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13.1. Wspólny pieñ têtniczy
Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Marek Wites
13.1.1. Wprowadzenie
Wspólny pieñ têtniczy jest wad¹, w której pojedyncze, du¿e naczynie têtnicze odchodzi od serca, od tego za pojedynczego naczynia p³ynie krew do
kr¹¿enia systemowego, p³ucnego i wieñcowego. Wada nale¿y do rzadkich anomalii, jest notowana w 0,4 do 3,9% wrodzonych wad serca (1, 2), w Polsce odnotowano odsetek 2,43%, co stanowi 13,82 przypadków na 100000 urodzeñ (3).
Po raz pierwszy wspólny pieñ opisany zosta³ w Londynie przez Wilsona w 1798
roku (4)  by³ to typ II, w Polsce opis tej wady pojawia siê w Angiologii
L. Hirschfelda w 1863 roku (5).

13.1.2. Embriologia
Wspólny pieñ têtniczy zwi¹zany jest z atrezj¹ sto¿ka têtniczego, z czêciowym lub ca³kowitym brakiem przegrody aortalno-p³ucnej i zastawki têtnicy
p³ucnej (6, 7). W innym ujêciu jest efektem zaburzeñ wzrostu i wzajemnego
po³¹czenia grzebieni w obrêbie embrionalnego pnia i jego sto¿ka têtniczego (8).
W prawid³owym rozwoju zarodka, miêdzy 58 tygodniem, embrionalny wspólny pieñ zostaje podzielony wzd³u¿ d³ugiej osi przez spiralnie uk³adaj¹c¹ siê
przegrodê, na aortê wstêpuj¹c¹ i têtnicê p³ucn¹. W tym okresie pierwotny sto¿ek naczyniowy skrêcony zostaje spiralnie wzd³u¿ d³ugiej osi prawoskrêtnie,
po czym ca³oæ odcinka nad¹¿aj¹c za rozpoczêt¹ rotacj¹ wyprostowuje to
skrêcenie (do 180°) tak, aby w efekcie przemieciæ aortê znad prawej nad lew¹
komorê. Odcinek ten ulega absorpcji przybli¿aj¹c wielkie naczynia do podstawy serca. W ten sposób przegroda pnia ³¹czy siê z przegrod¹ aortalno-p³ucn¹
dystalnie i z poduszeczkami tworz¹cymi zastawki pó³ksiê¿ycowate proksymalnie, by ostatecznie oddzieliæ aortê od têtnicy p³ucnej. Z koñcem 7 tygodnia,
u zarodka naczynia te, d³ugoci ok. 910 mm, s¹ w wiêkszoci ukszta³towane
(4, 9, 10, 11, 12). Jeli defekt dotyczy tylko czêci przegrody p³ucno-aortalnej, wada przybiera postaæ okienka aortalno-p³ucnego, któremu zazwyczaj nie
towarzyszy ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej (4, 6, 13). Niekiedy ponadto spotyka siê opinie, ¿e obecnoæ odrêbnych, oddzielonych od siebie za-
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stawek pó³ksiê¿ycowatych obu naczyñ têtniczych wyklucza rozpoznanie
wspólnego pnia  a jest to w rzeczywistoci okienko aortalno-p³ucne (8).
Jednak¿e wspólny pieñ i okienko aortalno-p³ucne s¹ wadami zwi¹zanymi embriologicznym pochodzeniem, okienko jest ³agodniejsz¹ form¹ wady dotycz¹cej formowania odejcia pni têtniczych od serca (4, 14).
W pe³nej postaci pojedynczy wspólny pieñ têtniczy najczêciej kojarzy siê
z rozleg³ym ubytkiem w przegrodzie miêdzykomorowej o sta³ej morfologii, brak
ubytku jest zupe³nie wyj¹tkowy, ale mo¿liwy.

