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Wspólny kana³ przedsionkowo-komorowy

Szymon Pawlak, Marek Wites

11.1. Wstêp

Wspólny kana³ przedsionkowo-komorowy (ang. atrioventricular septal de-
fect, vs. common atrioventricular canal) jest wrodzon¹ wad¹ serca wynikaj¹c¹
z czê�ciowego lub ca³kowitego niedorozwoju poduszeczek wsierdziowych i cha-
rakteryzuje siê (ryc. 1):
� ubytkiem przegrody miêdzyprzedsionkowej � jest to ubytek typu ostium pri-

mum (ubytek typu otworu pierwotnego vs. pierwszego),
� brakiem podzia³u wspólnej zastawki przedsionkowo-komorowej na czê�æ mi-

traln¹ i trójdzieln¹ (lew¹ i praw¹) (ryc. 2),
� ubytkiem czê�ci nap³ywowej przegrody miêdzykomorowej.

Ryc. 1. Schemat przedstawia relacje pomiêdzy wspóln¹ za-
stawk¹ i ubytkami przegród serca (ASD � ubytek przegrody
miêdzyprzedsionkowej, VSD � ubytek przegrody miêdzyko-
morowej, RA � prawy przedsionek, LA � lewy przedsionek,
RV � prawa komora, LV � lewa komora)

Ryc. 2.  Wspólna zastawka, p³atki: LSL � lewo-
górny, LIL � lewo-dolny, LLL � lewo-boczny,
RSL � prawo-górny, RIL � prawo-dolny, RLL �
prawo-boczny
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W zale¿no�ci od stopnia zaawansowania wady, wed³ug pierwotnej klasyfi-
kacji Edwardsa, wyró¿nia siê trzy typy wspólnego kana³u przedsionkowo-komo-
rowego (jest to podzia³ historyczny):
1. ca³kowity � obejmuje wszystkie wy¿ej wymienione anomalie,
2. przej�ciowy � obejmuje ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej (ostium pri-

mum), rozszczep p³atka przedniego zastawki �mitralnej� (lewostronnej); w tej
postaci zastawka jest w pe³ni podzielona na czê�æ lew¹ i praw¹, (kana³ przej-
�ciowy bywa tak¿e nazywany po�rednim),

3. czê�ciowy � obejmuje ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej typu ostium
primum (otworu pierwotnego).
Obecnie do�æ czêsto spotyka siê wspólne nazewnictwo wszystkich postaci

wad rozwojowych poduszeczek wsierdziowych, jako anomalii kana³u przedsion-
kowo-komorowego, niezale¿nie od wystêpowania i stopnia nasilenia poszczegól-
nych sk³adowych wady.

Jednak, ze wzglêdu na ró¿ny przebieg choroby oraz technikê operacji i pro-
blemy z tym zwi¹zane, uzasadnione i wygodne jest stosowanie ogólnie przyjê-
tego, zmodyfikowanego podzia³u Edwardsa, w którym podobnie jak powy¿ej,
wyró¿nia siê trzy postacie (ró¿nica dotyczy szczegó³ów w pkt. 2 i 3):
1. ca³kowity � obejmuje wszystkie ww. anomalie (jak podano powy¿ej),
2. przej�ciowy � obejmuje ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej, nieprawid³o-

w¹ zastawkê przedsionkowo-komorow¹ lewostronn¹ czyli �mitraln¹� (zwykle
trójp³atkow¹), ale z zachowaniem odrêbnych pier�cieni zastawek przedsionko-
wo-komorowych, niewielki ubytek miêdzykomorowy w czê�ci nap³ywowej,

3. czê�ciowy � obejmuje ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej typu ostium
primum, wraz z nieprawid³owo�ciami zastawek przedsionkowo-komorowych.
Nale¿y tu zwróciæ uwagê na fakt, i¿ potoczne nazewnictwo cleft, przyjête dla

okre�lenia rozszczepu przedniego p³atka mitralnego, w przypadku wspólnego
kana³u przedsionkowo-komorowego jest nieprawid³owe, nie ma uzasadnienia
anatomicznego i nale¿y go zatem unikaæ. W przypadku bowiem ca³kowitego
kana³u � zastawki mitralnej nie ma, a w pozosta³ych postaciach kana³u � zastawka
lewostronna jest anatomicznie i fizjologicznie zastawk¹ wielop³atkow¹ i trudno
mówiæ o jej p³atku przednim.

Nazewnictwo ostium primum dla okre�lenia ubytku typu otworu pierwotnego jest
powszechnie przyjêtym i akceptowanym w wielu krajach. Tak¿e i w polskim jêzyku
czê�ciej pos³ugujemy siê w praktyce klinicznej terminem ostium primum (wymiennie
� czê�ciowy kana³ przedsionkowo-komorowy). Tote¿ w niniejszym opracowaniu przy-
jêli�my to zapo¿yczenie z jêzyka ³aciñskiego, jako dopuszczalne praktyczne uprosz-
czenie, nie koliduj¹ce z nazewnictwem ojczystym (rzadziej stosowanym).

