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Wady przewodozależne

Maria Żyła−Frycz

21.1. Wstęp

Grupa wad serca, w których życie noworodka zależy od utrzymania drożno−
ści przewodu tętniczego, nosi nazwę wad przewodozależnych (botallozależnych).

W wadach tych przepływ krwi przez przewód tętniczy zaopatruje albo krą−
żenie płucne, albo systemowe, bądź też zapewnia mieszanie się krwi żylnej
i tętniczej dla utrzymania niezbędnego utlenowania krwi.

Ocenia się, że wady przewodozależne stanowią około 20% wszystkich wro−
dzonych wad serca oraz 50% wad wymagających interwencji w pierwszych
tygodniach życia (1, 2, 3).

Do połowy lat siedemdziesiątych większość noworodków z ww. wadami
umierała z chwilą zamknięcia się przewodu tętniczego, najczęściej jeszcze przed
przeprowadzeniem diagnostyki kardiologicznej. Wprowadzenie do leczenia pro−
staglandyny E1 w celu utrzymania drożności przewodu znacznie zwiększyło szan−
sę na uratowanie życia tym dzieciom (4).

Przewodozależne wady serca stanowią bezpośrednie zagrożenie życia dziec−
ka, dlatego ich wstępna diagnostyka i rozpoczęcie leczenia powinny być wykona−
ne jak najszybciej, najlepiej jeszcze w oddziale noworodkowym.

21.2. Fizjopatologia

W życiu płodowym przewód tętniczy stanowi anatomiczne i fizjologiczne
połączenie tętnicy płucnej z górną częścią aorty zstępującej. Większość krwi
z prawej komory płodu płynie przez przewód tętniczy do aorty zstępującej (tyl−
ko 8% krwi z pnia płucnego płynie do krążenia płucnego). Krążenie płodowe
charakteryzuje zatem prawo−lewy przepływ przez przewód Botalla (1, 5). Jego
drożność w życiu płodowym zapewniają krążące prostaglandyny produkowane
przez łożysko, naczynia pępowinowe i ścianę przewodu. Po porodzie rozpoczy−
na się dwuetapowy proces zamykania tego naczynia, spowodowany wzrostem
utlenowania krwi tętniczej (wymiana gazowa w płucach) i spadkiem stężenia
prostaglandyn.



328 Maria Żyła−Frycz

Pierwszy etap zamykania się przewodu to tzw. zamknięcie czynnościowe,
spowodowane skurczem mięśniówki przewodu, wyzwalane i nasilane przez coraz
większe ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej noworodka oraz spadek stę−
żenia prostaglandyn. Zwykle następuje to w ciągu kilku godzin po urodzeniu
i trwa około 15–48 godz. Obkurczanie przewodu tętniczego zaczyna się od końca
płucnego, następnie postępuje do końca aortalnego. U większości zdrowych
noworodków czynnościowe zamknięcie przewodu tętniczego następuje między
2 i 4 dniem życia (1, 3, 5).

Drugi etap – zamknięcie anatomiczne – trwa kilka tygodni a rozpoczyna się
w drugim tygodniu życia dziecka poprzez zmiany degeneracyjne – wykrzepia−
nie krwi wewnątrz przewodu i procesy włóknienia, aż do pełnej obliteracji. Proces
zostaje ukończony około 8 tygodnia życia (zamknięcie nieodwracalne). U czło−
wieka dorosłego w miejscu zarośniętego przewodu pozostaje pasmo tkanki
włóknistej – więzadło tętnicze.

Uważa się, że ponowne otwarcie przewodu za pomocą prostaglandyny E1

możliwe jest, jeśli nie doszło jeszcze do jego przebudowy morfologicznej,
a więc średnio do 8 dnia życia u noworodków donoszonych, natomiast
u wcześniaków nieco dłużej (5, 6, 7).

Prostaglandyna E1 (PGE1) fizjologicznie wytwarzana jest prawie we wszyst−
kich komórkach organizmu. Posiada silne działanie rozkurczające na naczynia
krwionośne, hamuje agregację płytek krwi oraz stymuluje mięśnie gładkie.

