�سابني 

بف�سل دورة فونتا ب�سبب فرط 

ال�سغط الوريدي املركزي- بوا�سطة 

كثري من املمار�سني ل�سنوات عديدة 

)كرويتزر 2011، كرويتزر 2007، 

رينهارد 2014، روب 2015(. 

وُيتيح ا�ستخدام جهاز AFR يف 

هذه احلالت عمل نوفذة منخف�سة 

الآثار بُقطر حمدد وثقب دائم ي�سمح 

حتى بقثطرة الأذين الأي�رس من اأجل 

درا�سات EPU اأو زرع موجهات 

الناظمات القلبية.

اأما احلالة الرابعة فت�سبه احلالة 

الثانية؛ حيث يتكرر ف�سل البطني 
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املري�ض لإجراء فغر احلاجز الأذيني 

بالبالون لن حتقق يف هذه احلالة 

الفائدة املرجوة منها وتكون عبثًا. 

فقط عندما يكون هناك نوبات 

�سابقة منطوية - اأو �سوف يكون 

هناك نوبات م�ستقبلية �ستنطوي- 

على احتمال كبري حلدوث 

لمعاو�سة للقلب الأمين واحتقان 

يف الأذين الأمين، ففي هذه احلالة 

فقط لن يتعار�ض اإجراء التحويل 

من الي�سار اإىل اليمني- مبا�رسة 

بعد اإجراء فغر احلاجز الأذيني 

بالبالون- مع النجاح امل�ستقبلي 

له، ومن ثم �سيكون هناك قيمة واأثر 

�رسيريان اإيجابيان. 

ومع ذلك، ففي كل احلالت التي 

يكون ال�ستطباب باإجراء فغر 

احلاجز الأذيني �سحيحًا فيها ومت 

تنفيذه؛ �سيكون جهاز AFR مفيداً 

جداً طبقًا لالعتبارات النظرية 

واملمار�سة اجلارية. وتتمثل 

امليزات الرئي�سية ومربرات الزرع 

يف الت�سابه مع اأ�سلوب جهاز عيب 

احلاجز الأذيني )ASD( اخلا�ض 

ب�رسكة Occlutech والذي ا�ستخدمه 

الكثري يف عمليات �سابقة على 

م�ستوى العامل )ها�ض 2016(. وكل 

ما يحتاج اإليه هوؤلء الأطباء هو 

قدر ب�سيط من التدريب حتى يتمكنوا 

من زرع هذا اجلهاز زرعًا �سحيحًا 

وب�سكل فوري تقريبًا. اإن جهاز 

AFR يت�سم ب�سهولة ال�ستخدام بعد 

اإجراء الثقب القيا�سي عرب الأذين. 

ويلزم اإجراء تو�سيع م�سبق بالبالون 

للنوفذة املنفذة بزيادة 2-4 مم يف 

القطر عن القطر النهائي املطلوب 

با�ستخدام بالونات ال�سغط املرتفع. 

ويظهر ال�سكل النهائي للجهاز 

ب�سورة م�ستوية وُيتيح املرور 

ال�سهل فوق الثقب مع اإمكانية تنفيذ 

اإجراءات تدخلية لحقة عرب الأذين 

اأو اإدخال اأقطاب القثطرة. وعليه؛ 

ُتعد �سهولة زرع هذا اجلهاز وقلة 

املخاطر املرتبطة بذلك مربر حا�سم 

ل�ستخدامه. اأما امليزات الأخرى 

على املدى البعيد فهي ذات اأهمية 

خا�سة لالأطفال والن�ساء، حيث 

يحدث لدى هاتني الفئتني التبطنن 

يف غ�سون 3 اأ�سهر، مما ي�ستلزم 

اتخاذ اإجراءات مكافحة التخرث. 

وبينما ينطوي اإجراء فغر احلاجز 

الأذيني بالبالون على خطر وا�سح 

وميكن اأن يكون �سعبًا جداً يف 

حالت فردية؛ جند اأن عملية زرع 

جهاز AFR �سهلة جداً بف�سل اإجراء 

العيب امل�سبق يف احلاجز الأذيني، 

ه الذي يظل يف  وال�سلك املوجِّ

مو�سعه وي�سمح بالتمو�سع ال�رسيع 

 .AFR لأداة زرع جهاز

اإن هذه املالحظة مهمة جداً لأن 

ن�سبة املخاطرة الإ�سافية التي 

ميثلها زرع جهاز AFR يف جمموع 

ن�سبة املخاطرة لهذين الإجرائني 

التدخليني ُتعد هي الأدنى، فبمجرد 

تنفيذ اإجراء فغر احلاجز الأذيني 

بالبالون بنجاح- وهذا هو اجلزء 

املهم- فاإنه ي�سهم بدرجة كبرية 

يف ن�سبة النجاح العامة لالإجراء 

التدخلي ف�ساًل عن اأنه ل ي�سكل اإل 

م�ستوى خماطرة �سئيل جداً على 

حالة املري�ض. اإن النجاح العام 

لي�ض فقط تاأمني التدخل الآيل، بل 

هو اأي�سًا الفائدة املرتتبة على عدم 

when selected properly, will 
profit significantly from it. 
 
Conclusion

Protecting the result of a 
correctly indicated and per-
formed BAS intervention by 
using the new AFR device is 
a safe procedure that is very 
easy to perform. The AFR-
device provides a relatively flat 
fenestration anatomy without 
protrusion into the circulation 
which reduces potential throm-
bus formation and untoward 
closure of the fenestration 
while providing a reliable and 
defined fenestration diameter. 
The use of this device may 
ensure a permanent clinical 
improvement of these patients. 
We believe that this device is 
not only a very helpful addition 
in the armamentarium of inter-
ventional cardiologists treating 
these complex patients, but 
specifically, may allow the BAS 
to re-emerge as the useful and 
worthwile intervention it origi-
nally was conceived to be.

benefit of not needing to do 
a repeat catheterization and 
intervention, and being able to 
avoid plasmatic anticoagula-
tion. 