11.2. Historia

Wspólny kana³ przedsionkowo-komorowy po raz pierwszy opisa³a Abbott (1),
w 1948 r. Rogers i Edwards zakwalifikowali go do jednej grupy wraz z ubytkiem
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miêdzyprzedsionkowym typu ostium primum (2). Koncepcja ta by³a uznawana
nadal przez Wakai i Edwardsa i w 1958 r. ustalono terminologiê czê�ciowego i ca-
³kowitego wspólnego kana³u przedsionkowo-komorowego (3). Pierwsza próba le-
czenia operacyjnego czê�ciowego kana³u przedsionkowo-komorowego odby³a siê
w Minneapolis w 1952 r. (4). Pomy�lne rezultaty uzyska³ dopiero Kirklin w 1954
r. operuj¹c metod¹ przedsionkowej �studni� Grossa (5). W tym samym roku Lil-
lehei skorygowa³ ca³kowity kana³ przedsionkowo-komorowy stosuj¹c technikê
cross-circulation, polegaj¹c¹ na wykorzystaniu uk³adu kr¹¿enia jednego z rodzi-
ców dla podtrzymania ¿ycia dziecka w trakcie operacji, poprzez bezpo�rednie
po³¹czenie uk³adu naczyniowego dziecka i osoby doros³ej. Rekonstrukcjê prze-
grody wykonano doszywaj¹c brzeg ubytku miêdzyprzedsionkowego bezpo�red-
nio do przegrody miêdzykomorowej (6). Technika ta by³a obarczona du¿¹ �mier-
telno�ci¹ a czêstym powik³aniem w okresie oko³ooperacyjnym by³ blok przed-
sionkowo-komorowy. W 1958 r. Lev opisa³ lokalizacjê w³ókien pêczka Hisa
w wadach wrodzonych serca, co stanowi³o podstawê do opracowania technik
operacyjnych pozwalaj¹cych unikn¹æ uszkodzenia uk³adu przewodz¹cego (7, 8).
Kolejnym krokiem poprawiaj¹cym wyniki leczenia by³a plastyka �rozszczepu�
p³atka w obrêbie uj�cia mitralnego zastosowana w 1959 r. przez Dubost�a i Blon-
deau (9). Od 1962 r. wprowadzono technikê rekonstrukcji przegrody pojedyn-
cz¹ ³at¹ obejmuj¹c¹ zarówno ubytek miêdzykomorowy jak i miêdzyprzedsion-
kowy (10). Obecnie rekonstrukcjê ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej prze-
prowadza siê za pomoc¹ ³aty dakronowej lub z PTFE (Gore-Tex�), a ubytek miê-
dzyprzedsionkowy zaopatruje siê ³at¹ pobran¹ z w³asnego worka osierdziowego
pacjenta. W przypadku niedomykalno�ci wykonuje siê plastykê zastawek przed-
sionkowo-komorowych.

11.3. Embriologia

Zarówno czê�ciowy jak i ca³kowity kana³ przedsionkowo-komorowy, s¹ wy-
nikiem zaburzonej embriogenezy poduszeczek wsierdziowych (ang. endocardial
cushions). Poduszeczki wsierdziowe s¹ uwypukleniami zarodkowej tkanki me-
zenchymalnej, pojawiaj¹cymi siê jednocze�nie na grzbietowej i brzusznej po-
wierzchni kana³u przedsionkowo-komorowego, a ich rozwój dokonuje siê oko³o
30 dnia ¿ycia p³odowego, niezale¿nie od rozwoju przedsionków. Czê�ciowe
po³¹czenie poduszeczek wsierdziowych daje w rezultacie ubytek typu ostium
primum, z nisko le¿¹cym ubytkiem miêdzyprzedsionkowym, nieprawid³ow¹ trój-
p³atkow¹ lewostronn¹ zastawk¹ �mitraln¹� oraz przemieszczeniem w kierunku
koniuszka serca obu zastawek przedsionkowo-komorowych. Ca³kowity brak
po³¹czenia poduszeczek wsierdziowych prowadzi do powstania pe³nego kana³u
przedsionkowo-komorowego ze wspóln¹ zastawk¹ przedsionkowo-komorow¹
i du¿ym ubytkiem miêdzyprzedsionkowym i miêdzykomorowym (11). Pomiêdzy
skrajnymi postaciami wady znajduj¹ siê przypadki okre�lane �po�rednim� lub
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�przej�ciowym� kana³em przesionkowo-komorowym, w których, w wyniku nie-
pe³nego zespolenia siê elementów zastawek z przegrod¹ miêdzykomorow¹,
pozostaj¹ liczne drobne po³¹czenia miêdzykomorowe. Ze wzglêdu na ma³y lub
nieistotny przeciek miêdzykomorowy w tej postaci wady, niektórzy zaliczaj¹ j¹
do ubytków typu ostium primum (12).

11.4. Anatomia

11.4.1. Anatomia czê�ciowego kana³u przedsionkowo-komorowego
(ryc. 3.):

� ubytek w dolnej czê�ci przegrody miêdzyprzedsionkowej, ostium primum,
� malformacja zastawek przedsionkowo-komorowych, trójp³atkowa zastawka

lewostronna (tzw. cleft zastawki mitralnej)
� przesuniêcie pier�cienia zastawki �mitralnej� w stronê koniuszka serca.

Ryc. 3. Czê�ciowy kana³ przedsionkowo-komorowy (opis p³at-
ków jak poprzednio), BP � bridging part (widok od do³u)

11.4.2. Anatomia przej�ciowego kana³u przedsionkowo-komorowego

� ubytek w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej, ostium primum,
� nieprawid³owe zastawki przedsionkowo-komorowe (w tym cleft zastawki mi-

tralnej),
� niewielki ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e wyró¿nianie przej�ciowego kana³u przedsionkowo-ko-
morowego jako odrêbnej wady jest dyskusyjne.

