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20.1. Wprowadzenie

Wrodzony ubytek worka osierdziowego jest rzadko obserwowaną anomalią,
zazwyczaj towarzyszącą innym defektom rozwojowym (1–6), chociaż opisywa−
no przygodne rozpoznania ubytku osierdzia całkowicie wolnego od innych wad
wrodzonych. Szacowano, że jako wada izolowana notowana jest u 0,044% pa−
cjentów poddawanych procedurom w obrębie klatki piersiowej – wg statystyk chi−
rurgicznych (6).

Powstaje najprawdopodobniej w wyniku płodowej atrofii przewodu Cuvie−
ra i w efekcie zaburzeń formowania się błony opłucnowo−osierdziowej, biorącej
udział w tworzeniu worka osierdziowego, w okresie 5–6 tygodnia życia płodo−
wego (7, 8). Rozpoznawany jest najczęściej przypadkowo w czasie przeprowa−
dzania zabiegów kardio− lub torakochirurgicznych, zarówno u dzieci jak
i u dorosłych, częściej u pacjentów płci męskiej. Po raz pierwszy został rozpo−
znany przyżyciowo i śródoperacyjnie w 1936 roku podczas przeprowadzania ope−
racji przepukliny przeponowej (9).

20.2. Anatomia

Zdecydowana większość ubytków worka osierdziowego obejmuje pleuro−
pericardium a zatem te obszary worka osierdziowego, które sąsiadują z jamami
opłucnej, znacznie rzadsze są ubytki na powierzchni przeponowej. Ubytek może
mieć różną wielkość i obejmować – najczęściej – bo w 70–85% lewostronną
(3, 7), rzadziej (w ok. 17%) prawostronną, obustronną (10) lub przeponową część
worka osierdziowego. Przebieg kliniczny tej anomalii może być całkowicie bez−
objawowy (4, 6), niekiedy jednak może prowadzić do poważnych zaburzeń ze
strony układu krążenia (5, 11–13) lub też jeśli defekt dotyczy przeponowej czę−
ści worka – do powstania rzadkiej postaci przepukliny przeponowo−osierdzio−
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wej z wszelkimi jej konsekwencjami (1, 2, 6, 7). Co trzeci pacjent z ubytkiem
worka osierdziowego jest obciążony innymi anomaliami (1, 3), wadami serca lub
innych narządów (5).

20.3. Rozpoznanie

Większość starszych opisów nieprawidłowości worka osierdziowego stano−
wiły doniesienia sekcyjne lub śródoperacyjne (2, 8, 10, 11, 14–16). Dopiero
w ostatnich latach pojawiły się doniesienia o rozpoznawaniu tej anomalii na pod−
stawie nieinwazyjnych metod diagnostycznych (3, 6, 17–19). Wyjątkowo rzad−
ko są to rozpoznania wynikające z poszukiwań przyczyny, niejasnych i niecha−
rakterystycznych dolegliwości. Dolegliwości te mogą wiązać się, czy to – z u−
więźnięciem w ubytku fragmentów serca np. uszka przedsionka lub części lewej
komory (5, 6, 13, 16, 20–22), z uciskiem na naczynia wieńcowe (13, 19, 23, 24),
nadmierną ruchomością lub kołysaniem się serca (18, 25), czy wreszcie, w jed−
nym osobliwym przypadku, z naruszeniem zastawki trójdzielnej (6). Opisano
również przemieszczanie się, w odwrotnym kierunku, płuca do wnętrza worka
osierdziowego (2). Notowane zgony pacjentów z powodu wad osierdzia należy
uznać za unikalne (11, 16). Ubytek worka osierdziowego rozpoznawano radio−
logicznie, angiograficznie (13, 14, 21), z udziałem koronarografii (26), echokar−
diograficznie (3, 18, 22), scyntygraficznie (24), w tomografii komputerowej i ma−
gnetycznym rezonansie jądrowym (3, 6, 17, 18, 25). Chociaż te dwie ostatnie
metody stwarzają duże szanse właściwego rozpoznania wady, to w wybranych
przypadkach torakoskopia okazuje się najlepszą drogą weryfikacji (3, 27). Nie
należy zapominać, że najprostsze, przeglądowe zdjęcie klatki piersiowej może
nasunąć podejrzenie tej niezwykłej anomalii (1, 4, 15, 26, 28), niekiedy jednak
sylwetka serca jest całkowicie prawidłowa, pominąwszy rzecz jasna cechy współ−
istniejącej wady serca (29). Zwraca się uwagę na charakterystyczne przemiesz−
czenie sylwetki serca w stronę defektu worka osierdziowego – w szczególności
defektu rozległego (1, 4, 19, 26), przy czym, jak podkreślano, położenie prze−

1. Schemat przedstawia typy ubytków worka osierdziowego:
1 – brak prawej ściany worka osierdziowego,
2 – ubytki prawostronne, odpowiednio górny i dolny,
3 – ubytki lewostronne, odpowiednio górny i dolny,
4 – brak lewej ściany worka osierdziowego,
5 – ubytek przeponowy.



