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ROZDZIAŁ 8

Operacje sposobem Fontana
Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Andrzej Kansy
8.1. Wstęp
U pacjentów z morfologicznie lub czynnościowo pojedynczą komorą, celem
zwykle wieloetapowego leczenia chirurgicznego, jest rozdzielenie krążenia płuc−
nego od systemowego oraz zmniejszenie ciśnieniowego i objętościowego obcią−
żenia pojedynczej komory serca. Skonstruowanie krążenia typu Fontana opiera
się na założeniu, że przepływ płucny może być zapewniony bez udziału
czynności skurczowej „komory podpłucnej”. Przepływ krwi przez płuca jest moż−
liwy, gdy istnieje wystarczający gradient ciśnienia pomiędzy żyłami systemowymi
i lewym przedsionkiem. Według niektórych autorów, w warunkach optymalnych
powinien być on nie mniejszy niż 10 torr (1). Należy sobie zdawać sprawę, że
w krążeniu typu Fontana istnieje tylko jedna komora, generująca energię niezbęd−
ną do zapewnienia przepływu krwi w całym układzie sercowo−naczyniowym.
Przepływ systemowy krwi (lewa komora–aorta–tętnice), jest w pełni uzależnio−
ny w sposób „szeregowy” od dynamiki napływu krwi do lewego przedsionka,
a więc od objętości krwi napływającej do płuc i oporu płucnego. Jest on różny
w różnych fazach oddychania. Uważa się, że rolę brakującej komory „napędza−
jącej” przepływ płucny spełniają mięśnie szkieletowe (tak zwana „pompa mię−
śniowa”) (2, 3). Dlatego też o wyniku którejkolwiek z modyfikacji operacji
Fontana, decyduje przygotowanie do niej dziecka już od okresu noworodkowe−
go. Około 70% pacjentów z czynnościowo pojedynczą komorą wymaga, w pierw−
szych dniach i tygodniach życia, zabiegów kontrolujących przepływ płucny
(zespolenia systemowo−płucne, banding tętnicy płucnej), jak również zniesienia
wszelkich form restrykcji odpływu krwi z pojedynczej komory do aorty (opera−
cje typu Damus−Kaye−Stansel). Sprawą otwartą pozostaje czas wykonania
częściowego lub całkowitego połączenia żylno−płucnego (zmodyfikowane zespo−
lenie Glenna, częściowa lub całkowita operacja Fontana).
Z punktu widzenia optymalnego przygotowania do operacji metodą Fonta−
na, najważniejsze jest zapewnienie właściwego rozwoju tętnic płucnych, niedo−
puszczenie do rozwoju choroby tętniczek płucnych oraz ochrona mięśnia komo−
ry systemowej przed zmianami degeneracyjnymi, wynikającymi z desaturacji krwi
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wieńcowej oraz objętościowego przeciążenia komory. Zabiegi te muszą również
zapewnić prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka już od chwili urodzenia.
Wzrastające doświadczenie wielu ośrodków wykazuje, że w grupie niemowląt
i małych dzieci bez dodatkowych czynników ryzyka, możliwe jest wykonanie
wczesnych całkowitych połączeń żylno−płucnych. U większości z nich, korzyst−
niejsze wydaje się leczenie etapowe, z wczesnym wykonaniem dwukierunkowego
zespolenia Glenna nawet pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia (4, 5, 6). W ostatnich
latach podkreśla się rolę dodatkowego, pulsacyjnego przepływu płucnego, po−
prawiającego wynik czynnościowy po częściowych połączeniach żylno−płucnych
(zmodyfikowane dwukierunkowe zespolenie Glenna) (7). Nie ma żadnej wątpli−
wości, że operacje sposobem Fontana należą do zabiegów paliatywnych, mają−
cych na celu przedłużenie i poprawę jakości życia i stanowiących u większości
pacjentów „pomost” do późniejszej transplantacji serca.

8.2. Historyczne i aktualne metody leczenia chirurgicznego
Pionierskie prace Glenna, Robicska oraz Bakuljewa i Kolesnikowa wykaza−
ły, że centralne ciśnienie żylne stwarza wystarczający napęd dla zapewnienia prze−
pływu krwi przez płuca (8, 9, 10) (ryc.1).
Ryc. 1. Schemat klasycznego
zespolenia Glenna
Ao – aorta
PT – pień tętnicy płucnej
RA – prawy przedsionek
RPA – prawa tętnica płucna
VCS – żyła główna górna

Późniejsze prace Hopkinsa, Abramsa i Kawashimy wprowadziły do po−
wszechnie dziś stosowanych metod chirurgicznych, dwukierunkowego i dwu−
stronnego zespolenia Glenna (11, 12, 13) (ryc. 2, ryc. 3 i 4). Całkowite, dwu−

Ryc. 2. Schemat zmodyfikowanego,
dwukierunkowego zespolenia Glenna,
VCI – żyła główna dolna
(pozostałe opisy jak poprzednio)

Ryc. 3. Schemat dwustronnego, dwukierunkowego,
zmodyfikowanego zespolenia Glenna
(opisy jak poprzednio)
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kierunkowe połączenie żylno−płucne w przypadku przerwania ciągłości żyły
głównej dolnej (Kawashima), stanowiło pierwszy model całkowitego krążenia
typu Fontana, w którym tylko spływ wieńcowy oraz z żył wątrobowych dreno−
wał do krążenia systemowego.

Ryc. 4. Angiografia pooperacyjna: dwustronne zespolenie Glenna.
Bezpośrednie połączenie żyły głównej dolnej z pniem płucnym

W 1968 roku Francis Fontan i Eugene Baudet wykonali pierwszą udaną ope−
rację u dziecka z atrezją zastawki trójdzielnej, polegającą na zespoleniu Glenna
oraz bezpośrednim połączeniu uszka prawego przedsionka z prawą tętnicą płuc−
ną. Dodatkowo, u pierwszych pacjentów implantowano zastawkę allogenną
w ujściu żyły głównej dolnej, a u niektórych także pomiędzy prawym przedsion−
kiem a tętnicami płucnymi (14). W 1973 roku Kreutzer zaproponował modyfi−
kację, polegającą na wszyciu własnej zastawki i pnia płucnego do prawego
przedsionka (15). Björk opisał bezpośrednie zespolenie pomiędzy uszkiem pra−
wego przedsionka a drogą odpływu prawej komory, u pacjentów z prawidłową
zastawką płucną (16). Wszystkie te historyczne techniki opierały się na przeko−
naniu, że prawy przedsionek może przejąć funkcję pompowania krwi do krąże−
nia płucnego. Pod koniec lat 70. Yacoub zastosował operację Fontana w różnych
postaciach serca jednokomorowego (17). W 1979 roku Choussat i Fontan sfor−
mułowali tak zwanych 10 przykazań stanowiących listę kryteriów anatomicznych
i hemodynamicznych, w owym czasie uważanych za niezbędne dla zapewnienia
zadowalającego wyniku operacji (18). Obecnie jedynie część z nich jest stale
aktualna (19). W 1988 roku de Leval opisał metodę całkowitego połączenia żylno−
płucnego (Total Cavo−Pulmonary Connection, TCPC) z wytworzeniem tak zwa−
nego bocznego tunelu wewnątrzsercowego, zwaną do dziś operacją de Levala
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(20). Upowszechnił on pogląd, że dla zapew−
nienia optymalnego przepływu płucnego, nie−
zbędne jest jak najkrótsze połączenie pomiędzy
żyłą główną dolną a tętnicami płucnymi oraz,
że prawy przedsionek po klasycznej operacji
Fontana stanowi niepotrzebny zbiornik żylny,
powodujący utratę energii przepływu oraz
zaburzenia rytmu (ryc. 5).