11.4.3. Anatomia ca³kowitego kana³u przedsionkowo-komorowego
(ryc. 4�6):

� ubytek w dolnej czê�ci przegrody miedzyprzedsionkowej, ostium primum,
� wspólna zastawka przedsionkowo-komorowa,
� ubytek miêdzykomorowy w nap³ywowej czê�ci przegrody miêdzykomorowej.

Szymon Pawlak, Marek Wites
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11.4.3.1. Zastawki przedsionkowo-komorowe (ryc. 2.)

Wspólna zastawka przedsionkowo-komorowa sk³ada siê z kilku p³atków,
z których wyró¿niaj¹ siê dwa du¿e p³atki, po³o¿one poprzecznie w stosunku do
przegrody miêdzykomorowej: p³atek lewo-górny (LSL) i lewo-dolny (LIL).
Anatomia p³atka górnego sta³a siê podstaw¹ dla klasyfikacji opracowanej przez
Rastelli�ego.

TYP �A� (ryc. 4.)

W kanale przedsionkowo-komorowym typu �A� p³atek górny jest podzielo-
ny symetrycznie, centralnie w linii przegrody miêdzykomorowej, a obie jego sk³a-
dowe: lewa (LSL) i prawa (RSL) przyczepiaj¹ siê licznymi nitkami �ciêgnisty-
mi do przegrody miêdzykomorowej w odpowiadaj¹cych im komorach. Czê�æ le-
wostronna wspólnej zastawki jest przesuniêta w stronê koniuszka i tworzy wspól-
ny pier�cieñ z czê�ci¹ prawostronn¹.

TYP �B� (ryc. 5.)

Ryc. 5. Ca³kowity kana³ przedsionkowo-komorowy typu �B�
(opis p³atków � jak poprzednio)

P³atek górny jest podzielony niesymetrycznie tak, ¿e jego sk³adowa lewa (LSL)
jest czê�ciowo przesuniêta nad praw¹ komorê, a nici �ciêgniste krzy¿uj¹ ubytek
miêdzykomorowy dochodz¹c do miê�nia brodawkowatego prawej komory. Zwy-
kle towarzyszy temu brak jednego miê�nia brodawkowatego komory lewej, a czê�æ
�mitralna� wspólnej zastawki mo¿e mieæ wtedy postaæ zastawki �spadochronowej�

Ryc. 4. Ca³kowity kana³ przedsionkowo-komorowy typu �A�
(opis p³atków � jak poprzednio)

Wspólny kana³ przedsionkowo-komorowy
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(parachute mitral valve). Pier�cieñ wspólnej zastawki, analogicznie jak w typie
�A�, przesuniêty jest w kierunku koniuszka w stosunku do poziomu prawid³o-
wej zastawki mitralnej.

TYP �C� (ryc. 6.)

Ryc. 6. Ca³kowity kana³ przedsionkowo-komorowy typu �C�
(opis p³atków � jak poprzednio)

Ta postaæ charakteryzuje siê skrajnym przesuniêciem p³atka lewo-górnego nad
praw¹ komorê tak, ¿e jest on swobodnie po³o¿ony powy¿ej ubytku miêdzyko-
morowego i nici �ciêgniste odchodz¹ce od niego nie przyczepiaj¹ siê do brzegu
przegrody, lecz do miê�ni brodawkowatych w obu komorach serca.

Oprócz wy¿ej wymienionych p³atków, w sk³ad zastawki zwykle wchodz¹ dwa
p³atki boczne � lewy (LLL) i prawy (RLL) oraz p³atki prawostronne � górny
(RSL) i dolny (RIL), sporadycznie wspólna zastawka mo¿e sk³adaæ siê z sied-
miu lub nawet o�miu p³atków (13, 14, 15).

Wspólna zastawka wraz z aparatem �ciêgnistym jest przemieszczona w kie-
runku koniuszka serca. Od strony lewej wyd³u¿enie w³óknistego po³¹czenia aor-
talno-mitralnego powoduje zwê¿enie i wyd³u¿enie drogi odp³ywu z komory.
W badaniu angiograficznym zwê¿enie to opisywane jest jako objaw �gêsiej szyi�
(ryc 7.). Zwykle nie powoduje ono jednak utrudnienia odp³ywu krwi z lewej

