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Ubytek przegrody miêdzykomorowej

Jacek J. Moll, Marek Kopala, Maciej Moll

10.1. Wprowadzenie

Ubytek przegrody miêdzykomorowej (ang. Ventricular Septal Defect � VSD) jest
jedn¹ z najczêstszych wad wrodzonych serca. Mo¿e wystêpowaæ jako odosobniony
lub mnogi. Odosobniony wystêpuje u co pi¹tego dziecka z wad¹ serca. Bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e mo¿e on wspó³istnieæ z jedn¹ lub kilkoma naraz wadami, takimi jak:
ubytek w przegrodzie przedsionków, zwê¿enie têtnicy p³ucnej, przetrwa³y przewód
têtniczy, zwê¿enie cie�ni aorty, prze³o¿enie du¿ych naczyñ czy atrezja zastawki têtnicy
p³ucnej, co drugie dziecko z wad¹ serca ma przeciek na tym poziomie.

Ubytek w przegrodzie komór po raz pierwszy zosta³ opisany przez Rogera
w 1879 r. Pierwszy polski opis ubytku miêdzykomorowego, doskonale udoku-
mentowany i zilustrowany, nale¿y do Henryka Pacanowskiego i pochodzi z 1883
roku. Wed³ug klasyfikacji Kirklina istniej¹ cztery typy ubytków w przegrodzie
komór (ryc. 1).

Ryc. 1. Cztery typy ubytków w przegrodzie
komór (opis w tek�cie)
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Ubytek typu I jest zlokalizowany pomiêdzy grzebieniem nadkomorowym a za-
stawk¹ têtnicy p³ucnej, typu II � w obszarze przegrody b³oniastej i jej okolicy (uby-
tek oko³ob³oniasty) pod grzebieniem nadkomorowym, typu III � w drodze nap³ywu
prawej komory, pod p³atkiem przegrodowym zastawki trójdzielnej (ubytek typu
wspólnego kana³u), ubytek typu IV w obszarze przegrody miê�niowej, najczê�ciej
w okolicy koniuszka serca. Ubytek typu II wystêpuje najczê�ciej. Ubytek typu III
po³o¿ony jest najbli¿ej uk³adu bod�coprzewodz¹cego serca i w zwi¹zku z tym ist-
nieje najwiêksze niebezpieczeñstwo jego uszkodzenia podczas operacyjnej korekcji
wady. W przypadku bardzo du¿ego ubytku mo¿e on obejmowaæ obszar obejmuj¹cy
³¹cznie kilka wyszczególnionych lokalizacji ubytków. Wielko�æ ubytku oraz opory
p³ucne maj¹ wp³yw na objêto�æ krwi przez niego przep³ywaj¹cej. Przy ma³ych opo-
rach p³ucnych i du¿ym ubytku, przep³yw krwi przez p³uca jest du¿y, co powoduje
równie¿ du¿y nap³yw do lewego przedsionka i lewej komory, przeci¹¿aj¹c serce i pro-
wadz¹c do niewydolno�ci kr¹¿enia. Wzrastaj¹ce, w miarê up³ywu czasu opory p³uc-
ne, powoduj¹ zmniejszenie przecieku wewn¹trzsercowego, poprawiaj¹c sytuacjê he-
modynamiczn¹, do czasu, kiedy stan¹ siê wy¿sze od systemowych. Przeciek wów-
czas zaczyna siê odwracaæ, narasta sinica i stan dziecka pogarsza siê ponownie.

10.2. Embriologia

Przegroda miêdzykomorowa zaczyna wykszta³caæ siê pod koniec 4 tygodnia
¿ycia p³odowego. W miarê wzrostu, ³¹czy siê ona z wypustkami wsierdzia i prze-
grod¹ aortalno-p³ucn¹, dziel¹c ca³kowicie pierwotn¹ wspóln¹ komorê na dwie
czê�ci. Dopóki po³¹czenie to nie jest ca³kowite, istnieje otwór tworz¹cy po³¹-
czenie pomiêdzy komorami. Je¿eli proces ³¹czenia siê podstawowej przegrody
i przegrody aortalno-p³ucnej nie zostanie ukoñczony, powstaje ubytek w przegro-
dzie komór typu I lub II. Niedok³adne zespolenie wypustek wsierdzia i podsta-
wowej przegrody miêdzykomorowej prowadzi do powstania ubytku typu III. Nie-
dostateczne wykszta³cenie podstawowej przegrody miêdzykomorowej jest przy-
czyn¹ ubytków w przegrodzie komór typu IV.