Po raz pierwszy PGE1 została wprowadzona do leczenia przez Elliota w 1975
roku (4, 6). Podanie PGE1 zapobiega zamknięciu się przewodu lub może spo−
wodować jego otwarcie, o ile nie doszło do zmian degeneracyjnych. Skuteczna
rekanalizacja możliwa jest do końca pierwszego tygodnia życia. Po tym czasie
występuje znaczny spadek wrażliwości mięśniówki przewodu na prostanoidy
zależny od zaniku receptorów prostaglandynowych (7).

Rozpoczęcie infuzji PGE1 po całkowitym anatomicznym zamknięciu przewo−
du nie daje żadnych korzystnych efektów.

Otwarcie przewodu uzyskuje się podczas trwania infuzji PGE1, natomiast w cią−
gu 1–2 godzin od przerwania terapii rozpoczyna się ponowne zamykanie przewodu.

Prostaglandynę E1 podaje się we wlewie dożylnym. Jej infuzja powinna być
ciągła, gdyż jest ona szybko metabolizowana. Ponad 2/3 krążącej PGE1 jest
metabolizowane w jednym przepływie przez płuca a metabolity wydalane są przez
nerki w ciągu 24 godzin.

Zalecana dawka PGE1 mieści się w granicach od 0,01 do 0,1 µg/kg/min
(wg niektórych autorów do 0,2 µg/kg/min). W praktyce klinicznej zazwyczaj
wlew 0,01–0,02 µg/kg/min zapewnia sprawne utrzymanie drożności przewodu
(1, 2, 3, 6, 8, 10).

Należy zaznaczyć, że wczesne rozpoczęcie farmakoterapii pozwala uniknąć
wysokich dawek i zmniejszyć możliwości wystąpienia objawów ubocznych.
Należą do nich bezdech, tachykardia, gorączka, spadek ciśnienia tętniczego,
zaczerwienienie skóry, drżenia i drgawki, biegunka (tab. 1).
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Możliwość wystąpienia bezdechu, szczególnie w przypadku stosowania więk−
szych dawek PGE1 może wymagać wsparcia oddychania noworodka. Najczęściej
wystarczająca jest krótkotrwała wentylacja workiem Ambu. Sporadycznie ko−
nieczna jest intubacja i wentylacja mechaniczna.

Wystąpienie objawów ubocznych nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem
do kontynuowania wlewu. Najczęściej wystarczające jest zmniejszenie dawki lub
kilkugodzinna przerwa w jego podawaniu. Po zmniejszeniu lub ustąpieniu ob−
jawów ubocznych ponownie kontynuuje się infuzję leku. Wskazane jest pełne
monitorowanie funkcji życiowych noworodka.

21.3. Podział wad przewodozależnych

Wady przewodozależne dzielą się na 3 zasadnicze grupy (tab. 2).

Tabela 1. Objawy uboczne PGE1

Częste Rzadkie

– bezdech – drgawki
– hypertermia – niedociśnienie
– zaczerwienienie twarzy – biegunka
– tachykardia

1. Wady z przewodozależnym przepływem płucnym.
Występuje w nich niedostateczny przepływ płucny z powodu utrudnienia lub
braku odpływu krwi z prawej komory. Lewo−prawy przepływ krwi przez
przewód tętniczy podtrzymuje wówczas krążenie płucne.

I. Wady z przewodozależnym przepływem płucnym

1. krytyczne zwężenie lub niedrożność tętnicy płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomo−
rowej

2. tetralogia Fallota z krytycznym zwężeniem lub atrezją tętnicy płucnej
3. atrezja zastawki trójdzielnej z krytycznym zwężeniem tętnicy płucnej
4. inne złożone wady serca skojarzone ze zwężeniem tętnicy płucnej
5. ciężka postać noworodkowa anomalii Ebsteina („niedrożność czynnościowa” tętnicy płucnej)

II. Wady z przewodozależnym przepływem systemowym

1. krytyczne zwężenie zastawki aorty
2. krytyczne zwężenie cieśni aorty
3. przerwanie łuku aorty
4. zespół niedorozwoju serca lewego

III. Wady z przewodozależnym mieszaniem się krwi

1. transpozycja wielkich naczyń
2. niektóre złożone warianty anatomiczne tzw. malpozycji naczyń

Tabela 2. Przewodozależne wady serca
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Należą tu:
1) krytyczne zwężenie lub atrezja tętnicy płucnej bez ubytku w przegrodzie

międzykomorowej (PS lub PA bez VSD),
2) tetralogia Fallota z krytycznym zwężeniem (lub atrezją) tętnicy płucnej