Ryc. 7. Zdjêcie angiograficzne wspólnego kana³u przedsionkowo-ko-
morowego � �gêsia szyja�
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komory (16). W wiêkszo�ci przypadków kana³u przedsionkowo-komorowego
wspólna zastawka otwiera siê w równej czê�ci do prawej jak i do lewej komory.
Tak¹ postaæ wspólnego kana³u nazywamy kana³em zbalansowanym. W nielicz-
nych przypadkach, w których zastawka przedsionkowo-komorowa otwiera siê
w wiêkszej czê�ci do jednej z komór, mamy do czynienia z postaci¹ niezbalan-
sowanego kana³u, gdzie jedna z komór jest hipoplastyczna. I tak, zale¿nie od prze-
mieszczenia wspólnej zastawki nad praw¹ lub lew¹ komorê, bêdziemy mieli do
czynienia z kana³em i hipoplazj¹ lewej b¹d� prawej komory. Ubytek miêdzyko-
morowy obejmuje czê�æ nap³ywow¹ przegrody, zwykle jest du¿y a jego po-
wierzchnia znacznie przekracza powierzchniê uj�cia aortalnego. Tak¿e ubytek
w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej jest czêsto du¿y i obejmuje doln¹ czê�æ
przegrody, tê któr¹ tworzy przegroda kana³u przedsionkowo-komorowego. Do-
datkowo zwykle wspó³istnieje mniejszy ubytek przegrody pierwotnej (�otworu
wtórnego�) nazywany potocznie �ASD II�. Przegroda wtórna i resztkowa prze-
groda pierwotna s¹ przez to przemieszczone na stronê lew¹, co daje w efekcie
bardzo du¿y prawy przedsionek i ma³y lewy. Zastawka aortalna nie jest, jak to
ma miejsce normalnie, wklinowana pomiêdzy zastawkami mitraln¹ i trójdzieln¹
lecz jest przesuniêta do przodu i ku górze (4). Pieñ p³ucny jest przewa¿nie po-
szerzony (g³ównie w efekcie zwiêkszenia przep³ywu p³ucnego) a jego �rednica
nieraz dwukrotnie przekracza �rednicê aorty.

Anomalie anatomiczne dotycz¹ tak¿e budowy szkieletu serca. W prawid³o-
wym sercu sk³ada siê on z pier�cieni w³óknistych, trzy z nich � aortalny,
mitralny i trójdzielny, po³¹czone s¹ ze sob¹ dwoma trójk¹tami w³óknistymi
i czê�ci¹ b³oniast¹ przegrody miêdzykomorowej. Pier�cieñ p³ucny le¿y w prze-
d³u¿eniu sto¿ka têtniczego i nie jest po³¹czony z innymi strukturami w³ókni-
stymi (17). U pacjentów z ca³kowitym kana³em przedsionkowo-komorowym po-
³¹czone pier�cienie � mitralny i trójdzielny tworz¹ wspólny pier�cieñ pojedyn-
czej zastawki przedsionkowo-komorowej.

11.5.  Wady towarzysz¹ce

Wspólnemu kana³owi przedsionkowo-komorowemu w 25% towarzysz¹ na-
stêpuj¹ce wrodzone wady serca:
� przetrwa³y przewód têtniczy w 10%,
� tetralogia Fallota w 10%,
� przetrwa³a ¿y³a g³ówna górna lewa uchodz¹ca do lewego przedsionka � w 3%,
� dwuuj�ciowa prawa komora w 2% (13, 18, 19, 4).

U 75% dzieci z ca³kowitym kana³em przedsionkowo-komorowym wystêpu-
je zespó³ Downa (20, 21, 22, 23, 24, 11). Dzieci nie obarczone zespo³em Downa
maj¹ zwykle z³o¿one postacie kana³u przedsionkowo-komorowego takie jak: typ
�B� wed³ug klasyfikacji Rastelli�ego i formy niezbalansowane � z hipoplazj¹
prawej b¹d� lewej komory.

Wspólny kana³ przedsionkowo-komorowy
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11.6.  Fizjologia wady

Krew w sercu o typie wspólnego kana³u ma mo¿liwo�æ swobodnego przep³y-
wu pomiêdzy lew¹ i praw¹ stron¹, zarówno na poziomie przedsionków jak i ko-
mór. Poniewa¿ opory w kr¹¿eniu p³ucnym s¹ znacznie ni¿sze od systemowych,
prowadzi to do powstania du¿ego przecieku lewo-prawego. Ma on cechy zarów-
no przecieku objêto�ciowego jak i ci�nieniowego. U dzieci z niedomykalno�ci¹
wspólnej zastawki wystêpuje dodatkowo przeciek z lewej komory do prawego
przedsionka nazywany �przeciekiem obligatoryjnym�. Konsekwencj¹ doprowa-
dzenia du¿ej ilo�ci krwi pod wysokim ci�nieniem do ³o¿yska p³ucnego jest bardzo
szybki rozwój nadci�nienia p³ucnego, czêsto ju¿ w okresie niemowlêcym. Dzie-
ci obarczone zespo³em Downa szybciej od zdrowych rozwijaj¹ zespó³ utrwalo-
nego i nieodwracalnego nadci�nienia p³ucnego. Ten fakt nabiera szczególnego
znaczenia w przypadku wspólnego kana³u, bowiem wiêkszo�æ kana³ów przed-
sionkowo-komorowych wspó³istnieje z zespo³em Downa (25, 26, 27).

11.7.  Obraz kliniczny

Dzieci urodzone z kana³em przedsionkowo-komorowym rzadko prezentuj¹
wyra�ne objawy kliniczne w pierwszych tygodniach ¿ycia, a szmer nad sercem
jest jedynym objawem wady. Natomiast kilka procent noworodków z wyra�n¹
niedomykalno�ci¹ czê�ci �mitralnej� wspólnej zastawki, prezentuje od pierwszych
dni ¿ycia, takie objawy jak: zastoinowa niewydolno�æ kr¹¿enia, zastój krwi stwier-
dzany w obrazie rtg nad polami p³ucnymi, niewydolno�æ oddechowa z hipokse-
mi¹ i znaczne zahamowanie rozwoju.