Ryc. 5. Schemat TCPC wewnątrzsercowego – de Leval
(opisy jak poprzednio)

Zarówno Laks z UCLA jak i grupa Castan~ edy z Bostonu pod koniec lat 80.
wprowadzili technikę tak zwanej fenestracji, polegającą na czasowym połącze−
niu pomiędzy spływem żylnym systemowym i płucnym na poziomie przedsion−
ków. Ma ono zapewniać poprawę rzutu systemowego kosztem desaturacji krwi
tętniczej u pacjentów o podwyższonym ryzyku (21, 22). Jego zamknięcie, jeśli
jest możliwe w okresie pooperacyjnym, dokonywane jest albo poprzez specjal−
nie zakładane śródoperacyjnie urządzenie (Laks) albo metodą interwencji kar−
diologicznej w pracowni cewnikowań.
Metoda alternatywna do zmodyfikowanego, dwukierunkowego zespolenia
Glenna, została zaproponowana przez grupę z Bostonu w celu ułatwienia póź−
niejszej ostatecznej paliacji (23). Tak zwana operacja „hemi−Fontana” polega na
zespoleniu odsercowego odcinka żyły głównej górnej z tętnicą płucną prawą (bez−
pośrednio po wykonaniu zmodyfikowanego zespolenia Glenna), a ujście żyły
głównej górnej zamykane jest łatką od strony prawego przedsionka, w czasie krót−
kiego okresu zakleszczenia aorty. Przy na−
stępnej operacji nie jest konieczne ryzykow−
ne preparowanie zespoleń zewnątrzserco−
wych i prawej tętnicy płucnej. Polega ona
jedynie na usunięciu uprzednio wszytej łaty
i wykonaniu tunelu wewnątrzprzedsionkowe−
go (ryc. 6).

Ryc. 6. Schemat tzw. operacji hemi−Fontana
(opisy jak poprzednio)

Kolejną metodę kombinowanego, dwuetapowego leczenia chirurgicznego
z udziałem interwencji kardiologicznej, proponuje grupa z Toronto (Freedom,
Williams – doniesienie ustne). Pierwszy etap leczenia polega na operacji zbli−
żonej do opisanej powyżej metody „hemi−Fontana”. Ubytek międzyprzedsion−
kowy zamykany jest łatą z otworem, który następnie może być zamknięty metodą
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interwencji kardiologicznej. Ujście żyły głównej górnej zaszyte jest od strony
prawego przedsionka łatką, która następnie, również w czasie interwencji kar−
diologicznej, jest perforowana i ujście żyły „otwierane” jest przy pomocy tech−
niki balonowej. W ten sposób ostateczna paliacja wykonywana jest w całości
w pracowni cewnikowań bez otwierania klatki piersiowej (ryc. 7).

Ryc. 7. Schemat wg Freedom, Williams
(opisy jak poprzednio)

W chwili obecnej jako ostateczna paliacja najczęściej stosowane są dwie tech−
niki chirurgiczne, stanowiące modyfikacje operacji Fontana: oryginalna opera−
cja de Levala (Total Cavo−Pulmonary Connection – TCPC, tunel boczny, we−
wnątrzsercowa operacja Fontana) oraz tak zwana zewnątrzsercowa operacja
Fontana (zewnątrzsercowe TCPC). W 1990 roku C. Marcelletti z Ospedale
Pediatrico Bambino Gesu w Rzymie opubli−
kował pierwsze doniesienie na temat zewną−
trzsercowego połączenia pomiędzy żyłą
główną dolną a tętnicami płucnymi, przy
pomocy bezzastawkowego graftu dakrono−
wego, z jednoczesnym zmodyfikowanym ze−
spoleniem Glenna (24) (ryc. 8).

Ryc. 8. Schemat zewnątrzsercowego TCPC z użyciem
sztucznego graftu dla połączenia żyły głównej dolnej
z tętnicami płucnymi (opisy jak poprzednio)

Ta interesująca koncepcja stanowi kontynuację wcześniejszej idei de Levala.
Do jej zalet należy relatywnie najkrótsze i całkowicie zewnątrzsercowe połączenie
pomiędzy żyłą główną dolną a tętnicami płucnymi, zapewniające niewielką utratę
energii przepływu oraz jego laminarny charakter. Technika ta ma zmniejszać ilość
pooperacyjnych zaburzeń rytmu, stanowiących problem po operacjach wewnątrz−
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przedsionkowych. Jej ujemną stroną było zastosowanie protezy dakronowej – po
żylnej stronie krążenia. W pojedynczych przypadkach Marcelletti wykonywał
jednak bezpośrednie połączenia pomiędzy żyłą główną dolną a pniem płucnym,
zwłaszcza w przypadku lewostronnej juxtapozycji uszek oraz przy dobrze roz−
winiętym pniu płucnym, położonym na prawo od aorty. Technika ta została dalej
rozwinięta przez R. McKay oraz nasz ośrodek i okazuje się możliwa do zasto−
sowania u ponad 30% pacjentów, bez zgonów (25, 26) (ryc. 9).

Ryc. 9. Angiografia pooperacyjna: bezpośrednie połączenie IVC
z pniem płucnym. Situs inversus

Protezę dakronową zastąpiliśmy bezzastawkową homogenną aortą wstępują−
cą. Inni autorzy proponują stosowanie zewnątrzsercowego, uszypułownego tu−
nelu z własnego osierdzia pacjenta (27, 28). Obecnie zewnątrzsercowa operacja
Fontana wykonywana jest na bijącym sercu, bez okresu niedokrwienia, co ma
istotne znaczenie dla protekcji mięśnia pojedynczej komory. Opisano także moż−
liwość jej wykonania bez użycia krążenia pozaustrojowego (29, 30).

8.3. Wskazania i czas operacji
Nawet optymalnie przeprowadzone wstępne etapy leczenia (zespolenia sys−
temowo−płucne, banding tętnicy płucnej) w pierwszych tygodniach życia, powo−
dują także negatywne efekty, obciążające wynik ostatecznej paliacji. W grupie
pacjentów z wyjściowo zmniejszonym przepływem płucnym, zespolenia syste−
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mowo−płucne powodują obciążenie objętościowe pojedynczej komory, jak rów−
nież mogą prowadzić do uszkodzenia naczyń płucnych (choroba tętniczek płuc−
nych). Banding tętnicy płucnej, z jednej strony ograniczający przepływ płucny
i teoretycznie chroniący przed nadciśnieniem płucnym, zwiększa przerost mię−
śnia pojedynczej komory, może powodować nabyte zwężenie podtętnicze oraz
niedomykalność zastawek przedsionkowo−komorowych. Dodatkowym negatyw−
nym efektem jest obniżenie saturacji krwi tętniczej, w tym wieńcowej. Czas jaki
upływa pomiędzy początkową a ostateczną paliacją jaką jest operacja Fontana,
stwarza również niekorzystne warunki dla rozwoju psychofizycznego dziecka.
Nawet po wcześnie wykonanym dwukierunkowym zespoleniu Glenna, istnieje
zwiększone ryzyko powstawania przetok systemowo−żylnych w krążeniu płuc−
nym oraz żylno−żylnych pomiędzy układami żyły głównej górnej i dolnej (7). Ma
temu zapobiegać zapewnienie pulsacyjnego przepływu płucnego przy pomocy
pozostawionego dodatkowego zespolenia systemowo−płucnego lub napływu krwi
z pojedynczej komory do płuc (7, 31) (ryc. 10).

Ryc. 10. Schemat zapewnienia pulsacyjnego dopływu krwi do płuc poprzez dodatkowe zespolenie
Blalock−Taussig (B−T) lub banding pnia płucnego
(MPA – główny pień tętnicy płucnej, pozostałe opisy jak poprzednio)