10.3. Naturalny przebieg choroby

Przebieg wady nie leczonej jest bardzo ró¿ny i zale¿y g³ównie od jej posta-
ci, tj. od wielko�ci ubytku, przecieku krwi oraz odpowiedzi ³o¿yska p³ucnego na
zwiêkszony przep³yw i ci�nienie. Od 20 do 40% ma³ych ubytków ulega samo-
istnemu zamkniêciu w ci¹gu pierwszych 4 lat ¿ycia (1). Czêsto�æ samoistnych
zamkniêæ zale¿y w znacznym stopniu od lokalizacji. Najczê�ciej zamykaj¹ siê
ubytki zlokalizowane w miê�niowej czê�ci przegrody (2). Ubytki, daj¹ce prze-
ciek p³ucny co najmniej dwa razy wiêkszy od systemowego, mog¹ powodowaæ
powstanie postêpuj¹cych i nieodwracalnych zmian w naczyniach p³ucnych,
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uniemo¿liwiaj¹cych korekcjê wady. Je¿eli dojdzie do tych nieodwracalnych
zmian i opory p³ucne przewy¿szaj¹ opory systemowe, odwraca siê przeciek
i powstaje sinica centralna. Powsta³y zespó³ zmian zosta³ nazwany zespo³em
Eisenmengera. Jedyn¹ alternatyw¹ w tym okresie pozostaje przeszczep p³uc lub
serca i p³uc. Niewydolno�æ kr¹¿enia wystêpuje stosunkowo rzadko, u oko³o 10%
dzieci z t¹ wad¹, najczê�ciej u niemowl¹t z du¿ym ubytkiem. Je¿eli dziecko
prze¿yje ten okres, objawy zmniejszaj¹ siê, gdy¿ ubytek staje siê relatywnie
mniejszy wraz ze wzrostem dziecka oraz równocze�nie wzrastaj¹ opory p³uc-
ne, zmniejszaj¹c przeciek wewn¹trzsercowy. Przy mniejszych ubytkach opory
p³ucne narastaj¹ wolniej i zespó³ Eisenmengera powstaje w drugiej lub trzeciej
dekadzie ¿ycia. Klinicznie objawia siê w postaci postêpuj¹cej, coraz mniejszej
tolerancji wysi³ku, narastaj¹cej sinicy, krwioplucia i zgonu. W niektórych przy-
padkach izolowanego ubytku miêdzykomorowego, mo¿e powstaæ zwê¿enie
drogi odp³ywu prawej komory, jako nastêpstwo jej przeci¹¿enia objêto�ciowe-
go. Zwê¿enie to chroni przed powstaniem zmian obturacyjnych w ³o¿ysku
p³ucnym (3). Przy znacznym zwê¿eniu narasta sinica, daj¹c zespó³ objawów
podobny do zespo³u Fallota.

10.4. Rozpoznanie choroby

Ma³y ubytek w przegrodzie komór mo¿e przebiegaæ bez jakichkolwiek ob-
jawów klinicznych. Jednostka taka nazywana jest chorob¹ Rogera. Du¿y ubytek
powoduje powstanie duszno�ci wysi³kowej. Przy znacznym przecieku lewo-pra-
wym, dominuj¹ objawy niewydolno�ci kr¹¿enia a przy odwróconym przecieku
� sinica centralna.