(TOF z krytycznym PS),
3) atrezja zastawki trójdzielnej (TA) ze zwężeniem tętnicy płucnej,
4) inne złożone wady serca skojarzone ze zwężeniem lub atrezją tętnicy płuc−

nej,
5) szczególna noworodkowa postać choroby Ebsteina, tzw. „czynnościowa”

atrezja tętnicy płucnej, kiedy krew cofa się przez niedomykalną zastawkę
trójdzielną, przy wypełnianiu tętnicy płucnej przez przewód tętniczy –
następuje całkowity zanik przepływu przez zastawkę płucną.

2. Wady z przewodozależnym przepływem systemowym.
Występuje w nich zmniejszony przepływ systemowy z powodu utrudnienia
odpływu krwi z lewej komory a prawo−lewy przepływ krwi przez przewód
zaopatruje krążenie systemowe.
Należą tu:
1) krytyczne zwężenie zastawki aorty (AS),
2) krytyczna koarktacja aorty (CoA),
3) przerwanie łuku aorty (IAA),
4) zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS).

3. Wady z przewodozależnym mieszaniem się krwi.
Krążenie płucne i systemowe pozostają niezależne a przewód tętniczy stano−
wi miejsce mieszania się krwi żylnej i tętniczej dla utrzymania niezbędnej
saturacji krwi tętniczej. Taka sytuacja hemodynamiczna ma miejsce w prze−
łożeniu wielkich pni tętniczych (TGA) oraz w niektórych wariantach anato−
micznych tzw. malpozycji naczyń, bez skutecznego mieszania się krwi w o−
brębie jam serca.

21.4. Objawy

Wady przewodozależne przebiegają pod postacią dwóch dominujących ob−
jawów: albo ciężkiej sinicy, albo objawów małego rzutu.

Do wad, w których dominującym objawem jest sinica, należą wady ze
zmniejszonym przepływem płucnym oraz wady z przewodozależnym mieszaniem
się krwi.

Do wad przebiegających z objawami małego rzutu należą wady z przewodo−
zależnym przepływem systemowym.
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21.4.1. Wady przewodozależne z dominującą sinicą

Jak wspomniano wyżej, należą tu wady z przewodozależnym przepływem
płucnym oraz przewodozależnym mieszaniem się krwi.

W wadach ze zmniejszonym przepływem płucnym pomimo różnic anatomicz−
nych, wspólna jest patofizjologia polegająca na zbyt małym lub całkowicie
przerwanym napływie krwi do tętnicy płucnej od strony komory, z powodu
zwężenia drogi odpływu prawej komory lub jej zamknięcia.

W przypadku skrajnego zwężenia, napływ krwi do płuc odbywa się wyłącz−
nie przez drożny przewód Botalla. Zamykanie się przewodu tętniczego powo−
duje ciężką uogólnioną sinicę, nie ustępującą pomimo podawania czystego tle−
nu do oddychania. Bezpośrednio po urodzeniu stan noworodka jest dobry.
Natomiast z chwilą obkurczenia się przewodu tętniczego następuje pogorszenie
stanu dziecka. Zwykle ma to miejsce w 2–3 dobie życia. Czynnikiem sprzy−
jającym obkurczeniu się przewodu tętniczego jest tlenoterapia.

W tej grupie wad, ze względu na upośledzony przepływ płucny, dochodzi do
niedotlenienia krwi obwodowej (hipoksemia) i następowego niedotlenienia tka−
nek (hipoksja), w wyniku którego rozwija się kwasica metaboliczna.

Przebieg kliniczny wad siniczych ze zmniejszonym unaczynieniem płucnym
może być dwojaki i zależy od obecności ubytku w przegrodzie międzykomoro−
wej (przeciek prawo−lewy na poziomie komór) a na zdjęciu radiologicznym klatki
piersiowej różnią się one wielkością sylwetki serca (1, 3, 6, 8, 10).