13.1.3. Klasyfikacja
Collet i Edwards (13) w 1949 roku zaproponowali klasyfikacjê wady (ryc. 1).
W tej klasyfikacji, powszechnie stosowanej i okrelanej w wiêkszoci opracowañ
jako klasyczna  w typie I krótki odcinek g³ówny têtnicy p³ucnej odchodzi od
wspólnego pnia. W typie II i III têtnice p³ucne odchodz¹ wprost od pnia  blisko siebie (typ II) lub w pewnym oddaleniu od siebie (typ III). Ten ostatni typ
w praktyce klinicznej odnotowywany jest bardzo rzadko a w niektórych zesta-

Ryc. 1. Klasyczna klasyfikacja Collet-Edwards (13)
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wieniach materia³u klinicznego w ogóle nie wystêpuje (2, 15, 16, 17, 18). Typ
IV nie spe³niaj¹c kryteriów embriologicznych (agenezja 4 ³uku aortalnego)
i anatomicznych okrelonych dla wspólnego pnia nie jest uznawany jako typ tej
wady, jest bowiem w rzeczywistoci atrezj¹ têtnicy p³ucnej z uk³adem nie ³¹cz¹cych siê ze sob¹ samodzielnych ga³êzi p³ucnych. Dla tej formy anatomicznej
stosowane dawniej nazewnictwo pseudotruncus budzi³o powszechne sprzeciwy
anatomów i równie¿ zosta³o odrzucone (2, 8, 11, 19). Typ wady ma zwi¹zek
z wzajemn¹ relacj¹ zaburzeñ rozwoju pomiêdzy 4 i 6 ³ukiem aortalnym. Przyk³adowo w typie IIII dochodzi do zaburzeñ rozwoju 6 ³uku aortalnego, w tzw.
typie IV  czwartego (1, 8, 10, 11). Omawiana klasyczna klasyfikacja nie przewidzia³a zaszeregowania wielu nietypowych odmian odejcia têtnic p³ucnych,
w szczególnoci braku jednej z nich a tak¿e form anatomicznych zwi¹zanych
z niedorozwojem ³uku aorty.
Van Praagh przedstawi³ w 1965 roku (11) w³asn¹ propozycjê klasyfikacji
przewiduj¹c¹ miejsce dla form anatomicznych poprzednio nie uwzglêdnianych
(ryc. 2). W ogólnoci wprowadzono odmianê A (ryc. 2 a)  z typowo wystêpuj¹cym ubytkiem w przegrodzie miêdzykomorowej (o typowej morfologii) a zatem odmianê zdecydowanie przewa¿aj¹c¹ oraz odmianê B (ryc. 2 b), niezwykle
rzadk¹  bez ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej. W tym podziale typ A1
pozostaje taki sam jak typ I w klasyfikacji klasycznej, typ A2 obejmuje poprzedni
II i III. Typ A3 Van Praagha przewidziany jest dla odmian anatomicznych z brakiem jednej z têtnic p³ucnych i unaczynieniem drugiego p³uca przez zastêpcze
naczynia zaopatrywane z przewodu têtniczego lub uk³adu têtnic obocznych 
oskrzelowych, wreszcie typ A4 dotyczy wspólnego pnia z towarzysz¹cymi
wadami ³uku aorty (niedorozwój lub przerwany ³uk) skojarzonymi z du¿ym
przewodem têtniczym. Typ A1 notowano w 4750%, A2 w 2128%, poredni
miêdzy A1 i A2  (A1,5)  w 9%, A3 w 28%, A4  w 1219% (6, 11, 12,
14). Typ A1A3 cechuje aortalny typ wspólnego pnia, typ A4  jest typem
têtnicy p³ucnej(7). W tej statystyce zwraca uwagê relatywnie czêste wystêpowanie niedorozwoju lub przerwania ³uku aorty (typ A4). Czêsto podkrelanym
interesuj¹cym szczegó³em anatomicznym jest czêste czêciowe lub ca³kowite
przemieszczenie pnia nad praw¹ komorê (6, 15), mo¿e ono wyst¹piæ w ka¿dym
typie wspólnego pnia. Wspó³towarzysz¹ce przerwanie ³uku aorty jest natomiast
stale zwi¹zane z prawokomorowym odejciem pnia (10)  dotyczy to jednak
przede wszystkim typu B przerwanego ³uku aorty, tj. przerwy pomiêdzy lew¹ têtnic¹ szyjn¹ i lew¹ têtnic¹ podobojczykow¹ (6, 10, 13, 15). W skojarzeniu wspólnego pnia z przerwaniem ³uku w bardzo rzadkiej konfiguracji A (przerwanie ³uku
na lewo od lewej têtnicy podobojczykowej), takiego przemieszczenia nie obserwowano (ryc. 9 d) (20).
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a)