Dzieci bez niedomykalno�ci zastawek, po 4�6 tygodniach, wskutek fizjo-
logicznego spadku oporów w kr¹¿eniu p³ucnym i nastêpowego wzrostu objê-
to�ci przecieku, zaczynaj¹ wykazywaæ typowe cechy wad przeciekowych. S¹
to pocz¹tkowo ³agodne objawy, np. w postaci czêstych infekcji dróg oddecho-
wych, nastêpnie dochodzi do zahamowania rozwoju i przyrostu masy cia³a, a¿
w koñcu rozwija siê zastoinowa niewydolno�æ kr¹¿enia. U znacznej czê�ci
dzieci udaje siê opanowaæ powy¿sze objawy terapi¹ farmakologiczn¹, ale
w dalszym ci¹gu obserwuje siê s³aby przyrost masy cia³a, wymagaj¹ one czê-
stych hospitalizacji. W naturalnym przebiegu wady, bez wdro¿onego leczenia
operacyjnego czê�æ tych dzieci ginie ju¿ w pierwszych miesi¹cach ¿ycia,
w wyniku nag³ego za³amania uk³adu kr¹¿enia, po³¹czonego zwykle z infekcj¹
p³ucn¹. U tych, które prze¿yj¹ bez operacji, w wieku 12�18 miesiêcy powoli
dochodzi do poprawy stanu klinicznego, ustêpowania objawów wady z nastê-
powym przyspieszeniem rozwoju dziecka. Taki stan dziecka powinien budziæ
niepokój lekarza i przyspieszyæ decyzjê o leczeniu operacyjnym. Poprawa jest
bowiem najczê�ciej wynikiem narastania oporów w kr¹¿eniu p³ucnym i w kon-
sekwencji zmniejszenia objêto�ci przecieku lewo-prawego. Bez leczenia ope-
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racyjnego w dalszym przebiegu choroby rozwija siê zespó³ utrwalonego nad-
ci�nienia p³ucnego, z odwróceniem przecieku na prawo-lewy i sinic¹ central-
n¹. Zgon nastêpuje po kilku latach w wyniku postêpuj¹cej niewydolno�ci serca
lub powik³añ przecieku prawo-lewego i tylko w wyj¹tkowych przypadkach
dzieci te do¿ywaj¹ kilkunastu lat.

11.7.1. Przebieg choroby w ubytku typu ostium primum

Pacjenci z ubytkiem typu ostium primum prezentuj¹ objawy zwiêkszonego
objêto�ciowo przep³ywu p³ucnego, podobnie jak w przypadku ubytków ostium
secundum. Objawy te jednak przewa¿nie wystêpuj¹ wcze�niej i s¹ bardziej na-
silone. Wskutek przecieku lewo-prawego na poziomie przedsionków, docho-
dzi do powiêkszenia i przerostu prawej komory. Nadci�nienie p³ucne wystêpu-
je pó�no i tylko sporadycznie spotyka siê pacjentów z wyra�nie podwy¿szo-
nymi oporami p³ucnymi w okresie przedszkolnym. Czêsto jednym z podstawo-
wych objawów jest znacznego stopnia niedomykalno�æ zastawki mitralnej
zwi¹zana z jej nieprawid³ow¹ anatomi¹.

11.7.2. Przebieg choroby w ca³kowitym wspólnym kanale przedsion-
kowo-komorowym

Dzieci z ca³kowitym kana³em przedsionkowo-komorowym prezentuj¹ obja-
wy zwi¹zane z przeciekiem lewo-prawym zarówno na poziomie przedsionków
jak i komór. Dodatkowo, czêsto fala zwrotna z niedomykalnej wspólnej zastaw-
ki wype³nia, podatny na wzrost objêto�ci, prawy przedsionek. Powoduje to bardzo
niekorzystn¹ sytuacjê hemodynamiczn¹, w której krew do p³uc dop³ywa zarówno
w zwiêkszonej objêto�ci jak i pod wysokim ci�nieniem. Wadzie czêsto towa-
rzyszy dro¿ny przewód têtniczy co dodatkowo nasila objawy. Dzieci z tak¹ po-
staci¹ wady czêsto choruj¹ na infekcje uk³adu oddechowego. G³ównym czyn-
nikiem wp³ywaj¹cym na przebieg choroby jest rozwój nadci�nienia p³ucnego,
stwierdzanego u 30% dzieci pomiêdzy 7 a 12 miesi¹cem ¿ycia i a¿ u 90% po-
wy¿ej 5 roku (4).

Kolejnym wa¿nym czynnikiem ryzyka jest niedomykalno�æ wspólnej zastawki
która wystêpuje u 60% dzieci z t¹ wad¹. Prawdopodobieñstwo prze¿ycia 12
miesiêcy przez dzieci z nieoperowanym kana³em przedsionkowo-komorowym nie
przekracza 40%, a w wieku 36 miesiêcy jest ni¿sze od 10%.

11.8. Diagnostyka

11.8.1. W przeprowadzonym badaniu fizykalnym dziecka stwierdza siê:

� upo�ledzenie rozwoju fizycznego, niedobór ciê¿aru cia³a,
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� czêsto nawracaj¹ce infekcje uk³adu oddechowego,
� zwykle wyczuwalne dr¿enie skurczowe w okolicy koniuszka,
� os³uchowo � silnie akcentowany pierwszy ton, rozdwojenie drugiego tonu,

skurczowy szmer niedomykalno�ci wspólnej zastawki.