Ta strategia zwiększa również saturację tętniczą, nie powodując rozwoju nad−
ciśnienia płucnego. Ma ona zapewniać możliwość wcześniejszego wykonania
ostatecznej operacji Fontana (7). Z powyższych względów wydaje się wskazane
jak najwcześniejsze wykonanie ostatecznego całkowitego połączenia żylno−płuc−
nego, jeśli tylko pozwala na to rozwój tętnic płucnych. Niektórzy autorzy su−
gerują jak najwcześniejsze wykonanie wstępnej paliacji w postaci dwukierunko−
wego zespolenia Glenna nawet w wieku poniżej 3 miesięcy (32, 33, 34, 35).
Castan~ eda postuluje wykonanie ostatecznej operacji Fontana jeszcze w okresie
niemowlęcym. Wydaje się, że zastosowanie techniki de Levala umożliwia wcze−
śniejsze wykonanie ostatecznej paliacji, ponieważ wiek w chwili operacji nie jest
ograniczony przez rozmiar konduitu służącego do połączenia żyły głównej dolnej
z tętnicami płucnymi, jak w technice zewnątrzsercowej. W materiale 51 zewnątrz−
sercowych operacji Fontana opublikowanym w 1999 roku przez grupę z San
Francisco (Hanley), najmłodszy pacjent miał 18 miesięcy i ważył 10 kg. Zasto−
sowano u niego konduit PTFE o średnicy 16 mm (37). Najmłodszy operowany
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przez nas pacjent był w tym samym wieku, jego masa ciała wynosiła 9 kg, a im−
plantowana homogenna aorta wstępująca miała średnicę 18 mm. Uemura opisał
grupę 54 dzieci o masie ciała mniejszej niż 10 kg (minimum 6,1 kg, średnio
8,8 kg), u których wykonał całkowite połączenia żylno−płucne bez śmiertelności
szpitalnej (28). Prawdopodobieństwo przeżycia wynosiło 97% po pierwszym roku
i 92% po 5 latach od operacji. Postuluje on zewnątrzsercową operację Fontana
jako metodę z wyboru u wszystkich pacjentów. Podobnie jak my uważa, że
najprawdopodobniej graft o średnicy 18 mm powinien być definitywnym rozwią−
zaniem, aż do wieku dorosłego. Jako optymalne rozwiązanie proponuje uszypu−
łowany tunel z autologicznego osierdzia, z potencjalną możliwością wzrostu.
Dodatkowym jednak czynnikiem ryzyka w tym przypadku jest możliwość uci−
sku z zewnątrz. Zazwyczaj metoda ta nie może być zastosowana po uprzednio
wykonywanych operacjach, ze względu na zrosty i niedostępność osierdzia. Autor
wskazuje na ryzyko przecieków prawo−lewych pomiędzy częścią żylną i syste−
mową przedsionków w przypadku techniki wewnątrzsercowej. Stwarza to możli−
wość zatorowości systemowej, co miało miejsce u jednego z naszych pacjentów.
Podsumowując, ostateczna paliacja metodą Fontana u dzieci z czynnościowo
pojedynczą komorą, powinna być wykonana jak najwcześniej, nawet w wieku
niemowlęcym. W okresie noworodkowym w czasie pierwszego inwazyjnego ba−
dania diagnostycznego, pożądane jest prawie w każdym przypadku wykonanie
zabiegu Rashkinda, w celu ułatwienia mieszania się krwi żylnej na poziomie
przedsionków oraz umożliwienia swobodnego jej napływu do pojedynczej ko−
mory serca. W grupie niemowląt wymagających leczenia etapowego, dwukierun−
kowe zmodyfikowane zespolenie Glenna, optymalnie – z towarzyszącym pulsa−
cyjnym przepływem płucnym, może być bezpiecznie wykonane u niemowląt mię−
dzy 3 a 6 miesiącem życia. W przypadku jakiejkolwiek restrykcji przepływu krwi
przez ubytek międzyprzedsionkowy może być wówczas konieczne jednoczaso−
we wycięcie przegrody międzyprzedsionkowej, w czasie krótkotrwałego zaklesz−
czenia aorty. Wskazania do ostatecznej paliacji muszą być starannie rozważone,
zwłaszcza wobec dodatkowych czynników ryzyka obciążających wynik opera−
cji. Istnieje bowiem dużo danych wskazujących na fakt, że częściowe połącze−
nie żylno−płucne z towarzyszącym pulsacyjnym przepływem płucnym może
zapewniać długoterminowy dobry wynik czynnościowy (7).

8.4. Techniki operacyjne
8.4.1. Dostęp chirurgiczny i przygotowanie do operacji
Przygotowanie do wszystkich operacji z grupy połączeń żylno−płucnych (zmo−
dyfikowane zespolenia Glenna, całkowite połączenia żylno−płucne) jest podob−
ne jak we wszystkich operacjach wad wrodzonych serca w krążeniu pozaustro−
jowym. Uprzednio premedykowany pacjent zostaje zaintubowany, znieczulony
ogólnie, ma założony bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi, dwie cen−
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tralne linie żylne, jedną służącą do pomiaru ciśnienia w żyle głównej górnej,
a drugą – w żyle głównej dolnej. Dodatkowo założony jest dostęp do żyły ob−
wodowej, cewnik do pęcherza moczowego oraz przezskórny pomiar saturacji krwi
tętniczej. Założone są pomiary temperatur – nosowo−gardłowa, odbytnicza i skór−
na. Dziecko zostaje ułożone na plecach, z lekko uniesioną klatką piersiową, na
materacu wodnym połączonym z wymiennikiem ciepła.

8.4.2. Zmodyfikowane dwukierunkowe zespolenie Glenna
Po wykonaniu sternotomii pośrodkowej i subtotalnym usunięciu grasicy, osier−
dzie otwierane jest podłużnie. Wstępna faza operacji zależy od tego czy uprzed−
nio wykonywane były poprzedzające zabiegi paliatywne (zespolenia systemowo−
płucne, banding tętnicy płucnej). Generalnie, konieczne jest pełne wypreparo−
wanie pnia i tętnic płucnych, uwolnienie serca i naczyń ze zrostów a także wy−
preparowanie, jeśli istnieją, zespoleń systemowo−płucnych. Szczególnej dokład−
ności wymaga wypreparowanie żyły głównej górnej, lewej żyły ramienno−gło−
wowej, końcowego odcinka prawej żyły ramienno−głowowej, podkłucia i roz−
dzielenia żyły nieparzystej (vena azygos). Po podaniu Heparyny aortę wstępu−
jącą kaniulujemy typowo a następnie zakładamy poprzez uszko pojedynczą ka−
niulę do prawego przedsionka, zaciskamy, jeśli istnieje, zespolenie systemowo−
płucne i uruchamiamy krążenie pozaustrojowe. W trakcie powolnego chłodzenia
dziecka do 32°C żyłę główną górną kaniulujemy kaniulą Pacifico, wysoko,
w miejscu połączenia żył ramienno−głowowych. Szczególną uwagę należy zwró−
cić aby założony szew kapciuchowy (Prolene® 5−0 lub 6−0) miał wąski owalny
kształt i nie powodował późniejszego zwężenia w tym miejscu.
Niektóre ośrodki dla wykonywania dwukierunkowego zespolenia Glenna,
stosują technikę głębokiej hipotermii z zatrzymaniem krążenia (patrz rozdział 19,
tom II, str. 305*) i wówczas tylko pojedyncza kaniula żylna wprowadzana jest
do uszka prawego przedsionka.
Następny etap operacji polega na poprzecznym przecięciu żyły głównej gór−
nej około 5 mm powyżej jej ujścia do prawego przedsionka. Poprzedza to za−
łożenie szwu kapciuchowego od strony odsercowej (Prolene® 5−0 lub 6−0) ze
zwróceniem uwagi na leżący w bezpośrednim sąsiedztwie węzeł zatokowy. Ujście
odsercowe wykorzystujemy do założenia odbarczenia (ventu) komorowego.
Pomocne jest zaznaczenie przedniej powierzchni żyły głównej górnej przed jej
rozdzieleniem aby uniknąć jej skręcenia. W naszym ośrodku, w każdym przy−
padku rozważamy możliwość pozostawienia pulsacyjnego napływu krwi do tętnic
płucnych. Z tego powodu dwukierunkowe, zmodyfikowane zespolenie Glenna
wykonujemy jak najbardziej centralnie, do grzbietowej powierzchni prawej tęt−
nicy płucnej, najchętniej w miejscu bifurkacji. Uprzednio wypreparowane gałę−
zie płatowe prawej tętnicy płucnej jak również jej odcinek odsercowy zaciska−
* Malec E., Januszewska K. Zespół niedorozwoju lewego serca.
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my przy pomocy delikatnych klemów naczyniowych lub zacisków Pottsa, uni−
kając zakładania turniketów, które mogą powodować pierścieniowate zwężenia
naczyń. Po nacięciu podłużnym prawej tętnicy płucnej, dokładnie na jej grzbie−
towej powierzchni, obwodowy odcinek żyły głównej górnej wszywamy „koniec
do boku”, jednowarstwowym szwem ciągłym PDS 7−0. Jeśli zespolenie syste−
mowo−płucne wykonane było po stronie lewej, dwukierunkowe zespolenie Glenna
wykonywane jest nieco bardziej obwodowo do prawej tętnicy płucnej, jednakże
w wyraźnym oddaleniu od odejścia gałęzi górnopłatowej (ryc. 11).