323Wrodzony ubytek worka osierdziowego

łyku i tchawicy pozostaje prawidłowe (1, 3). Notowano również przemieszcze−
nie serca w stronę przeciwną w stosunku do defektu osierdzia, z komentarzem,
że zaistniały czynnik teratogenny może doprowadzać niezależnie do powstania
wady serca, jego przemieszczenia i zrotowania oraz do powstania wady worka
osierdziowego (29).

20.4. Leczenie

Rozległy ubytek worka osierdziowego, czy też całkowity brak osierdzia po
jednej stronie sąsiadującej z odpowiednią jamą opłucnej, nie jest obiektem dzia−
łalności chirurgicznej i wyjątkowo wymaga zaopatrzenia chirurgicznego (6).
Powiększenie zaś istniejącego ubytku do dużych rozmiarów może być sposobem
leczenia symptomatycznego małego ubytku, dającego objawy uciskowe (26). Brak
worka osierdziowego jest obserwowanym w przyrodzie elementem prawidłowej
anatomii u niektórych ssaków (15, 30), nie prowadząc do jakichkolwiek zabu−
rzeń, toteż można per analogiam przypuszczać, że taki wariant anatomiczny nie−
koniecznie stanowi o zagrożeniu dla pacjenta (11, 16, 26), niekiedy jednak łą−
cząc się z dolegliwościami (25). Inaczej kształtuje się zachowanie małych ubyt−
ków osierdzia, które wywołując wspomniane już zaburzenia pracy serca (6, 18,
28, 31) lub dolegliwości bólowe (12, 19, 22–24, 26) – bywają zaopatrywane chi−
rurgicznie. Opisywano również przypadki pomyślnego leczenia z zastosowaniem
torakoskopii, bądź to poprzez wspomniane powiększenie istniejącego ubytku (26),
bądź też jego zamknięcie chirurgiczne (27). W zdecydowanej większości przy−
padków brak jest wskazań do odrębnego zaopatrywania śródoperacyjnie stwier−
dzanego ubytku osierdzia – zgodnie z wizualną oceną pola operacyjnego oraz
w przeświadczeniu, że wcześniejszy brak dolegliwości – wobec dobrej adapta−
cji pacjenta do takiej nieprawidłowości – nie wymaga interwencji (4, 29). Do−
datkowo zaś, naturalnie pojawiające się w okresie pooperacyjnym zrosty brzegu
ubytku osierdzia z powierzchnią serca, powinny zapobiegać jakimkolwiek prze−
mieszczeniom się serca czy płuca. Leczenie chirurgiczne ubytków worka osier−
dziowego jeśli jest już wykonywane, polega na pierwotnym zszyciu worka lub
rekonstrukcji przy użyciu łaty z osierdzia lub z tworzywa sztucznego (4). Jeśli
zaś ubytek dotyczy części przeponowej wymaga bezwzględnie zaopatrzenia ze
wskazań – bowiem taki typ nieprawidłowości może w każdym przypadku gro−
zić niebezpiecznym wpuklaniem się przepukliny przeponowej wraz ze wszelki−
mi jej konsekwencjami. Przepukliny przeponowe do worka osierdziowego sta−
nowią w kardiochirurgii dziecięcej problem marginalny, chociaż spotykane przy−
padkowo wymagają zawsze zaopatrzenia. Zazwyczaj ta niezwykle rzadka ano−
malia jest obiektem zainteresowania chirurgów dziecięcych jako wada izolowa−
na lub też jako element złożonej wady powłok – coelosomii – (rozdział 31, cz.
II. str. ) (7).
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2. A – Przedoperacyjne przeglądowe zdjęcie klatki piersiowej 14−mie−
sięcznego dziecka z rozległym lewostronnym ubytkiem worka osier−
dziowego. Pacjent z rozpoznaniem częściowego nieprawidłowego spły−
wu żył płucnych z towarzyszącym zespołem Holt–Orama, hipoplazją
lewej strony klatki piersiowej i lewego płuca. B – Obraz tomografii
komputerowej tego samego dziecka: widoczne hipoplastyczne płuco
lewe we wspólnej przestrzeni osierdziowo−opłucnowej. Rozpoznanie

zweryfikowane dopiero śródoperacyjnie

A

B
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