10.4.1. Badanie fizykalne

Objawy wystêpuj¹ce w tej wadzie zale¿¹ w du¿ej mierze od objêto�ci prze-
cieku pomiêdzy komorami, co z kolei zale¿y od wielko�ci ubytku miêdzyko-
morowego i stosunku oporów p³ucnych do systemowych. G³o�ny szmer pan-
systoliczy wys³uchuje siê w czwartej i trzeciej przestrzeni miêdzy¿ebrowej po
lewej stronie mostka. Drugi ton serca wys³uchiwany nad têtnic¹ p³ucn¹, po-
cz¹tkowo rozdwojony, staje siê pojedynczy, gdy ci�nienie p³ucne osi¹gnie
warto�ci ci�nienia systemowego. Przy du¿ym przecieku lewo-prawym serce jest
hiperdynamiczne i wyczuwa siê jego bicie poprzez �cianê klatki piersiowej. Gdy
ubytek jest ma³y lub istniej¹ znaczne opory p³ucne, praca serca jest spokojniej-
sza i nie wyczuwa siê wzmo¿onego jego bicia. Gdy dochodzi do niewydolno-
�ci kr¹¿enia, powiêksza siê serce i w¹troba oraz dochodzi do przepe³nienia
uk³adu ¿ylnego.
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10.4.2. Zdjêcie pogl¹dowe klatki piersiowej

Przy ma³ym ubytku sylwetka serca mo¿e byæ zupe³nie normalnej wielko�ci
a rysunek naczyniowy p³uc mo¿e nie odbiegaæ od normy. Przy du¿ym przecieku
lewo-prawym wzmo¿eniu ulega rysunek naczyniowy p³uc oraz powiêksza siê
lewy przedsionek. Lewy przedsionek jest najlepiej widoczny na zdjêciu bocz-
nym, z prze³ykiem wype³nionym papk¹ barytow¹. Ma³e uwypuklenie aorty z u-
wydatnionym pniem p³ucnym na zdjêciu przednio-tylnym, wskazuje na wiêkszy
przep³yw krwi w têtnicy p³ucnej ni¿ w aorcie.

10.4.3. Elektrokardiogram

Elektrokardiogram mo¿e byæ zupe³nie prawid³owy przy ma³ym ubytku miê-
dzykomorowym. Gdy ubytek jest du¿y a opory p³ucne nieznacznie tylko podwy¿-
szone, istnieje du¿y przeciek lewo-prawy, w elektrokardiogramie pojawiaj¹ siê
cechy przerostu lewej komory. Przy du¿ym ci�nieniu w têtnicy p³ucnej i wyso-
kich oporach p³ucnych, przeciek lewo-prawy mo¿e byæ niewielki i wtedy w e-
lektrokardiogramie bêd¹ dominowa³y cechy przerostu prawej komory. U chorych
z du¿ym przeciekiem lewo-prawym i jednocze�nie podwy¿szonym ci�nieniem
w têtnicy p³ucnej, pojawiaj¹ siê w elektrokardiogramie cechy przerostu zarów-
no lewej jak i prawej komory.

10.4.4. Echokardiografia

U dziecka z ubytkiem w przegrodzie komór echokardiogram jednowymiaro-
wy bêdzie wykazywa³ cechy przeci¹¿enia objêto�ciowego a wiêc powiêkszenie
lewej komory i lewego przedsionka. Echokardiografia dwuwymiarowa pozwala
na uwidocznienie nawet ma³ych ubytków. Du¿e znaczenie ma mo¿liwo�æ uwi-
docznienia po³o¿enia ubytku w stosunku do zastawek serca (4).

10.4.5. Cewnikowanie serca i angiokardiografia

Cewnikowanie serca z angiokardiografi¹ umo¿liwia potwierdzenie obecno�ci
ubytku w przegrodzie komór. Pozwala ponadto okre�liæ jego rozmiar i lokalizacjê
a tak¿e wielko�æ przecieku wewn¹trzsercowego oraz, co najwa¿niejsze, pozwala
oznaczyæ ci�nienie w têtnicy p³ucnej i umo¿liwia wyliczenie oporów p³ucnych. Na
obecno�æ ubytku w przegrodzie komór wskazuje wzrost utlenowania krwi w pra-
wej komorze. Ci�nienie w têtnicy p³ucnej mo¿e byæ podwy¿szone w ró¿nym stop-
niu, zale¿nie od wielko�ci przecieku i oporów p³ucnych. Przy bardzo wysokich
oporach p³ucnych przeciek mo¿e byæ odwrócony na prawo-lewy i wysycenie tle-
nowe krwi têtniczej systemowej bêdzie obni¿one. Podanie �rodka cieniuj¹cego do
lewej komory pozwala w projekcji tylno-przedniej i bocznej, uwidoczniæ rozmiar
i lokalizacjê ubytku. Sko�na g³owowo-ogonowa projekcja u³atwia uwidocznienie
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niskich ubytków. Cewnikowanie serca pozwala równie¿ potwierdziæ lub wykluczyæ
inne wspó³istniej¹ce wady, takie jak zwê¿enie drogi odp³ywu prawej komory, uby-
tek w przegrodzie przedsionków czy przetrwa³y przewód têtniczy (Botalla).