Ryc. 2. Klasyfikacja Van Praagha. Typy A1A4
dotycz¹ wspólnego pnia z ubytkiem miêdzykomorowym (ryc. 2 a), B2 i B4 dotycz¹, cytowanych
przez autora klasyfikacji, przyk³adów pnia bez
ubytku miêdzykomorowego (ryc. 2 b). Opis w tekcie. Ilustracje wykonano w oparciu o prace Van
Praagha i Caldera (6, 11)

b)
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13.1.4. Anatomia
Prawostronny ³uk aorty jest notowany czêsto (1834%), czêciej ni¿ w skojarzeniu z jak¹kolwiek inn¹ wad¹ serca (14) a jego obecnoci towarzysz¹ nietypowoci odejcia od ³uku têtnic dog³owowych, w uk³adzie ich lustrzanego odbicia (6, 11, 14, 15). Obecnoæ przewodu têtniczego zwi¹zana jest g³ównie z przypadkami towarzysz¹cych wad ³uku aorty (wspomniane powy¿ej wspó³zawodnictwo struktur pochodz¹cych z 4 i 6 ³uku aortalnego), jednak obserwowana jest
tak¿e w klasycznej postaci wspólnego pnia têtniczego, ³¹cznie w 1318% (1, 6,
15). Iloæ p³atków zastawki pniowej jest zmienna od 26, przy czym najczêciej
obserwuje siê 3 p³atki (6168%), 4 (2431%), rzadko  2 (78%), bardzo rzadko 5 lub 6, za zastawka z jednym spoid³em jest zjawiskiem zupe³nie wyj¹tkowym (1, 11, 14, 15). Powa¿nym obci¹¿eniem jest niedomykalnoæ zastawki
pniowej wynikaj¹ca z wadliwej budowy p³atków  notowana w 2030% (6, 8).
Niedomykalnoæ nawet po pomylnie przeprowadzonym leczeniu operacyjnym
mo¿e nasilaæ siê z wiekiem dziecka. Du¿a ró¿norodnoæ dotyczy uk³adu têtnic
wieñcowych: s¹ to przemieszczenia odejcia do zatoki bezwieñcowej, odejcie
zbyt wysokie lub zbyt niskie w zatoce, w spoidle lub tu¿ ponad nim, zwê¿enia
odejcia, czêste s¹ wreszcie pojedyncze odejcia prawej lub lewej têtnicy oraz
nieprawid³owoci przebiegu unaczynienia. Anatomia ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej jest najczêciej typowa  jest to rozleg³y ubytek, le¿¹cy wysoko,
wciniêty pomiêdzy widlasto rozchodz¹ce siê ramiona wi¹zki przegrodowej
(septal band vs. trabecula septomarginalis) (8, 11, 19), w ponad 30% obejmuj¹cy równie¿ przegrodê oko³ob³oniast¹ (11). W takiej tylko postaci ubytku,
obejmuj¹cego czêæ oko³ob³oniast¹ przegrody, mo¿e zaistnieæ zagro¿enie ródoperacyjnego uszkodzenia uk³adu przewodz¹cego serca.
Anatomiê we wspólnym pniu cechuje ponadto brak wi¹zki przyciennej
(parietal band). Warto podkreliæ, ¿e sta³ym szczegó³em anatomicznym jest
zachowana ci¹g³oæ w³óknista pomiêdzy zastawk¹ mitraln¹ i pniow¹ (6, 8,
11, 14).