Ryc. 11. Zdjęcia śródoperacyjne: prawostronne, dwukierunkowe, zmo−
dyfikowane zespolenie Glenna
(SVC – żyła główna górna, rPA – prawa tętnica płucna)

W przypadku likwidacji prawostronnego zmodyfikowanego zespolenia Bla−
lock−Taussig z użyciem wstawki Gore−Tex, wstawkę rozdzielamy, jej kikut prok−
symalny zszywamy dwuwarstwowo a kikut obwodowy dokładnie wycinamy
z prawej tętnicy płucnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwe w tym
miejscu zwężenie prawej tętnicy płucnej, które poszerzamy wszywając w to
miejsce żyłę główną górną.
U dzieci z lewą żyłą główną górną dodatkową, wykonujemy dwustronne, dwu−
kierunkowe zespolenie Glenna, zespalając tę żyłę „koniec do boku” z grzbietową
powierzchnią lewej tętnicy płucnej, analogicznie jak zespolenie prawostronne.
Jak wspomniano uprzednio, w przypadku przerwania ciągłości żyły głównej
dolnej i jej kontynuacji przez żyłę nieparzystą, zmodyfikowane dwukierunkowe
zespolenie Glenna stanowi pełne połączenie żylno−płucne (operacja Kawashimy)
(ryc. 12).
Po odpowietrzeniu zespolenia zdejmujemy zaciski naczyniowe oraz zacisk
wokół kaniuli Pacifico, oceniamy hemostazę i jak najszybciej dekaniulujemy żyłę
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Ryc.12. Angiografia pooperacyjna: lewostronna żyła główna górna
(situs inversus) wszyta do rozwidlenia tętnic płucnych

główną górną dla wczesnej oceny szerokości i szczelności zespolenia Glenna.
Usuwamy wałek spod pleców dziecka i zwalniamy szwy kierunkowe z osierdzia
dla poprawy spływu żylnego do serca. Dalszy etap operacji polega na podjęciu,
w trakcie ogrzewania dziecka, decyzji co do możliwości pozostawienia istnie−
jących uprzednio zespoleń lub pulsacyjnego napływu krwi od strony serca. Dla
podjęcia tej decyzji potrzebne są następujące informacje:
1. ciśnienie krwi w żyle głównej górnej oraz dolnej,
2. tętnicze ciśnienie krwi,
3. przezskórna saturacja krwi.
Po ogrzaniu dziecka usuwamy vent komorowy, zawiązujemy szew kapciu−
chowy na odsercowym odcinku żyły głównej górnej i zatrzymujemy krążenie po−
zaustrojowe.
Po obniżeniu stężenia tlenu do 50% (fiO2 0,5) i zapewnieniu prawidłowego
rzutu serca (z użyciem leków inotropowych i obniżających opór obwodowy), oce−
niamy ciśnienie krwi w żyle głównej górnej oraz saturację obwodową. Wype−
łnienie wstępne komory systemowej (preload) oceniamy na podstawie ciśnienia
w żyle głównej dolnej, dlatego pomiar ten jest ważny i niezbędny. W przypadku
zbyt wysokiego ciśnienia krwi w żyle głównej górnej (powyżej 20 torr) oraz wy−
sokiej saturacji, może być konieczne zamknięcie całkowite lub częściowe zespo−
lenia lub częściowe zaciśnięcie odsercowego odcinka prawej tętnicy płucnej –
w przypadku zespolenia lewostronnego lub odsercowego napływu krwi (klipsy
tantalowe). Jeśli zarówno ciśnienie żylne jak i saturcja są zadowalające, napływ
pulsacyjny do tętnic płucnych pozostawiamy. U dzieci po uprzednio wykonanym
bandingu tętnicy płucnej ograniczenie pulsacyjnego dopływu krwi do tętnic
płucnych od strony serca może zostać zapewnione przez dalsze „dociśnięcie”
bandingu. U dzieci bez uprzednio wykonywanych zespoleń systemowo−płucnych
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na tym etapie może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowego zmodyfiko−
wanego zespolenia Blalock−Taussig (wstawka Gore−Tex 3,5 lub 4 mm). Mecha−
nizm podejmowania tych decyzji jest dość złożony, musi uwzględniać zarówno
dane przedoperacyjne, aktualny stan hemodynamiczny oraz ryzyko w okresie po−
operacyjnym i wymaga dużego doświadczenia zespołu.
Metodą alternatywną, zwłaszcza w przypadku istotnego zwężenia prawej tęt−
nicy płucnej w miejscu uprzedniego zespolenia, jest jej rozdzielenie poprzeczne
i wszycie obu kikutów do boków nierozdzielonej żyły głównej górnej (23).
Po uzyskaniu stabilizacji krążenia i uznaniu wyniku operacji za zadowalają−
cy, podajemy Protaminę, dekaniulujemy serce i wykonujemy dokładną kontrolę
hemostazy. Naszywamy elektrodę nasierdziową i na mięsień prosty brzucha (lub
dwie elektrody nasierdziowe, sekwencyjnie), zakładamy dreny do śródpiersia
i jam opłucnowych, jeśli były otwarte. Ze względu na przewidywane następne
etapy leczenia chirurgicznego wszywamy membranę Gore−Tex oddzielającą serce
i wielkie naczynia od mostka. Mostek zamykamy drutem stalowym.