10.5. Wskazania do operacji

Wskazania do operacji zale¿¹ g³ównie od wielko�ci ubytku. Du¿y ubytek,
daj¹cy objawy niewydolno�ci kr¹¿enia, hipotrepsjê lub czêste infekcje p³ucne,
powinien byæ wcze�nie leczony chirurgicznie, szczególnie, gdy leczenie zachowaw-
cze nie przynosi po¿¹danych wyników. Wczesne zamkniêcie ubytku jest obecnie
podstawow¹ metod¹ postêpowania, natomiast leczenie paliatywne w postaci cza-
sowego zwê¿enia têtnicy p³ucnej (banding) rezerwuje siê dla dzieci z wieloma
ubytkami w miê�niowej czê�ci przegrody. U starszych dzieci i doros³ych, ubytek cha-
rakteryzuj¹cy siê klinicznymi objawami przecieku wewn¹trzsercowego, powinien byæ
leczony operacyjnie. Przeciwwskazaniem do operacji jest obecno�æ przecieku pra-
wo-lewego wynikaj¹cego z wysokich oporów p³ucnych. Opory rzêdu 10 j. Wooda
ze s³ab¹ reakcj¹ na tlen, tlenek azotu czy Priscol, s¹ równie¿ przeciwwskazaniem
do operacji. Istnieje rozbie¿no�æ zdañ co do wskazañ do operacji ma³ych ubytków
nie daj¹cych objawów klinicznych wady. Nale¿y wtedy indywidualnie rozwa¿yæ
ewentualne korzy�ci i zagro¿enia wynikaj¹ce z operacji lub te¿ jej nie przeprowa-
dzenia. Je¿eli ryzyko operacji jest ni¿sze ni¿ ryzyko ewentualnych powik³añ, spo-
wodowanych np. bakteryjnym zapaleniem wsierdzia, nale¿y taki ubytek zamkn¹æ.
Ostatnio w wielu o�rodkach kardiochirurgii dzieciêcej uznaje siê graniczn¹ war-
to�æ proporcji przep³ywu p³ucnego do systemowego (Qp:Qs) co najmniej 1,4 �
jako uzasadniaj¹c¹ podjêcie decyzji o leczeniu operacyjnym. Niekiedy jednak
decyzja o zamkniêciu ubytku podejmowana jest po stwierdzeniu jeszcze mniejszych
warto�ci.

10.6. Leczenie chirurgiczne

10.6.1. Rys historyczny

W roku 1952 Muller i Dammann opisali metodê paliatywnego leczenia ubytku
za pomoc¹ zwê¿enia têtnicy p³ucnej. Zwê¿enie to, powoduj¹c wzrost ci�nienia
w prawej komorze, zmniejsza przeciek wewn¹trzsercowy a tym samym zmniej-
sza objêto�æ krwi przep³ywaj¹cej przez ³o¿ysko p³ucne. Wczesne próby zamkniê-
cia ubytku na bij¹cym sercu by³y w wiêkszo�ci nieudane. W roku 1955 Lillehei
opisa³ zabieg zamkniêcia ubytku pod kontrol¹ wzroku, z zastosowaniem skrzy-
¿owanego kr¹¿enia dziecka z kr¹¿eniem matki (5). Jednak dopiero wprowadze-
nie kr¹¿enia pozaustrojowego z zastosowaniem oksygenatora pozwoli³o na ru-
tynowe operacje zamkniêcia ubytku w przegrodzie komór (6).
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10.6.2. Technika operacyjna

10.6.2.1. Operacja ³agodz¹ca (paliatywna) � zwê¿enie têtnicy p³ucnej (banding)

Obecnie operacjê zwê¿enia têtnicy p³ucnej wykonuje siê jedynie w ubytkach
w przegrodzie komór typu IV, szczególnie mnogich ubytkach, typu tzw. �sera
szwajcarskiego� (7).