11.8.2. W obrazie elektrokardiograficznym:

� wyd³u¿enie odstêpu PR,
� wystêpowanie zespo³ów rSR, RSR�, RR�,
� cechy przerostu obu komór.

11.8.3. W zdjêciu przegl¹dowym klatki piersiowej:

� powiêkszenie sylwetki serca, szczególnie w zakresie prawego przedsionka,
� wyg³adzenie lewego brzegu serca,
� wzmo¿enie rysunku naczyniowego.

11.8.4. Echokardiografia:

Dwuwymiarowa echokardiografia jest najistotniejszym badaniem, pozwala-
j¹cym oceniæ zarówno morfologiê jak i fizjologiê wady, poprzez:
� wizualizacjê ubytków miêdzyprzedsionkowych i miêdzykomorowych,
� okre�lenie morfologii i stopnia niedomykalno�ci wspólnej zastawki,
� okre�lenie wielko�ci przep³ywu p³ucnego,
� okre�lenie oporów p³ucnych i orientacyjn¹ ocenê nadci�nienia p³ucnego.

11.8.5. Cewnikowanie serca i angiografia

Cewnikowanie serca jest wskazane je�li po przeprowadzonym badaniu echo-
kardiograficznym pozostaj¹ w¹tpliwo�ci co do anatomii i hemodynamiki wady,
rozpoznawane s¹ dodatkowe anomalie wymagaj¹ce potwierdzenia lub te¿ podej-
rzewamy znacznie podwy¿szone opory p³ucne. Cewnikowanie z angiografi¹
umo¿liwia:
� dok³adn¹ ocenê morfologii wady (oraz ewentualnych wad wspó³towarzysz¹-

cych),
� ocenê drogi wyp³ywu z prawej i lewej komory (objaw �gêsiej szyi�),
� ocenê oporu ³o¿yska p³ucnego,
� ocenê niedomykalno�ci wspólnej zastawki,
� ocenê morfologii aorty i zastawki aortalnej.
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11.9. Leczenie chirurgiczne

Technika operacyjnej korekcji kana³u przedsionkowo-komorowego polega na:
� rekonstrukcji górnej czê�ci przegrody miêdzykomorowej ³at¹ z materia³u

sztucznego � z Dacronu lub PTFE (Gore-Tex�), do wysoko�ci p³aszczyzny
zastawek przedsionkowo-komorowych,

� podzieleniu wspólnej zastawki na czê�ci mitraln¹ i trójdzieln¹,
� zamkniêciu ubytku miêdzyprzedsionkowego ³at¹ z w³asnego worka osierdzio-

wego pacjenta.
Dodatkowo, czêsto wspó³istniej¹cy dro¿ny przewód têtniczy mo¿e wymagaæ

podwi¹zania jeszcze przed pod³¹czeniem dziecka do uk³adu kr¹¿enia pozaustro-
jowego. Niekiedy ponadto ubytkowi typu ostium primum towarzyszy przetrwa-
³y otwór owalny lub ubytek typu ASD II w górnej czê�ci przegrody miêdzyprzed-
sionkowej, który wymaga dodatkowego zszycia. W zale¿no�ci od warunków ana-
tomicznych mo¿na zamkn¹æ obydwa ubytki wspóln¹ ³at¹.

11.9.1. Technika operacyjna dla czê�ciowego kana³u przedsionkowo-ko-
morowego � ostium primum

Zabieg operacyjny przeprowadza siê w technice kr¹¿enia pozaustrojowego. Po
zaci�niêciu poprzecznym aorty i podaniu kardioplegii otwiera siê prawy przedsio-
nek, wykonuje kontrolê szczelno�ci zastawki mitralnej poprzez wype³nienie pod
kontrol¹ wzroku lewej komory roztworem soli fizjologicznej podawanej energicz-
nym strumieniem. W przypadku jej niedomykalno�ci nale¿y siê zastanowiæ nad
sposobem postêpowania. Mo¿na zszyæ ca³kowicie lub czê�ciowo komisurê pomiê-
dzy p³atkami lewo-górnym i lewo-dolnym (tak zwany �cleft mitralny�) aby odtwo-
rzyæ zastawkê w postaci dwup³atkowej lub pozostawiæ zastawkê w postaci trójp³at-
kowej, jedynie koryguj¹c jej domykalno�æ plastyk¹ pier�cienia i komisur, zgodnie
z technik¹ zalecan¹ przez Carpentiera. Nastêpnie zamyka siê ubytek ³at¹ z w³asnego
worka osierdziowego pacjenta, wszywaj¹c j¹ szwem ci¹g³ym Prolene� 5-0, wed³ug
linii zaznaczonej krzy¿ykami na za³¹czonej rycinie (ryc. 8 a). Pozwala to unikn¹æ

Ryc. 8. Zatoka wieñcowa pozostawiona w prawym � a. lub lewym przedsionku � b
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uszkodzenia w³ókien uk³adu przewodz¹cego znajduj¹cych siê pomiêdzy zatok¹
wieñcow¹ i pier�cieniem zastawki trójdzielnej, w miejscu okre�lanym trójk¹tem
Kocha. Opisywana jest równie¿ technika zamykania ubytku z takim wszyciem ³aty,
aby sp³yw zatoki wieñcowej pozosta³ w lewym przedsionku (ryc. 8 b). W takiej tech-
nice jednak linia szwów jest d³u¿sza, a domieszka krwi ¿ylnej w lewym przedsion-
ku, chocia¿ niewielka, powoduje desaturacjê. Z drugiej strony zagro¿enie wyst¹pie-
nia bloku przedsionkowo komorowego jest tak niewielkie, ¿e wszywanie ³aty z po-
zostawieniem zatoki w lewym przedsionku wydaje siê byæ nieuzasadnione (4).