8.4.3. Całkowite wewnątrzsercowe połączenie żylno−płucne –
Total Intracardiac Cavo−Pulmonary Connection
(TCPC – intracardiac, operacja de Levala, tunel boczny)
Ta technika operacyjna, jak wspomniano uprzednio, została zaproponowana
przez de Levala w celu zmniejszenia turbulencji napływu krwi z żyły głównej dolnej
do tętnic płucnych oraz mniejszej utraty energii kinetycznej przepływu. Zmniej−
sza ona wielkość zbiornika żylnego w świetle prawego przedsionka a także zwięk−
sza jego odległość od strumienia krwi powracającej z żył płucnych do pojedyn−
czej komory. Jest to szczególnie ważne u pacjentów ze zwężeniem lub atrezją lewej
zastawki przedsionkowo−komorowej, u których krew z lewych żył płucnych musi
swobodnie napłynąć do prawej zastawki przedsionkowo−komorowej (zespół hipo−
plazji lewego serca). Po tej operacji spływ krwi z zatoki wieńcowej skierowany
jest bezpośrednio do krążenia systemowego, w którym ciśnienie żylne jest niższe.
Ma to zapewnić poprawę krążenia wieńcowego, zmniejszyć w nim zastój żylny,
zapobiec ewentualnemu obrzękowi myocardium i poprawić funkcję komory sys−
temowej w stosunku do „technik przedsionkowo−płucnych”. Podkreśla się również
mniejsze po tej operacji ryzyko nadkomorowych zaburzeń rytmu (38).
Zarówno przygotowanie, sposób monitorowania pacjenta w czasie operacji
jak i dostęp chirurgiczny są identyczne jak opisane uprzednio przy dwukierun−
kowym zespoleniu Glenna. Również pierwsza faza operacji, polegająca na
wykonaniu dwukierunkowego zespolenia Glenna, jest identyczna. Różnica po−
lega jedynie na bezpośredniej, niskiej kaniulacji żyły głównej dolnej po uprzed−
nim jej wypreparowaniu z przepony oraz założeniu ventu komorowego przez
ujście żyły płucnej górnej prawej. Można nadmienić, że również w przypadku
tej operacji, niektóre ośrodki stosują technikę głębokiej hipotermii z zatrzyma−
niem krążenia (porównaj – tom II, str. 305).
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W naszym ośrodku u większości pacjentów pień płucny odcinamy od serca
już we wstępnej fazie operacji, przed zespoleniem Glenna, na bijącym sercu. Ma
to na celu ułatwienie mobilizacji całych tętnic płucnych oraz uniknięcie ich za−
ciskania w czasie zespolenia Glenna (ryzyko zwężeń). Zastawkę płucną zszywa−
my szczelnie szwem ciągłym Prolene® 6−0. Kikut odsercowy pnia płucnego za−
mykamy dwuwarstwowym szwem półciągłym Prolene® 6−0 lub 5−0. Pomiędzy
zszytą zastawkę pnia płucnego a jego kikut wkładamy gąbkę fibrynową. Zabie−
gi te są niezwykle ważne dla uniknięcia powstania tak zwanej „kieszonki” pnia
płucnego, zawierającej potencjalny materiał zatorowy po systemowej stronie krą−
żenia. Po zakończeniu zespolenia Glenna zakleszczamy aortę, podajemy kardio−
pleginę i stosujemy chłodzenie powierzchniowe serca. W tym czasie obniżamy
temperaturę pacjenta do około 28°C. Ścianę prawego przedsionka otwieramy
skośnie, nieco bardziej niż zwykle do przodu, w kierunku jego uszka. Następ−
nie, dokonujemy szczegółowej inspekcji prawego przedsionka, oceniając poło−
żenie ujść obu żył głównych, zatoki wieńcowej oraz zastawki trójdzielnej.
Pozostałość przegrody międzyprzedsionkowej wycinamy i dokładnie oceniamy
położenie ujść prawych żył płucnych. Tunel wewnątrzprzedsionkowy wytwarza−
my z protezy Gore−Texowej o średnicy dokładnie odpowiadającej wielkości ujścia
żyły głównej dolnej do prawego przedsionka. Protezę przecinamy podłużnie
i kształtujemy w taki sposób, aby jej wymiar stanowił około połowy obwodu
wytwarzanego tunelu i wszywamy pomiędzy żyłę główną dolną oraz ujście żyły
głównej górnej, pozostawiając spływ z zatoki wieńcowej w części płucnej (przyj−
mującej spływ z żył płucnych) przedsionka (na zewnątrz protezy). Stwarza to
możliwość wzrostu tunelu w obrębie tej jego części, którą stanowią resztka prze−
grody i tylna ściana prawego przedsionka. Wszywając graft szczególną uwagę
należy zwrócić na:
1. uniknięcie kolizji linii szwów z okolicą węzła przedsionkowo−komorowego
oraz zatoki wieńcowej,
2. pozostawienie swobodnego spływu z prawych żył płucnych, od których brzeg
protezy musi być wyraźnie oddalony, a jej ściana po wypełnieniu nie może
utrudniać spływu krwi do „przedsionka płucnego”,
3. szczelność całej linii szwów, a zwłaszcza w miejscu beleczkowania prawego
przedsionka; jest to bardzo ważne w celu uniknięcia pooperacyjnej komuni−
kacji pomiędzy tunelem i „płucną” częścią przedsionka, mogącej powodować
tworzenie się skrzeplin i zatorowość w krążeniu systemowym.
Wszywanie łaty tunelizującej rozpoczynamy zawsze w jej odcinku dolnym,
przy ujściu żyły głównej dolnej. Ważnym elementem technicznym jest zmierze−
nie poszerzadłem Hegara średnicy ujścia żyły głównej górnej, które może być
znacząco mniejsze niż ujście żyły głównej dolnej, co spowoduje gradient ciśnienia
oraz turbulencje przepływu krwi. W dwóch przypadkach w naszym ośrodku
wymagało to poszerzenia ujścia żyły głównej górnej owalną łatą z autologicz−
nego osierdzia, bez powikłań ze strony węzła zatokowego. Ścianę prawego przed−
sionka zamykamy szczelnym dwuwarstwowym szwem półciągłym. Laks
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i Castan~ eda zaproponowali pozostawianie komunikacji (fenestracji) pomiędzy tu−
nelem a płucną częścią przedsionka w celu zapewnienia przecieku prawo−lewe−
go i poprawy rzutu systemowego, kosztem desaturacji krwi tętniczej w okresie
pooperacyjnym (fenestrated Fontan). Kalibrowany, okrągły otwór o średnicy
4–6 mm, w zależności od masy ciała dziecka, wykonywany jest, według Castan~ e−
dy, w centralnej części łaty Gore−Texowej. Jego późniejsze zamknięcie możliwe
jest metodą interwencji kardiologicznej. Technika Laksa polega na czasowym po−
zostawieniu komunikacji poprzez założony śródoperacyjnie turniket wyprowa−
dzony poprzez powłoki ciała na zewnątrz. Wskazania do pozostawienia fenestracji
różnią się według różnych autorów, od powszechnego jej stosowania, do ogra−
niczenia jedynie dla pacjentów o wysokim ryzyku (21, 23).
Dalszy etap operacji polega na wykonaniu zespolenia nadsercowego odcin−
ka żyły głównej górnej z dolną powierzchnią prawej tętnicy płucnej. Bardzo
ważne jest wybranie odpowiedniego miejsca zespolenia. Zazwyczaj zaczynamy
od zszycia, od strony lewej tętnicy płucnej obwodowego kikuta pnia płucnego,
z jego nacięciem w kierunku na prawą tętnicę płucną. Uważa się, że optymalne
miejsce zespolenia powinno znajdować się częściowo naprzeciwko (około 1/3
długości), uprzednio wykonanego zespolenia Glenna i sięgać możliwie daleko
w kierunku bifurkacji tętnic płucnych (ryc. 13).

Ryc. 13. Angiografia pooperacyjna: tunel wewnątrzprzedsionkowy i zmodyfikowane prawostronne
zespolenie Glenna u tego samego dziecka (de Leval)

Nie może ono jednak powodować żadnego zwężenia ani naciągnięcia lewej
tętnicy płucnej. Po zakończeniu zespolenia zdejmujemy klem z aorty, przywra−
camy perfuzję wieńcową z odpowietrzeniem jam serca i pni tętniczych. U więk−
szości pacjentów z czynnościowo pojedynczą komorą, po okresie niedokrwienia
wieńcowego, na około 10 minut przed przywróceniem perfuzji wieńcowej, po−
dajemy jedną dawkę tak zwanej „ciepłej, krwistej, niskopotasowej” kardiople−
giny (10 ml/kg masy ciała, 10 mmol K/l). W okresie ogrzewania i reperfuzji wień−
cowej oceniamy kurczliwość i rytm serca, szczelność zespoleń oraz usuwamy vent
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komorowy. Żyłę główną górną dekaniulujemy wcześnie. Usuwamy wałek spod
pleców dziecka oraz szwy kierunkowe z osierdzia. Po zakończeniu reperfuzji
i ogrzaniu dziecka wyłączamy krążenie pozaustrojowe. Po uzyskaniu stabilnych
parametrów hemodynamicznych (z zastosowaniem leków inotropowych i obni−
żających opór obwodowy), oceniamy ciśnienia w żyle głównej górnej i dolnej,
w celu wykluczenia resztkowego gradientu. Na tym etapie bardzo ważne jest za−
pewnienie odpowiedniego wypełnienia wstępnego (preload komory systemowej)
i dobranie właściwych parametrów wentylacji, specyficznych dla krążenia „typu
Fontana” (patrz dalej). Po kontroli hemostazy dekaniulujemy serce, podajemy Pro−
taminę, naszywamy dwie elektrody przedsionkowe i dwie komorowe. Zakłada−
my dreny do obu jam opłucnowych oraz dren do śródpiersia. Mostek zamykamy
drutem stalowym.