Operacjê przeprowadza siê z torakotomii lewostronnej przednio-bocznej przez
IV miêdzy¿ebrze. Je¿eli przewód têtniczy jest dro¿ny, wypreparowuje siê go
i podwi¹zuje. Nacina siê worek osierdziowy z przodu do nerwu przeponowego.
Oddziela siê aortê od têtnicy p³ucnej i zak³ada na têtnicê p³ucn¹ podwi¹zkê prze-
wê¿aj¹c¹. Zaciska siê podwi¹zkê, mierz¹c jednocze�nie ci�nienie têtnicze oraz
ci�nienie w têtnicy p³ucnej powy¿ej miejsca przewê¿enia. Gdy ci�nienie w dy-
stalnej czê�ci têtnicy p³ucnej opadnie do warto�ci 1/3 wyj�ciowego, zwê¿enie jest
wystarczaj¹ce. Za optymalne mo¿na uznaæ obni¿enie �redniego ci�nienia w têt-
nicy p³ucnej do warto�ci nie przekraczaj¹cej 20 mmHg, jednak w praktyce nie-
jednokrotnie jest to nieosi¹galne. Równocze�nie obserwuje siê niewielki (okre-
sowy) spadek saturacji krwi têtniczej o kilka procent. Zaci�niêcie têtnicy p³uc-
nej mo¿e byæ równie¿ kontrolowane wzrostem ci�nienia têtniczego do osi¹gniê-
cia jego maksymalnej warto�ci. Przy nadmiernym zaci�niêciu têtnicy p³ucnej ci-
�nienie têtnicze zaczyna opadaæ. Wskazuje to, ¿e podwi¹zkê nale¿y nieco po-
luzowaæ. Po zabezpieczeniu podwi¹zki przed poluzowaniem zaszywa siê lu�no
worek osierdziowy, zak³ada dren do jamy op³ucnej i zamyka klatkê piersiow¹.

10.6.2.2. Korekcja ca³kowita wady

Ubytek w przegrodzie komór zamyka siê stosuj¹c kr¹¿enie pozaustrojowe
i zatrzymanie akcji serca roztworem kardioplegicznym. Po otwarciu klatki pier-
siowej z pod³u¿nej sternotomii nacina siê pod³u¿nie worek osierdziowy i podwie-
sza do brzegów rany operacyjnej. Kaniuluje siê aortê oraz osobno ¿y³y g³ówne.
Po och³odzeniu dziecka, uszczelnieniu ¿y³ g³ównych turniketami i zakleszcze-
niu aorty podaje siê p³yn kardioplegiczny do opuszki aorty. Nacina siê �cianê
prawego przedsionka, odsysaj¹c roztwór kardioplegiczny wyp³ywaj¹cy z zatoki
wieñcowej a nastêpnie zak³ada drenik ss¹cy do lewego przedsionka poprzez na-
ciêcie w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej lub z dostêpu przez ¿y³ê p³ucn¹ górn¹
praw¹. Zak³ada siê szwy odci¹gaj¹ce na brzegi naciêcia �ciany prawego przed-
sionka oraz zak³ada hak, uwidaczniaj¹c uj�cie trójdzielne. Z dostêpu przez za-
stawkê trójdzieln¹ uwidacznia siê ubytek w przegrodzie komór (ryc. 2).

W celu zamkniêcia ubytku najczê�ciej wszywa siê ³atê dakronow¹, dzian¹ lub
teflonow¹ (ew. z Gore-Texu�), szwami pojedynczymi lub szwem ci¹g³ym (ryc.
3). Je¿eli jest on ma³y i ma w³ókniste brzegi, mo¿na go zamkn¹æ szwami poje-
dynczymi materacowymi.