11.9.1.1. Uwagi
Ilo�æ powik³añ po tak wykonanych operacjach jest znikoma i w praktyce nie

powinna przekraczaæ 2%. Najczêstszym problemem s¹ czasowe lub utrwalone
zaburzenia rytmu, niedomykalno�æ zastawek przedsionkowo-komorowych. Mo¿e
wystêpowaæ zespó³ pokardiotomijny. W przypadkach �le (zbyt pó�no) zakwali-
fikowanych, w szczególno�ci z rozwiniêtym nadci�nieniem p³ucnym, np. u pa-
cjentów doros³ych, mo¿emy spotkaæ siê z prze³omem nadci�nienia p³ucnego
w przebiegu pooperacyjnym. Sytuacja taka rokuje �le i mo¿e nawet skoñczyæ siê
zgonem pacjenta (patrz roz. 13, cz. I).

11.9.2. Technika operacyjna w przypadku ca³kowitego wspólnego kana³u
przedsionkowo-komorowego

Jedynym sposobem leczenia wady jest korekcja chirurgiczna. W chwili obec-
nej nie s¹ znane metody leczenia tej wady technikami ma³oinwazyjnymi. Opty-
malnym wiekiem dla wykonania operacji jest okres pomiêdzy trzecim i dziewi¹-
tym miesi¹cem ¿ycia. Jednak w przypadku rozwijaj¹cej siê niewydolno�ci kr¹-
¿enia operacjê nale¿y wykonywaæ tak¿e w okresie noworodkowym, je�li jest to
mo¿liwe po stabilizacji uk³adu kr¹¿enia. W przypadku skrajnych niewydolno�ci
kr¹¿enia, nie poddaj¹cych siê farmakoterapii, operacjê nale¿y wykonaæ w trybie
pilnym. Odrêbnym zagadnieniem s¹ dzieci bez objawów niewydolno�ci kr¹¿e-
nia, dobrze toleruj¹ce wadê. W takich przypadkach czêsto opó�nia siê decyzjê
o podjêciu leczenia operacyjnego. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e do 12 miesi¹ca ¿ycia
a¿ u 30% dzieci ze wspólnym kana³em notuje siê rozwój gro�nego nadci�nienia
p³ucnego. Dlatego decyzja o podjêciu leczenia operacyjnego powinna byæ pod-
jêta oko³o 6 miesi¹ca ¿ycia. W takich przypadkach rokowanie jest najlepsze.

Obecnie najczê�ciej stosowan¹ i powszechnie uznan¹ metod¹ operacji jest
technika rekonstrukcji przegrody wspólnego kana³u za pomoc¹ dwóch ³at. Ope-
racjê wykonuje siê w kr¹¿eniu pozaustrojowym, z dostêpu poprzez sternotomiê
po�rodkow¹ (ryc. 9). Zalecane jest wykonanie operacji w p³ytkiej hipotermii lecz
w przypadku ma³ych dzieci, operowanych w okresie noworodkowym, mo¿na za-
stosowaæ g³êbok¹ hipotermiê z zatrzymaniem kr¹¿enia. Ubytek miêdzykomoro-
wy zamyka siê ³at¹ z materia³u syntetycznego (Dacron lub Gore-Tex�). £ata po-
winna mieæ kszta³t wycinka ko³a. Owalny brzeg ³aty dopasowujemy do wielko-
�ci ubytku miêdzykomorowego, tak aby jej prosta krawêd� wypada³a w p³asz-
czy�nie zamkniêcia wspólnej zastawki. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, aby ³ata
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nie by³a zbyt szeroka, gdy¿ uniemo¿liwi to dobr¹ rekonstrukcjê zastawek przed-
sionkowo- -komorowych. Prosta krawêd� ³aty stanowiæ bêdzie fragment pier�cieni
zastawkowych � gdy bêdzie zbyt szeroka � obwód pier�cienia nie bêdzie ade-
kwatny do rozmiarów p³atków. £atê zamykaj¹c¹ ubytek miêdzykomorowy wszy-
wamy szwem ci¹g³ym monofilamentowym np. Prolene� 5-0 lub 6-0, tak jak
pokazano na schemacie (ryc. 10).

Ryc. 9. Schemat pola opera-
cyjnego, widok poprzez
otwarty prawy przedsionek.
CS � zatoka wieñcowa, IVC
� ¿y³a g³ówna dolna, SVC �
¿y³a g³ówna górna

Ryc. 10. Rekonstrukcja prze-
grody miêdzykomorowej

Nastêpnym etapem operacji jest rekonstrukcja zastawek przedsionkowo-ko-
morowych, czêsto ³¹czona z doszyciem dolnego brzegu ³aty osierdziowej, któr¹
nastêpnie bêdzie zamkniêty ubytek miêdzyprzedsionkowy. Mo¿na to wykonaæ
tak jak na za³¹czonym schemacie szwami pojedynczymi (ryc. 11) lub doszyæ
p³atki zastawki szwem ci¹g³ym, za� ³atê osierdziow¹ przyszyæ dopiero po kon-
troli domykalno�ci zastawek. Wiêksz¹ uwagê nale¿y po�wiêciæ precyzyjnej re-
konstrukcji zastawki �mitralnej�, gdy¿ sprawno�æ jej funkcji, przede wszystkim,
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decyduje o dalszym przebiegu choroby i losie chorego dziecka, natomiast nie-
domykalno�æ zastawki trójdzielnej jest zwykle znacznie lepiej tolerowana.
Oczywi�cie nale¿y d¹¿yæ do uzyskania jak najlepszej domykalno�ci zastawki
zarówno lewo- jak i prawostronnej.