8.4.4. Całkowite zewnątrzsercowe połączenie żylno−płucne –
Total Extracardiac Cavo−Pulmonary Connection
(TCPC – extracardiac)
Wprowadzone przez Marcellettiego w 1990 roku całkowite zewnątrzsercowe
połączenie żył głównych z tętnicami płucnymi, będące kontynuacją koncepcji de
Levala, ma zapewniać dalszą poprawę charakterystyki napływu krwi żylnej do
tętnic płucnych, powodować mniejszą ilość pooperacyjnych zaburzeń rytmu a tak−
że zmniejszać śródoperacyjne uszkodzenie mięśnia pojedynczej komory serca
(24). Jest to operacja całkowicie zewnątrzsercowa, wykonywana z zachowanym
przepływem wieńcowym, na bijącym sercu, w umiarkowanej hipotermii, około
32°C.
Zarówno przygotowanie, sposób monitorowania pacjenta w czasie operacji,
jak i dostęp chirurgiczny, są identyczne jak przy operacji metodą de Levala. Jed−
nakże w zewnątrzsercowej operacji Fontana niezwykle ważna jest pełna mobi−
lizacja tętnic płucnych wraz z ich rozgałęzieniami oraz całego serca, w przypad−
ku istnienia zrostów po poprzednich operacjach. Również istotne jest rozległe
zmobilizowanie żyły głównej dolnej i jej całkowite oddzielenie od przepony i o−
sierdzia. Jej bezpośrednia kaniulacja kaniulą Pacifico powinna być wykonana jak
najbardziej obwodowo. W tej operacji vent komorowy zakładamy poprzez od−
sercowy odcinek żyły głównej górnej, jak w zmodyfikowanym zespoleniu Glenna.
Po rozdzieleniu i zaopatrzeniu pnia płucnego a także rozdzieleniu wszelkich ze−
spoleń systemowo−płucnych, wykonujemy jedno− lub dwustronne, dwukierunko−
we zespolenie Glenna (patrz wyżej). Ważnym elementem techniki chirurgicznej
jest podłużne nacięcie worka osierdziowego powyżej prawych żył płucnych,
a poniżej przebiegu prawego nerwu przeponowego. Manewr ten uwalnia prawe
żyły płucne od podtrzymującego je osierdzia i zapobiega ich uciskowi przez
połączenie żyły głównej dolnej z tętnicami płucnymi. Następnie, na pełnym
krążeniu omijającym („by−pass całkowity”), na ścianę prawego przedsionka
zakładamy klem tak, aby możliwe było wycięcie ujścia żyły głównej dolnej wraz
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z jak najszerszym, mankietem ściany przedsionka. Cięcie rozpoczynamy na
powierzchni grzbietowej a następnie kontynuujemy je do przodu i do dołu w kie−
runku ujścia zatoki wieńcowej, które stanowi jego ograniczenie. Należy pozo−
stawić margines co najmniej kilku milimetrów ściany przedsionka aby po jego
zszyciu nie doprowadzić do utrudnienia spływu wieńcowego. Nacinając przed−
sionek w kierunku tylnym należy uważać aby nie wejść w kolizję z nisko ucho−
dzącą żyłą płucną prawą dolną. Po wycięciu mankietu ściany przedsionka wraz
z ujściem żyły głównej dolnej, przedsionek zamykamy dwuwarstwowym szczel−
nym szwem półciągłym Prolene® 5−0 lub 6−0. Na tym etapie operacji podjęta musi
być jedna z najważniejszych decyzji, a mianowicie czy możliwe jest bezpośred−
nie zespolenie żyły głównej dolnej z tętnicami płucnymi. Wyższość tej metody,
jeśli jest ona technicznie możliwa, polega na maksymalnym skróceniu połącze−
nia, zapewnieniu możliwości wzrostu zespolenia oraz uniknięciu interpozycji
graftu w żylnej części krążenia. Warunki sprzyjające takiemu rozwiązaniu, to
przede wszystkim położenie pnia płucnego na prawo i do tyłu od aorty wstępu−
jącej, lewostronna juxtapozycja uszek przedsionków, brak poprzednich operacji,
powodujących zrosty wewnątrzosierdziowe oraz trudności w pełnym uruchomie−
niu tętnic płucnych. Należy zwrócić uwagę, że po odcięciu żyły głównej dolnej
dochodzi do lewostronnej rotacji serca, „od operatora”, co pozostawia dużą
przestrzeń na prawo od serca, ułatwiającą wykonanie połączenia. Margines ściany
przedsionka, obecny wokół ujścia żyły głównej dolnej, stanowi tkankę o dużej
potencjalnej rozciągliwości, co znacznie skraca odległość zespalanych naczyń.
Takie rozwiązanie okazało się możliwe u 30% pacjentów operowanych w naszym

Ryc. 14. Pełne zewnątrzsercowe połączenie żył płucnych głównych
z tętnicami płucnymi z użyciem allogennej aorty IVC – MPA
(Extracardiac TCPC)
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ośrodku „techniką zewnątrzsercową”. Zespolenie wykonujemy szwem ciągłym
PDS 6−0.
Jeśli zespolenie bezpośrednie jest niemożliwe, wykonujemy interpozycję al−
logennej, bezzastawkowej aorty wstępującej, zespalając ją najpierw z żyłą główną
dolną szwem półciągłym Prolene® 6−0 lub 5−0. Po zakończeniu zespolenia, dy−
stalny odcinek allograftu przycinamy skośnie tak, aby zespolenie z tętnicami płuc−
nymi było jak najszersze (ryc.14).
Wybór miejsca zespolenia z tętnicami płucny−
mi opiera się na identycznych założeniach jak
przy operacji de Levala. Zespolenie wykonujemy
szwem ciągłym Prolene ® 7−0 lub 6−0. Długość
graftu powinna być oczywiście jak najmniejsza
(zwykle nie przekracza 3 cm) ale nie może on
uciskać na prawe żyły płucne (ryc. 15).

Ryc. 15. Schemat zewnątrzsercowej operacji Fontana z wy−
korzystaniem aorty allogennej. „Fenestracja” przy pomocy
wstawki Gore−Tex

Szerokość graftu stwarza ograniczenia zastosowania tej metody operacyjnej
w najmłodszym wieku. Uemura sugeruje stosowanie graftów o średnicy 18 mm,
jako prawdopodobnie wystarczających do wieku dorosłego (28). Najmniejszy
operowany przez nas pacjent, u którego wszyliśmy wstawkę allogenną o śred−
nicy 18 mm ważył 9 kg. U pozostałych, rozmiary graftów wynosiły od 20 do
22 mm.
U pacjentów o podwyższonym ryzyku możliwe jest, podobnie jak przy tech−
nice wewnątrzsercowej, wykonanie fenestracji, polegającej na wszyciu krótkiej
wstawki Gore−Tex® 3,5 do 5 mm średnicy pomiędzy graft zewnątrzsercowy
a ścianę prawego przedsionka. Jej zamknięcie w okresie pooperacyjnym jest rów−
nież możliwe metodą interwencji kardiologicznej.
Hvass i Uemura proponują wykonanie tunelu zewnątrzsercowego z uszypu−
łowanego płata autologicznego osierdzia, co stwarza możliwość jego wzrostu
wraz ze wzrostem dziecka i być może pozwoli na wykonywanie zewnątrzserco−
wych połączeń żylno−płucnych już w okresie niemowlęcym, w wyselekcjonowa−
nej grupie pacjentów (27, 28).
Po zakończeniu zespoleń i ocenie hemostazy, następne etapy nie różnią się
od operacji de Levala. Zarówno według naszego doświadczenia jak i innych au−
torów, parametry hemodynamiczne, a zwłaszcza ciśnienie w żyle głównej gór−
nej i gradient ciśnienia pomiędzy żyłami górną i dolną, są korzystniejsze niż po
alternatywnych technikach operacyjnych. Ma to miejsce zarówno bezpośrednio
po zakończeniu krążenia pozaustrojowego jak i w okresie późniejszym (25, 26,
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28). Nie obserwujemy okołooperacyjnych zaburzeń rytmu serca. Ta zewnątrz−
sercowa operacja na bijącym sercu, bez niedokrwienia mięśnia pojedynczej
komory, zapewnia możliwie najmniejszy uraz śródoperacyjny i powoduje, że
jedynie wyjątkowo, dzieci te wymagają stosowania leków inotropowych (ryc.16).

Ryc. 16. Angiografia po zewnątrzsercowej operacji Fontana

8.5. Prowadzenie pooperacyjne
Trudności w prowadzeniu pooperacyjnym u dzieci po zabiegach metodą Fon−
tana zależą przede wszystkim od kumulacji przedoperacyjnych czynników ryzy−
ka, zarówno anatomicznych jak i hemodynamicznych. Zgromadzone doświadcze−
nie pozwala dziś, z jednej strony pokonać większość problemów anatomicznych,
a z drugiej – uniknąć tak zwanych „złych kandydatów” do tej paliatywnej metody
leczenia. Jak podkreślono we wstępie, klucz do uniknięcia dramatycznych czę−
sto przebiegów pooperacyjnych, znanych z pierwszego okresu wykonywania tych
operacji, stanowi jak najwcześniejsze rozpoznanie i zastosowanie wstępnych
technik chirurgicznych, mających na celu etapowe przygotowanie dziecka do
ostatecznej paliacji już w okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym. Za−
bezpieczenie krążenia płucnego przed rozwojem choroby tętniczek płucnych
(nadciśnienia płucnego) w pierwszych tygodniach i miesiącach życia oraz agre−
sywne chirurgiczne stymulowanie rozwoju tętnic płucnych, nie zawsze jest jed−
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nak skuteczne. W dalszym ciągu istnieje grupa dzieci, u których pomimo stoso−
wania wczesnego leczenia wieloetapowego, przedoperacyjne warunki hemo−
dynamiczne i anatomiczne są niekorzystne. Stwarza to określone problemy
pooperacyjne, zarówno wczesne jak i w okresie odległym.