Severe lead of furthermore left 
heart failure (HFrEF, HFpEF) 
with left atrial and the pulmo-
nary congestion clinically lead-
ing to a shortness of breath 
as well as the severe right 
heart failure action with right 
atrial and venous congestion, 
clinically presenting as edema, 
ascites, venous congestion and 
low echocardiographic function 
of the heart remain a medical 
management challenge, while 
safely creating a small field 
but controlled, will ASD lead 
to atrial decompression, and 
relief of difficult symptoms and 
composure, further improve 
quality of life, and hence im-
provement.

We believe the AFR device 
will become a very important 
adjunct to the interventional 
armamentarium for the man-
agement of both - left heart 
failure (HFrEF and HFpEF) 
and right heart failure, despite 
pulmonary vascular therapy. 
Open label, prospective studies 
in patients with different forms 
of pulmonary hypertension 
and left heart failure are under 
way. While we are prepared 
to help with information at any 
time (address corresponding 
author), we hope this study 
will roll swiftly so to enable any 
health career to let patients 
have access to this important 
treatment modality at our 
institution. The AFR device 
does support the BAS so it 
can produce a crucial change 
in haemodynamics in severely 
compromised patients, who, 
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احلاجة اإىل تكرار القثطرة والإجراء 

التدخلي، اإ�سافًة اإىل القدرة على 

جتنب م�سادات التخرث البالزمية. 

ويوؤدي الرتفاع ال�سديد يف موؤ�رس 

HFrEF، HF- )��سل القلب الأي�رس

pEF( مع الأذين الأي�رس والحتقان 

الرئوي- من الناحية ال�رسيرية- 

اإىل �سيق التنف�ض ف�ساًل عن ف�سل 

القلب الأمين ال�سديد مع الأذين 

الأمين واحتقان وريدي، ويظهر هذا 

�رسيريًا يف �سكل وذمة وا�ست�سقاء 

واحتقان وريدي، ويظل انخفا�ض 

وظيفة القلب يف موؤ�رسات تخطيط 

�سدى القلب حتديًا اأمام الإدارة 

الطبية لهذه احلالة. وبينما يخلق 

اإجراء عيب احلاجز الأذيني جماًل 

من ال�سيطرة الآمنة واإن كان �سغرياً، 

فاإنه يوؤدي اإىل خف�ض ال�سغط 

الأذيني، وتخفيف اأعرا�ض �سعبة 

وحت�سني حالة القلب وموا�سلة 

حت�سني نوعية احلياة.

نحن نعتقد اأن جهاز AFR �سي�سبح 

و�سيلة م�ساعدة مهمة يف عدة 

املمار�سة التدخلية لإدارة كل من 

 HFrEF and( ف�سل القلب الأي�رس

HFpEF( وف�سل القلب الأمين، على 

الرغم من العالج الوعائي الرئوي. 

وجُترى الآن درا�سات ا�ستباقية 

معلنة الت�سمية يف مر�سى م�سابني 

باأ�سكال خمتلفة من فرط �سغط 

الدم الرئوي وف�سل القلب الأي�رس. 

ونحن على ا�ستعداد للم�ساعدة 

باملعلومات يف اأي وقت )مبخاطبة 

الكاتب املعني(، كما اأننا ناأمل اأن 

ل هذه الدرا�سة ر�سميًا لتمكني  ُت�سجَّ

اأي جمال مهني �سحي من ال�سماح 

للمر�سى با�ستخدام هذه الو�سيلة 

العالجية املهمة يف موؤ�س�ستنا. اإن 

 BAS يدعم بالفعل جهاز AFR جهاز

حتى يتمكن من اإحداث تغيري حا�سم 

يف ديناميكا الدم يف املر�سى ذوي 

احلالت املتدهورة للغاية، وهوؤلء 

�سي�ستفيدون ا�ستفادة كبرية من 

هذا اجلهاز- اإذا مت انتقاوؤهم ب�سكل 

�سليم. 

اخلامتة

اإن حماية النتيجة املتحققة من 

التو�سيف والتنفيذ ال�سحيحني 

لإجراء فغر احلاجز الأذيني 

بالبالون )BAS(- با�ستخدام 

جهاز AFR -اإجراء ماأمون و�سهل 

 AFR ال�ستخدام جداً. هذا لأن جهاز

يقدم اآلية ت�رسيح منوفذة م�سطحة 

ن�سبيًا دون بروز يف الدورة الدموية، 

مما يقلل احتمال تكون تخرثات 

وانغالق �سعب املرا�ض يف النوفذة 

ف�ساًل عن تقدمي قطر نوفذة حمدد 

وموثوق به. اإن ا�ستخدام هذا اجلهاز 

ميكن اأن ي�سمن حت�سنًا �رسيريًا 

دائمًا لهوؤلء املر�سى. ونحن نعتقد 

اأن هذا اجلهاز لي�ض جمرد اإ�سافة 

مفيدة جداً يف عدة املمار�سة لأطباء 

الإجراءات التدخلية للقلب يف 

معاجلتهم هذه احلالت املعقدة، بل 

اإنه- ب�سكل خا�ض- ميكن اأن ي�ساعد 

يف اإعادة ظهور اإجراء فغر احلاجز 

الأذيني كاإجراء تدخلي مفيد وجدير 

بالهتمام كما كان ُينظر اإليه يف 

البداية.