Po doszyciu dolnej krawêdzi ³aty osierdziowej nale¿y skontrolowaæ domy-
kalno�æ i ewentualnie zszyæ p³atki lewo-górny i lewo-dolny pojedynczymi szwami
materacowymi, w takim zakresie, aby nie zwêziæ uj�cia lewostronnej zastawki
przedsionkowo-komorowej (ryc. 12). Gdy pier�cieñ jest wystarczaj¹co szeroki
a zastawka niedomykalna g³ównie w czê�ci centralnej, mo¿na wykonaæ plasty-
kê, zwê¿aj¹c pier�cieñ zastawki i pozostawiaj¹c jednocze�nie trójp³atkow¹ za-
stawkê lewostronn¹. Ten sposób postêpowania zalecany jest przez Carpentiera.

Ryc. 11. Rekonstruk-
cja zastawek po³¹-
czona z doszyciem
dolnego brzegu ³aty
osierdziowej

Ryc. 12. Szwy materacowe ³¹-
cz¹ce p³atki; lewo-górny i lewo-
dolny, uprzednio doszyta ³ata
osierdziowa
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Ostatnim elementem rekonstrukcji jest doszycie ³aty osierdziowej do krawêdzi
ubytku w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej. Wykonuje siê to szwem ci¹g³ym
(ryc. 13). Po kontroli i ewentualnej plastyce zastawki trójdzielnej zamyka siê
prawy przedsionek, odpowietrza lew¹ komorê i zdejmuje zacisk z aorty. Pozo-
sta³e elementy techniki operacyjnej nie odbiegaj¹ od zasad przewidzianych dla
wszystkich operacji w kr¹¿eniu pozaustrojowym.

Ryc. 13. Widok przez otwar-
ty prawy przedsionek po wy-
konaniu korekcji wewn¹trz-
sercowej. Widoczne dwie ³aty
zamykaj¹ce ubytki na pozio-
mie komór i przedsionków

Technika operacyjna jest podobna dla wady typu �A� i �C�. Jedynie w kon-
figuracji wady typu �B�, w której nici �ciêgniste odchodz¹ce od p³atka lewo-gór-
nego przechodz¹ poprzez ubytek do miê�nia brodawkowatego w prawej komo-
rze, wy¿ej wymieniona technika musi byæ zmodyfikowana. Je�li jest to mo¿liwe
nale¿y przesun¹æ liniê szwów tak, aby pozostawiæ czê�æ nici �ciêgnistych po lewej
stronie przegrody. W skrajnych przypadkach mo¿na pozostawiæ niewielki uby-
tek w dolnej czê�ci ³aty miêdzykomorowej, oszczêdzaj¹c w ten sposób krzy¿u-
j¹ce przegrodê nici �ciêgniste lub nawet implantowaæ sztuczn¹ zastawkê w po-
zycji mitralnej podczas korekcji. Zdania na temat postêpowania w tej sytuacji s¹
podzielone i technika musi byæ indywidualnie dobrana dla pacjenta.

11.10. Niezbalansowane formy kana³ów
przedsionkowo-komorowych

Oddzielnym problemem s¹ niezbalansowane postacie kana³ów przedsionko-
wo-komorowych, w których jedna z komór jest niedorozwiniêta. Dotyczy to naj-
czê�ciej komory lewej, lecz sporadycznie zdarza siê sytuacja odwrotna. Takie
wady nie mog¹ byæ operowane przy zastosowaniu uprzednio opisanej techniki
rekonstrukcji przegrody i zastawek, poniewa¿ hipoplastyczna komora nie podo-
³a pe³nemu obci¹¿eniu i nie zapewni dostatecznego rzutu serca. Obecnie uznawa-
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n¹ za metodê z wyboru jest wieloetapowe leczenie zgodnie z zasadami Fontanna
stosowane w przypadku serca jednokomorowego. Technika operacyjna jest opisa-
na w odrêbnej czê�ci podrêcznika (roz. 8 cz. I). Pierwszym etapem leczenia, w przy-
padku podjêcia decyzji o zastosowaniu schematu leczenia przewidzianego dla po-
jedynczej komory, jest wykonanie w okresie niemowlêcym bandingu têtnicy p³uc-
nej, w celu zabezpieczenia ³o¿yska p³ucnego przed nadmiernym przep³ywem krwi
i zapobie¿enia rozwojowi nadci�nienia p³ucnego. Jednak zabieg ten mo¿na wyko-
naæ wy³¹cznie w przypadku sprawnej funkcji wspólnej zastawki, wzglêdnie �
z du¿ym ryzykiem � przy niewielkiej niedomykalno�ci. W przypadkach niezbalan-
sowanych form kana³ów przedsionkowo-komorowych z du¿¹ niedomykalno�ci¹
wspólnej zastawki nale¿y rozwa¿yæ wykonanie przeszczepu serca.
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