8.5.1. Wczesne problemy pooperacyjne
Specyfika prowadzenia pooperacyjnego po opisanych powyżej operacjach
wynika z „szeregowego” uzależnienia krążenia systemowego od krążenia płuc−
nego. Ma na to zasadniczy wpływ wypełnienie wstępne oraz sposób wentylacji
w pierwszych godzinach po operacji. Dlatego też we wczesnym okresie poope−
racyjnym, najważniejsze są następujące zasady postępowania:
1. Zapewnienie właściwego wypełnienia łożyska naczyniowego, monitorowanego
w sposób ciągły poprzez pomiar ciśnień w żyle głównej górnej i dolnej. Dzieci
te wymagają zwykle większego uzupełniania objętości krwi krążącej, przy
pomocy przetoczeń krwi i wysokoosmotycznych płynów krwiopochodnych
(osocze AHG, albuminy) niż po innych operacjach. Bardzo ważne jest wcze−
sne obudzenie dziecka i pozwolenie mu na pewną aktywność mięśniową, al−
bowiem uruchamia to dodatkowe źródło energii kinetycznej, poprawiającej
napływ krwi żylnej do płuc („pompa mięśniowa”). Wysokie ułożenie dziecka
poprawia w sposób grawitacyjny spływ krwi żylnej z górnej połowy ciała
poprzez zespolenie Glenna.
2. Przepływ krwi przez płuca, jej powrót do lewego przedsionka i komory sys−
temowej (preload komory systemowej), są uzależnione w bezpośredni sposób
od średniego ciśnienia wdechowego w klatce piersiowej. Dlatego też sztucz−
na wentylacja, jeśli nie jest konieczna, prawie zawsze stanowi dodatkowe
obciążenie w krążeniu płucnym „typu Fontana”. Jeśli oddech zastępczy jest
niezbędny musi on być prowadzony w taki sposób, aby średnie ciśnienie wde−
chowe było jak najniższe (niska częstość oddechów z wyższą pojemnością
wdechową), przy możliwie najniższym ciśnieniu późno−wydechowym. Głę−
bokość znieczulenia śródoperacyjnego powinna być tak dobrana, aby dziecko
budziło się i zaczynało samodzielnie oddychać w pierwszej godzinie po za−
kończeniu operacji. Odłączenie od oddechu zastępczego oraz ekstubacja
powinny być wykonane jak najwcześniej, pod warunkiem, że pozwala na to
stan hemodynamiczny dziecka oraz nie ma powikłań w postaci krwawienia
lub istotnych hemodynamicznie zaburzeń rytmu serca (fast track strategy).
W naszym materiale w latach 1996–2000 obejmującym 76 operacji „typu
Fontana” mediana dla czasu sztucznej wentylacji wynosiła 11 godzin.
3. Kolejnym ważnym elementem jest prowadzenie bardzo dokładnego bilansu
w zakresie gospodarki płynowej, z uwzględnieniem pojawiających się częściej
u tych dzieci przesięków do jam surowiczych (jamy opłucnowe, otrzewna).
Nieuzasadniony, zbyt dodatni bilans płynów, powodujący kumulację płynów
w przestrzeni pozanaczyniowej, jest bardzo niekorzystny albowiem zwiększa
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on zarówno opór systemowy (afterload pojedynczej komory systemowej) jak
i płucny. Precyzyjna podaż płynów zgodna z minimalnym zapotrzebowaniem,
stosowanie diuretyków we wlewach ciągłych, a także utrzymywanie odpowied−
nio wysokiego ciśnienia onkotycznego krwi krążącej, powinny skutecznie temu
zapobiegać.
4. Równie ważne, jeśli nie najważniejsze, jest zapewnienie właściwej funkcji
pojedynczej komory systemowej. Polega ono na wspomaganiu czynności skur−
czowej odpowiednio dobranymi dawkami leków inotropowych (Dobutamina,
Amrinon, Milrinon) oraz na agresywnym stosowaniu leków obniżających opór
obwodowy (NTG, NTP, fenoksybenzamina, Captopril). Bardzo ważne jest
uniknięcie jatrogennego działania zbyt dużych dawek leków inotropowych,
które niepotrzebnie przedawkowywane, przyspieszają częstość serca, pogar−
szają krążenie wieńcowe, podnoszą opór obwodowy i ostatecznie mają nie−
korzystny wpływ na metabolizm i bilans energetyczny mięśnia sercowego.
5. Ze względów reologicznych, dla obniżenia oporu systemowego ważne jest
również utrzymywanie hematokrytu krwi na wystarczająco niskim poziomie
(około 35%).
6. Aby uniknąć wykrzepiania oraz mikrozatorów w hipodynamicznym krążeniu
żylno−płucnym od wczesnego okresu pooperacyjnego stosujemy Heparynę, a na−
stępnie pochodne dwuhydroxykumaryny (Sintrom). Ciągły wlew Heparyny roz−
poczynamy już w pierwszej dobie pooperacyjnej, po wykluczeniu krwawienia
pooperacyjnego, zwykle w 12 godzin po operacji. Z chwilą uruchomienia pe−
rystaltyki rozpoczynamy podawanie doustne Sintromu pod kontrolą INR (2–3).
7. U dzieci nieobciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka, przesięki do jam
ciała i związany z tym przedłużony „drenaż” w okresie pooperacyjnym, są
w ostatnich latach coraz rzadsze. Jeśli występują, wymaga to cierpliwego
biernego drenowania jam opłucnowych, ze starannym, uzupełnianiem utraco−
nego białka i ograniczaniem nadmiernej podaży płynów. Problem ten zwykle
ustępuje po kilku lub kilkunastu dniach.
Jednym z najpoważniejszych późnych problemów pooperacyjnych, jest ze−
spół utraty białka (protein losing enteropathy), który nie zawsze związany jest
z resztkowymi powikłaniami anatomicznymi lub niekorzystnymi parametrami
hemodynamicznymi. W każdym przypadku konieczna jest pełna ocena stanu
pooperacyjnego dziecka poprzez pełne badanie inwazyjne serca, dla wyklucze−
nia resztkowej patologii nadającej się do leczenia chirurgicznego lub inter−
wencyjnego (zwężenia, resztkowe przecieki, przetoki i połączenia wewnątrzpłuc−
ne oraz żylne). Jeśli zespół utraty białka występuje samoistnie, bez wymienio−
nych powyżej przyczyn, stanowi to bardzo poważny problem kliniczny i może
zmusić do próby chirurgicznej konwersji krążenia „typu Fontana” do sytuacji
sprzed operacji lub do zamiany połączenia wewnątrzsercowego na zewnątrzser−
cowe (39). Niektórzy autorzy podają korzystne wyniki leczenia enteropatii
wysiękowej przy pomocy wykonania fenestracji pomiędzy przedsionkiem żyl−
nym i płucnym (40, 41). W każdym przypadku niekorzystnego przebiegu poope−
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racyjnego, zarówno wcześnie jak i w odległym okresie po operacji, konieczna jest
inwazyjna ocena całego układu krążenia.
Osobne, nierozwiązane zagadnienie, stanowią wskazania do przewlekłej an−
tykoagulacji farmakologicznej, zarówno w odniesieniu do jej czasu, jak i rodza−
ju. Jedni autorzy stosują przewlekle Sintrom, inni ograniczają się jedynie do sto−
sowania preparatów antyagregacyjnych (Aspiryna, Ibuprofen), część nie stosuje
żadnej formy antykoagulacji. Choć problem ten pozostaje otwarty, nie ma żad−
nej wątpliwości, że każde dziecko z krążeniem „typu Fontana” powinno być sta−
rannie monitorowane w całym okresie pooperacyjnym, a u pacjentów z wynikiem
mniej niż optymalnym, powinny być rozszerzone wskazania do leczenia anty−
koagulacyjnego.