W wadach z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej (TOF z krytycznym
zwężeniem lub atrezją tętnicy płucnej) zasadniczym problemem jest głębokie
niedotlenienie narządów, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego, natomiast
nie występuje tu zastoinowa niewydolność krążenia. Wynika to z faktu, że
wskutek zwężenia tętnicy płucnej wzrasta obciążenie dla prawej komory serca
(opór staje się wyższy od systemowego) a istniejący ubytek w przegrodzie
międzykomorowej pozwala na wyrównanie ciśnień w obu komorach. Wielkość
prawo−lewego przecieku zależy od wzajemnych stosunków oporu płucnego i sys−
temowego. Prawa komora pełni równocześnie rolę komory płucnej i wspomaga
komorę systemową, ale sprawny przepływ krwi przez serce zapobiega wystąpie−
niu niewydolności krążenia.

Cechą charakterystyczną tych wad jest obok stwierdzanej ciężkiej sinicy
(hipoksemia i hipoksja), niepowiększona sylwetka serca w obrazie radiologicz−
nym klatki piersiowej.

W wadach siniczych ze zmniejszonym unaczynieniem płucnym bez towarzy−
szącego ubytku w przegrodzie międzykomorowej (atrezja tętnicy płucnej bez
VSD, choroba Ebsteina) cechą charakterystyczną jest zmniejszona objętość
rozkurczowa prawej komory z równoczesną jej małą zdolnością skurczową (nie−
dorozwój prawej komory). Prowadzi to szybko do powiększenia prawego przed−
sionka i dużego objętościowego prawo−lewego przecieku przez otwór owalny (lub
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej) oraz podwyższenia obwodowego
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ciśnienia żylnego z zastojem w krążeniu systemowym. Zatem obserwuje się tu
wczesną (w pierwszych dwóch dobach życia) znaczną sinicę oraz szybko poja−
wiające się objawy niewydolności krążenia (powiększenie wątroby, obrzęki). Na
zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej charakterystyczna jest powiększona
sylwetka serca (tab. 3).

1. Atrezja tętnicy płucnej z VSD.
2. Tetralogia Fallota z krytycznym

zwężeniem tętnicy płucnej

Objawy:
– ciężka sinica
– hipoksemia
– nie ma objawów zastoinowej

niewydolności krążenia
– dominuje hipoksja i kwasica metabo−

liczna

Tabela 3. Wady sinicze ze zmniejszonym rysunkiem naczyniowym płuc –
obraz radiologiczny klatki piersiowej

1. Atrezja tętnicy płucnej  bez VSD.
2. Atrezja zastawki trójdzielnej ze

zwężeniem tętnicy płucnej.
3. Ciężka postać choroby Ebsteina.

Objawy:
– ciężka sinica
– hipoksemia
– wczesne objawy zastoinowej niewy−

dolności krążenia

Prawidłowa sylwetka serca Powiększona sylwetka serca

Osłuchiwaniem w tej grupie wad nad sercem może być słyszalny szmer
skurczowy zwężenia tętnicy płucnej lub ciągły szmer przepływu przez przewód
tętniczy, zwykle niecharakterystyczny. W skrajnych postaciach szmer może być
bardzo cichy, stąd z reguły ma znikome znaczenie diagnostyczne.

Wadą siniczą z przewodozależnym mieszaniem się krwi jest przełożenie wiel−
kich pni tętniczych – TGA i jego odmiany anatomiczne (1, 3, 8, 10). W wadzie
tej aorta wychodzi z prawej komory, natomiast pień płucny wychodzi z komory
lewej. W efekcie dochodzi do całkowitego oddzielenia małego od dużego krwio−
biegu z niedotlenieniem krwi systemowej. W przypadku braku ubytku w przegro−
dzie międzykomorowej serca, mieszanie się krwi warunkujące przeżycie dokonu−
je się przez drożny otwór owalny i przewód tętniczy. Bezpośrednio po urodzeniu
stan noworodka z TGA jest zazwyczaj dobry (8–10 pkt Apgar). Z reguły są to duże,
dobrze rozwinięte, donoszone dzieci. W drugiej dobie życia lub pod koniec pierw−
szej pojawia się wyraźna sinica (zamyka się foramen ovale, obkurcza przewód
tętniczy). Stan dziecka dramatycznie pogarsza się, co związane jest z niedotlenie−
niem oraz kwasicą metaboliczną. Narastająca duszność jest następstwem postępu−
jącej kwasicy metabolicznej. Szmerów nad sercem z reguły nie ma.