Je¿eli dostêp do ubytku jest trudny, szczególnie gdy jest on zlokalizowany
pod p³atkiem przegrodowym zastawki trójdzielnej, mo¿na podci¹æ ten p³atek
u podstawy i z tego dostêpu wszyæ ³atê. P³atek nale¿y nastêpnie zaszyæ cienkim
szwem polipropylenowym (ryc. 4).
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Ryc. 3. £ata wszyta w ubytek w prze-
grodzie komór szwem ci¹g³ym

Ryc. 4. £ata wszyta w ubytek w przegrodzie
komór z dostêpu przez podciêty p³atek prze-
grodowy zastawki trójdzielnej

Ryc. 2. Dostêp do ubytku oko³o-
b³oniastego przez naciêcie �ciany
prawego przedsionka i przez prawe
uj�cie przedsionkowo-komorowe

Jacek J. Moll, Marek Kopala, Maciej Moll



143

W ubytku typu II podczas wszywania ³aty do jego górnego brzegu, nale¿y
zwracaæ uwagê, aby nie uszkodziæ p³atków zastawki aortalnej. W okolicy dol-
nego brzegu ubytku szwy nale¿y zak³adaæ w pewnym oddaleniu od brzegu i nie
pe³-no�ciennie. Pozwala to unikn¹æ uszkodzenia pêczka bod�coprzewodz¹cego,
przebiegaj¹cego wzd³u¿ dolnego brzegu otworu, przy jego brzegu, po stronie
lewej komory. W obszarze p³atka przegrodowego zastawki trójdzielnej mo¿na wy-
korzystaæ czê�æ ³¹cznotkankow¹ podstawy p³atka do wszycia ³aty, co zabezpie-
cza przed uszkodzeniem pêczka Hisa. Zamkniêcie ubytku z dostêpu przez pra-
wy przedsionek jest szczególnie wskazane u dzieci z nadci�nieniem p³ucnym,
gdy¿ naciêcie �ciany prawej komory mog³oby upo�ledziæ jej funkcjê (8). Dostêp
przez praw¹ komorê powinien byæ stosowany tylko w wyj¹tkowych przypadkach,
takich jak np. dextrocardia. Przez naciêcie �ciany prawej komory mo¿e byæ
zamkniêty ubytek oko³ob³oniasty, nadgrzebieniowy oraz ubytek w beleczkowa-

nej czê�ci przegrody miê�niowej (9).
Praw¹ komorê nacina siê poprzecz-
nie w jej drodze odp³ywu (ryc. 5).
Najlepszy dostêp do ubytku zloka-
lizowanego pod zastawk¹ têtnicy
p³ucnej mo¿na uzyskaæ przez za-
stawkê p³ucn¹ po naciêciu pnia têt-
nicy p³ucnej.

Ryc. 5. Naciêta poprzecznie wolna �ciana
prawej komory w jej drodze odp³ywu, daj¹-
ca dostêp do ubytku w przegrodzie komór

Je¿eli wspó³istniej¹ce anomalie zmuszaj¹ do poszerzenia drogi odp³ywu pra-
wej komory lub do zastosowania protezy naczyniowej z zastawk¹ lub homogra-
ftu, praw¹ komorê nale¿y naci¹æ pod³u¿nie. Zak³ada siê dwa szwy odci¹gaj¹ce
na �cianie prawej komory, w miejscu, w którym nie przebiegaj¹ wiêksze ga³êzie
wieñcowe i nacina pomiêdzy nimi komorê, pozostawiaj¹c co najmniej 10-mili-
metrowy odstêp od ga³êzi zstêpuj¹cej przedniej, lewej têtnicy wieñcowej. Do-
stêp ten w znacznym stopniu u³atwia wszycie ³aty w ubytek typowy dla zespo³u
Fallota (malalignment). £atê mo¿na wszywaæ szwami pojedynczymi lub szwem
ci¹g³ym, w zale¿no�ci od do�wiadczenia operatora.

Ubytek przegrody miêdzykomorowej
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