8.6. Wyniki leczenia
Jak wspomniano poprzednio, zarówno wczesne jak odległe wyniki leczenia
dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą, zależą od przedoperacyjnych czyn−
ników ryzyka oraz wieku w chwili rozpoczęcia leczenia. Wyniki różnią się za−
sadniczo w zależności od „ery”, w której przeprowadzona była operacja i były
istotnie gorsze w pierwszym okresie zbierania doświadczeń. W miarę upływu
czasu utrwaliło się przekonanie, potwierdzone doświadczeniami klinicznymi,
o przewadze leczenia etapowego, rozpoczętego już w okresie noworodkowym lub
wczesnoniemowlęcym, nad leczeniem jednoetapowym u dzieci starszych (4).
Poprawa wyników wczesnych w latach 90., wiąże się z szerokim wprowa−
dzeniem zmodyfikowanego zespolenia Glenna, wykonywanego już w okresie
niemowlęcym. Wynika to z przewagi zespolenia Glenna nad zespoleniem sys−
temowo−płucnym, polegającej na jak najwcześniejszym odciążeniu objętościo−
wym pojedynczej komory serca (5). Zmniejszenie udziału powrotu krwi z żyły
głównej górnej w stosunku do całkowitego powrotu żylnego, z około 50% w wie−
ku niemowlęcym, do około 35% w wieku 6,5 lat powoduje, że efektywność dwu−
kierunkowego zespolenia Glenna maleje w miarę wzrostu dziecka (42). Dlatego
też największy efekt tego zespolenia uzyskuje się w wieku między 6 miesięcy
a 3 lata. Jacobs podaje dobre wyniki wczesne po operacji „hemi−Fontana” u dwu−
miesięcznych niemowląt (5). Williams podkreśla jednak wyższą śmiertelność po−
operacyjną (20%) po tej operacji u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia oraz
podaje 8% zgonów wczesnych po dwukierunkowym zespoleniu Glenna w całym
swoim materiale (6).
W świetle powyższych danych logiczne wydaje się nieodkładanie ostatniego
etapu leczenia (zespolenie żyły głównej dolnej z tętnicami płucnymi) do wieku
powyżej 3 lat.
W ostatnich latach rozpowszechnia się pogląd o korzyściach płynących z pul−
sacyjnego charakteru przepływu płucnego w czasie przygotowywania dziecka do
ostatecznej operacji typu Fontana. Dane z Laennec Hospital w Paryżu wskazują
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szczególnie korzystny efekt przepływu pulsacyjnego u dzieci z początkowo
wzmożonym przepływem płucnym, po bandingu tętnicy płucnej wykonanym we
wczesnym okresie niemowlęcym (7). Według autorów, pulsacyjny przepływ płuc−
ny powoduje: wyższą saturację krwi tętniczej, zmniejsza częstość występowa−
nia przetok tętniczo−żylnych w krążeniu płucnym, nie zwiększa ryzyka nadciśnie−
nia płucnego oraz umożliwia przeprowadzenie ostatniego etapu leczenia w młod−
szym wieku (7).
Często niekorzystne wczesne i odległe wyniki po operacjach typu Fontana,
uzyskiwane w poprzednim okresie, uległy ostatnio istotnej poprawie. Uemura
podaje 0% wczesnych zgonów w grupie 164 pacjentów, w tym 54 z masą ciała
poniżej 10 kg, u których wykonano całkowite zewnątrzsercowe połączenia żyl−
no−płucne (28). Prawdopodobieństwo przeżycia jednego roku i 5 lat wynosiło od−
powiednio 97% i 92% w grupie dzieci bez izomeryzmu przedsionków oraz 79%
i 72% w grupie z zespołem heterotaksji. Również grupa z San Francisco podaje
0% śmiertelności szpitalnej w grupie 42 pacjentów po zewnątrzsercowej opera−
cji Fontana operowanych w latach 1992–1997 (37). Częstość stosowania fene−
stracji obniżyła się w tym czasie z 65% do 20%. Średnie ciśnienie w tętnicach
płucnych wynosiło 13,7±2,6 torr a przez – płucny gradient ciśnienia – 8,3±2,6 torr
w pierwszej dobie pooperacyjnej. Również autorzy ci podkreślają ważną, korzyst−
ną rolę wcześniejszego dwukierunkowego zespolenia Glenna. Zarówno w ich ma−
teriale, jak i według doświadczeń grupy z Uniwersytetu St. Petersburgh
(Floryda), możliwe jest przeprowadzenie całkowitej zewnątrzsercowej operacji
Fontana bez użycia krążenia zewnątrzustrojowego (43).
Niezależnie od poprawy wyników wczesnych, uzyskanych po wprowadze−
niu przez de Levala w 1988 roku (20) techniki tunelu wewnątrzprzedsionkowe−
go, w miarę upływu czasu rośnie ilość doniesień o związanych z nią późnych za−
burzeniach rytmu (39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50). Stanowiły one przyczynę 12%
zgonów w materiale Uniwersytetu Harvarda (44). W materiale naszej kliniki,
obejmującym grupę 80 pacjentów, u których wykonaliśmy w latach 1988–2000
całkowite połączenia żylno−płucne, u 38 wykonaliśmy operację de Levala. W gru−
pie tej wczesne i późne zaburzenia rytmu wystąpiły u 6% pacjentów i stanowiły
główną przyczynę zgonów odległych – 14,7%. Śmiertelność późna w całym
naszym materiale wynosiła 5,5% i dotyczyła jedynie pacjentów po operacji de
Levala. Spowodowało to w ostatnich latach zarzucenie w naszym ośrodku tej
techniki operacyjnej i wprowadzenie całkowitej zewnątrzsercowej operacji Fon−
tana jako metody z wyboru, niezależnie od sytuacji anatomicznej. W latach
1991–2000 wykonaliśmy w naszej klinice 27 zewnątrzsercowych operacji Fon−
tana ze śmiertelnością szpitalną wynoszącą 11% (3 zgony). U 90% dzieci po ze−
wnątrzsercowej operacji Fontana nie wystąpiły żadne powikłania odległe.
Na podstawie uzyskanych wyników, podobnie jak wielu innych autorów,
uważamy zewnątrzsercową operację Fontana za metodę z wyboru, możliwą do
wykonania nawet w grupie niemowląt poniżej 1 roku życia z zastosowaniem
graftu o średnicy nie mniejszej niż 16 mm (26). Odmienną opinię prezentuje
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A. Urban z St. Augustin (Niemcy) podający bardzo korzystne wyniki po opera−
cji de Levala, wykonywanej również u małych dzieci, w tym u niemowląt (do−
niesienie ustne). Sprawą otwartą i kontrowersyjną pozostaje kwestia stosowania
zmodyfikowanego zespolenia Glenna z pulsacyjnym przepływem płucnym jako
definitywnej paliacji (7).
W badaniach morfometrycznych wykazano, że pojedyncza komora po ope−
racjach Fontana ulega istotnemu przerostowi, który jest znamiennie większy, jeśli
ma ona budowę komory prawej. Jest to niezależne od rodzaju i czasu wykona−
nia operacji (44). Stanowi to istotny czynnik ryzyka nagłego zgonu z powodu
zaburzeń rytmu (51), jak również powoduje pogorszenie funkcji rozkurczowej
komory systemowej (52). Uważa się, że przewidywany czas funkcjonowania po−
jedynczej komory serca jest ograniczony, najprawdopodobniej niezależnie od sto−
sowanych metod wieloetapowego leczenia paliatywnego (6). Celem tych opera−
cji jest zapewnienie dziecku względnie prawidłowego rozwoju psychoruchowe−
go, poprawa jakości i długości życia. Najprawdopodobniej ostatecznym zabie−
giem paliatywnym u dzieci z pojedynczą komorą jest przeszczep serca, jeśli udaje
się uniknąć istotnej wtórnej patologii układu oddechowego.
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