W wykonanym zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej sylwetka serca począt−
kowo jest prawidłowa, ale stopniowo ulega powiększeniu, natomiast rysunek naczy−
niowy płuc początkowo prawidłowy (nie jest zmniejszony), po około 48 godzinach
ulega zwiększeniu. Opisywana powszechnie owalna sylwetka serca, zawieszona jest
na wąskiej szypule naczyniowej (równoległy przebieg dużych tętnic) nie zawsze
widocznej z uwagi na dużą grasicę.
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Jak wspomniano, podstawowym objawem w opisanych powyżej obu grupach
wad botallozależnych jest sinica. Stwierdzenie jej u noworodka jest stanem alar−
mującym i wymaga szybkiej diagnostyki różnicowej (1, 6).

Wyróżnia się sinicę obwodową i centralną. Jej przyczyny i różnicowanie
przedstawione są w tabelach 4, 5 i 6.

a) oziębienie
b) akrocyjanoza (zmiana dystrybucji przepływu krwi przez kapilary skórne, zależna od stanu

układu autonomicznego)
c) wysoki Ht i policytemia (nadmierna lepkość krwi sprzyja wolniejszemu przepływowi krwi

przez kapilary płucne)
d) zmniejszenie objętości minutowej lewej komory: niewydolność krążenia, rozwinięta faza

wstrząsu septycznego.

Tabela 4. Przyczyny sinicy obwodowej u noworodka

1. Przyczyny płucne:
a) choroby miąższu płuc (zapalenie, niedodma),
b) zespół błon szklistych,
c) przyczyny zewnętrzne utrudnionej wymiany gazowej:

– zarośnięcie nozdrzy tylnych,
– przepuklina przeponowa,
– noworodkowe zwiotczenie przepony,
– odma opłucnowa,
– płyn w jamie opłucnowej.

Objawy: tachypnoe z uruchomieniem dodatkowych mięśni oddechowych, stękanie wydechowe,
osłabienie szmeru pęcherzykowego podczas osłuchiwania.
UWAGI: Podaż tlenu zmniejsza stopień sinicy.

2. Przyczyny sercowe:
wady serca z przeciekiem prawo−lewym (sinicze wady serca).
Objawy: tachypnoe i/lub hyperpnoe zwykle bez udziału dodatkowych mięśni oddechowych,
czasem szmer nad sercem (niediagnostyczny), w rtg klatki piersiowej może być nieprawidłowa
sylwetka serca, rysunek naczyniowy płuc zmniejszony, zwiększony lub zastój żylny.
UWAGI: Podaż tlenu nie ma wpływu na stopień sinicy.

3. Stan OUN:
a) asfiksja okołoporodowa
b) krwawienie dokomorowe
c) infekcja OUN
d) leki (znieczulenie matki)

Objawy: nieregularny oddech, obniżone napięcie mięśniowe.
UWAGI: Sinica znika po stymulacji noworodka i po podaży tlenu.

4. Przyczyny hematologiczne:
Methemoglobinemia:

a) wrodzona
b) nabyta (niewydolność mechanizmu enzymatycznej redukcji utlenowanej Hb)

Objawy: Sinica ujawnia się, gdy stężenie methemoglobiny wynosi >15% stężenia całk. Hb.
W gazometrii tętniczej pO2 – prawidłowe, Sat. O2 – obniżona.

Tabela 5. Przyczyny i cechy kliniczne sinicy centralnej
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Z klinicznego punktu widzenia najważniejsze jest zróżnicowanie sinicy cen−
tralnej pochodzenia oddechowego i sercowego. U noworodka znacznie nasilona
duszność – tachypnoe, z zaciąganiem mostka i międzyżebrzy, ruch skrzydełek
nosa (uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych), postękiwanie, wskazu−
ją na niewydolność oddechową. W przypadku sinicy pochodzenia sercowego
stwierdza się jedynie przyspieszenie i pogłębienie oddechu (hyperpnoe) bądź tylko
umiarkowane tachypnoe.

W różnicowaniu bardzo pomocne jest zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej.
Pozwala ono na rozpoznanie zespołu ostrej niewydolności oddechowej (RDS –
Respiratory Distress Syndrome), zapalenia płuc, rozedmy płatowej, odmy czy też
przepukliny przeponowej. Obrazuje również wielkość sylwetki serca oraz rysu−
nek naczyniowy płuc.

W różnicowaniu sinicy centralnej pochodzenia płucnego i sercowego bardzo
przydatny jest test hyperoksji. Polega on na wentylowaniu noworodka 100%
tlenem przez około 5–10 min, w podaży biernej (maska, budka) lub czynnej
z respiratora (u noworodków wentylowanych mechanicznie). Ocenia się stopień
sinicy oraz wartości ciśnienia parcjalnego tlenu (pO2) z gazometrii krwi tętniczej
lub monitorowania przezskórnego (6, 10).

Nr Wzrost pO2 Przyczyna sinicy

1 wzrost pO2 > 300 mmHg – zdrowy brak

2 wzrost pO2 do 150–300 mmHg płucna

3 wzrost pO2 do 40–150 mmHg sercowa

a) wzrost pO2 < 75 mmHg TGA lub wady ze zmniejszonym przepływem płucnym
(PA,TA,TOF)

b) wzrost pO2 do 75–150 mmHg Wady ze zwiększonym przepływem płucnym (wspólna
komora – CV, wspólny pień tętniczy – TC, całkowity
nieprawidłowy spływ żył płucnych – TAPVC) – to zna−
czy sinicze wady serca niezależne od drożności prze−
wodu tętniczego

Wynik testu:

Tabela 6. Diagnostyka różnicowa sinicy na podstawie pomiaru Pa O2 i Sat. O2 we krwi tętniczej

Pa O2, Sat. O2

Prawidłowe Obniżone

Sinica obwodowa Sinica centralna Methemoglobinemia

Prawidłowe  Pa O2

Obniżone Sat. O2

Patologiczne Hb

> >

>>>

>
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Prawidłowo przeprowadzony i zinterpretowany test hyperoksji pozwala
w 90% wykluczyć wadę serca jako przyczynę sinicy a równoczesne badanie
radiologiczne klatki piersiowej zwiększa precyzję rozpoznania typu wady sini−
czej.

21.4.2. Wady przewodozależne przebiegające
z objawami małego rzutu lub wstrząsu kardiogennego

Do tej grupy należą wady z przewodozależnym przepływem systemowym:
1. Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej lub jej niedrożność (AS, AA)
2. Krytyczne zwężenie cieśni aorty (CoA)
3. Przerwanie łuku aorty (IAA)
4. Zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS)

We wszystkich tych wadach objawy kliniczne są podobne, wynikają z obja−
wów małego rzutu, bowiem występuje w nich upośledzony przepływ krwi przez
„lewe serce” (1, 3, 6, 10).

Stan noworodka bezpośrednio po porodzie jest prawidłowy (z reguły przez
kilka godzin), po czym następuje gwałtowne pogorszenie kliniczne (związane
z początkiem obkurczania się przewodu tętniczego). W konsekwencji zastoju
żylnego pojawia się duszność z przyspieszeniem ilości oddechów sięgającym 80–
100/min, tachykardia, szare zabarwienie powłok, trudności w ssaniu, słabo
wyczuwalne tętno. Początkowo noworodek jest nadpobudliwy, drażliwy, potem
apatyczny, z obniżonym napięciem mięśniowym, po czym dołącza się oliguria
lub anuria oraz tendencja do kwasicy metabolicznej. Pierwszym badaniem, któ−
re umożliwia prawidłowe rozpoznanie, jest ocena tętna obwodowego.

W krytycznej stenozie aortalnej lub zespole niedorozwoju lewego serca jest
ono słabo wyczuwalne lub nieobecne na wszystkich kończynach. Jeśli w krytycz−
nej stenozie aorty słyszalny jest szmer wyrzutowy, to w miarę narastania niewy−
dolności lewej komory szmer cichnie a następnie zanika. W ciasnym zwężeniu
cieśni lub przerwaniu łuku aorty, tętno jest niewyczuwalne na kończynach dol−
nych lub jest ono słabiej wyczuwalne niż na kończynach górnych. W w/w wadach
przepływ systemowy uzależniony jest od prawo−lewego przepływu przez prze−
wód Botalla, tzn. z tętnicy płucnej do aorty (jak w życiu płodowym). Tak więc
dolna część ciała noworodka zaopatrywana jest przez krew żylną, z prawej
komory. Dodatkowym zatem objawem charakterystycznym dla omawianej gru−
py wad może być obecność zróżnicowanej sinicy, tzn. obecnej lub bardziej
nasilonej w dolnej części ciała (1, 6, 10).

W obrazie radiologicznym klatki piersiowej we wszystkich wadach omówio−
nej wyżej grupy, stwierdza się powiększenie sylwetki serca i cechy zastoju
żylnego bądź obrzęku płuc, świadczące o niewydolności lewej komory.
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Grupa wad Tlenoterapia PEEP PIP Uwagi

przewodozależny zalecana przeciw− przeciwwskazany zalecana
przepływ płucny wskazany jest wysoki PIP umiarkowana

hiperwentylacja

przewodozależny przeciw− wskazany wskazany Sat. O2 < 80%
przepływ wskazana (FiO2 0,21) pCO2 40–50

systemowy mmHg

Tabela 7. Sposób wentylacji mechanicznej noworodka z przewodozależna wadą serca

21.5. Przebieg kliniczny

Noworodka z wadą z botallozależnym przepływem systemowym bardzo
często charakteryzuje ciężki stan ogólny (objawy małego rzutu aż do wstrząsu
kardiogennego włącznie) i z reguły dzieci te wymagają wentylacji mechanicznej
(1, 6, 10). Przy jej stosowaniu należy pamiętać o prawo−lewym przepływie przez
przewód Botalla, a więc przepływie zależnym od wartości ciśnienia w krążeniu
płucnym. Im wyższe będzie ciśnienie w krążeniu płucnym, tym lepszy przepływ
przez przewód tętniczy do krążenia systemowego. Korzystne zatem jest stoso−
wanie dodatnich ciśnień w drogach oddechowych (PEEP – 8–15 cmH2O) pod−
czas wentylacji mechanicznej.

W tej grupie wad podczas wentylacji mechanicznej nie powinno się stoso−
wać tlenu (FiO2 0,21 ). Tlen bowiem obniża opory płucne, prowadząc do zmniej−
szenia przecieku prawo−lewego przez przewód Botalla. W trakcie tlenoterapii
będzie się zatem zwiększać przepływ płucny kosztem krążenia systemowego,
z postępującą niewydolnością lewej komory serca (obrzęk płuc, zastój płucny).
Pożądana wartość PaO2 nie powinna przekraczać 40 mmHg. Niekorzystna jest
również hiperwentylacja (spadek PaCO2 obniża opór łożyska naczyniowego płuc)
(1, 6, 8, 9, 10). Optymalne parametry wentylacji podano w tabeli 7.

Noworodki z wadami z przewodozależnym przepływem systemowym, ze
względu na upośledzoną perfuzję tkankową w przebiegu małego rzutu serca,
powinny rutynowo otrzymywać Dopaminę w ciągłym wlewie. W większości
przypadków dawka diuretyczna Dopaminy (2–5 µg/kg/min) pozwala uniknąć
objawów przednerkowej niewydolności nerek (8, 10).

W przypadku oligurii należy podjąć próbę farmakologicznego wymuszenia
diurezy.

Objawy kwasicy metabolicznej wyrównuje się dwuwęglanem sodu. Należy
unikać stosowania naparstnicy, gdyż ze względu na obniżony przepływ obwo−
dowy i upośledzoną funkcję nerek, łatwo dochodzi do zatrucia tym lekiem (1, 8).
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21.6. Leczenie

Wady przewodozależne stanowią bezpośrednie zagrożenie życia noworodka.
Ich diagnostyka i rozpoczęcie leczenia powinno mieć miejsce jeszcze w oddzia−
le noworodkowym.

Postępowanie doraźne u noworodka, u którego podejrzewa się przewodoza−
leżną wadę serca, polega na podaniu prostaglandyny E1 w celu utrzymania droż−
ności przewodu tętniczego i zapewnienia takich warunków przepływu krwi, jakie
istniały bezpośrednio przed urodzeniem.

Zwiększenie stężenia tlenu w krwi tętniczej obkurcza przewód tętniczy, dla−
tego nie powinien on być podawany u noworodków z podejrzeniem wady botal−
lozależnej. Dożylny wlew prostaglandyny E1 u noworodka z wadą przewodoza−
leżną powoduje poprawę stanu klinicznego.

Wlew 0,01–0,02 µg/kg/min zapewnia utrzymanie drożności przewodu. Dawkę
w razie potrzeby można zwiększyć do 0,05–0,1µg/kg/min, po czym zmniejszyć
do 0,005–0,01–0,02 µg/kg/min.

Jeśli noworodek z wadą botallozależną z upośledzonym przepływem płucnym
wymaga wentylacji mechanicznej, to po włączeniu PGE1 wskazana jest tleno−
terapia, która powoduje obniżenie oporów płucnych i w efekcie zwiększenie
różnicy ciśnień między krążeniem systemowym i płucnym. Mechanizm ten pro−
wadzi do zwiększenia lewo−prawego przepływu przez przewód Botalla i popra−
wy perfuzji płuc.

U dzieci tych przeciwwskazane jest stosowanie wysokiego szczytowego
ciśnienia wdechowego (PIP) oraz dodatniego ciśnienia końcowo−wydechowego
(PEEP), gdyż upośledza to przepływ płucny.

Dobra kondycja noworodka decyduje o powodzeniu dalszego leczenia ope−
racyjnego niezależnie od tego, czy będzie to operacja naprawcza wady czy też
leczenie paliatywne.

Zabiegiem paliatywnym, ratującym życie noworodka z wadą botallozależną
ze zmniejszonym przepływem płucnym jest zespolenie systemowo−płucne, naj−
częściej zmodyfikowane zespolenie Blalock−Taussig (1, 3, 9).

Decyzja o tym, kiedy ma być wykonana całkowita operacja naprawcza za−
leży od postaci anatomicznej wady, rozwoju tętnic płucnych, współtowarzysze−
nia innych ciężkich wad rozwojowych a także od doświadczenia zespołu ope−
rującego.

Noworodki z atrezją zastawki trójdzielnej dodatkowo obok zespolenia sys−
temowo−płucnego mogą niekiedy wymagać wykonania zabiegu Rashkinda, tzw.
atrioseptostomii balonowej (1, 9).

Natomiast noworodki z przełożeniem pni tętniczych (botallozależne miesza−
nie się krwi), oprócz włączenia do leczenia PGE1, w oczekiwaniu na zabieg
operacyjny korekcji anatomicznej, powinny mieć wykonany zabieg Rashkinda,
co zapewnia lepsze mieszanie się krwi na poziomie przedsionków. Pozwala to
utrzymać dobrą kondycję noworodka do chwili wykonania korekcji anatomicz−
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nej (arterial switch). W wielu ośrodkach kardiologicznych do czasu pełnej ko−
rekcji, mimo wykonanego u dziecka zabiegu Rashkinda, kontynuuje się wlew
PGE1 w celu obciążenia objętościowego lewej komory, która po operacji musi
podjąć funkcję komory systemowej (1, 10).

Leczenie chirurgiczne wad z objawami małego rzutu może być, w zależno−
ści od ich typu, jednoetapowe – np. w zwężeniu cieśni aorty – lub wieloetapo−
we, jak np. w niedorozwoju lewego serca. Problemy te zostały omówione w części
szczegółowej podręcznika.

Alternatywny sposób leczenia oferuje kardiologia interwencyjna w postaci
balonowej plastyki podejmowanej w niektórych postaciach krytycznego zwęże−
nia zastawki aortalnej.

Tabela 8. Zabezpieczenie noworodka z wadą przewodozależną podczas transportu

1. Ciągły wlew PGE1.
2. Intubacja + wentylacja mechaniczna.
3. Tlenoterapia tylko w TGA i wadach siniczych ze zmniejszonym unaczynieniem płucnym.
4. Wlew Dopaminy (2–3 µg/kg/min) – w wadach ze zmniejszonym przepływem systemowym.

Wyniki operacji w dużym stopniu zależą od stanu noworodka w chwili przy−
jęcia do ośrodka kardiologiczno−kardiochirurgicznego. Sposób zabezpieczenia
dziecka z wadą przewodozależną na czas transportu przedstawiono w tab. 8. Zły
stan dziecka związany z opóźnionym wdrożeniem PGE1, zaburzeniami bioche−
micznymi, przede wszystkim kwasicą metaboliczną, z jej wszystkimi konsekwen−
cjami, decyduje o niezadowalających wynikach leczenia chirurgicznego.
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