13.1.5. Rozpoznanie wady
Od wczesnego okresu noworodkowego wada manifestuje siê niewydolnoci¹
kr¹¿enia. W okresie pierwszych tygodni ¿ycia, wraz z fizjologicznym spadkiem
oporu p³ucnego, narasta  niekiedy gwa³townie  przep³yw p³ucny oraz wszelkie jego objawy kliniczne: dusznoæ, tachykardia, nadmierne pocenie, bladoæ
pow³ok, pomimo znacznego przep³ywu p³ucnego dziecko ma umiarkowane zasinienie pow³ok, bowiem stê¿enie tlenu we wspólnym pniu jest z regu³y nieco
obni¿one (1, 14, 19). Pieñ têtniczy otrzymuje krew z obu komór serca pod jednakowym cinieniem a zatem w ca³ym uk³adzie têtniczym  systemowym i p³ucnym, cinienia s¹ podobne. Wada usposabia do wczesnego awansowania siê nadcinienia p³ucnego, ju¿ w pierwszych tygodniach ¿ycia. Os³uchiwaniem najczê-
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ciej stwierdza siê nad koniuszkiem szmer rozkurczowy, zwi¹zany z du¿ym przep³ywem przez zastawkê mitraln¹ a w miêdzy¿ebrzu IIIV holosystoliczny szmer
przep³ywu przez ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej. Czêsto towarzysz¹ca
niedomykalnoæ zastawki pnia, skutkuje mrukiem rozkurczowym wzd³u¿ mostka po stronie lewej (6, 8, 12, 19). Badanie radiologiczne ujawnia ma³o charakterystyczne powiêkszenie sylwetki serca z szerok¹ szypu³¹ naczyniow¹, niewidoczny jest ³uk têtnicy p³ucnej. Pola p³ucne cechuje obraz zwiêkszonego przep³ywu p³ucnego. Elektrokardiogram ujawnia cechy przerostu lewego przedsionka i lewej komory, czêsto obu komór serca. Obraz echokardiograficzny przypomina anatomiê tetralogii Fallota lub atrezji têtnicy p³ucnej z ubytkiem miêdzykomorowym (14, 19). Zachowana jest (jak podano powy¿ej) ci¹g³oæ pomiêdzy
zastawk¹ dwudzieln¹ a zastawk¹ pnia (6, 8, 11). Uwidocznienie têtnic p³ucnych
odchodz¹cych od wspólnego naczynia jest pewnym elementem rozpoznawczym.
O rozpoznaniu rozstrzyga cewnikowanie serca z angiografi¹. Poza okreleniem
anatomii odejcia têtnic p³ucnych, pozwala na weryfikacjê czêsto wspó³istniej¹cej niedomykalnoci pniowej (do 1/3 przypadków) oraz wielkoci przep³ywu
p³ucnego wraz z oporem ³o¿yska naczyniowego p³uc. Badanie mo¿e ponadto uwidoczniæ anatomiê têtnic wieñcowych oraz ewentualne zwê¿enia w miejscu odejcia têtnic p³ucnych (6, 9, 15). Rezonans magnetyczny sprzyja ustaleniu precyzyjnego rozpoznania, jest coraz chêtniej stosowany do okrelenia morfologii
wspólnego pnia i zwi¹zanych z nim anomalii ³uku aorty (19, 21).

13.1.6. Leczenie operacyjne
W erze poprzedzaj¹cej powszechne wprowadzenie leczenia chirurgicznego
wspólnego pnia têtniczego odnotowano, ¿e wród dzieci nie operowanych, 65%
nie prze¿ywa³o pierwszego pó³rocza ¿ycia a 7590% nie prze¿ywa³o 1 roku (13,
14, 19). redni czas prze¿ycia dzieci nie leczonych okrelano na 5 tygodni (6,11).
Wyj¹tkowo rzadko, wród objawów ciê¿kiego, oporowego nadcinienia p³ucnego, pacjenci mog¹ do¿ywaæ wieku dojrza³ego (13).
Pocz¹tek leczenia chirurgicznego, stwarzaj¹cego nadzieje na uratowanie dzieci
z t¹ niezwykle trudn¹ wad¹, datuje siê od 1962 roku, tj. od kiedy technikê
Dammanna i Mullera zaadaptowano do leczenia wspólnego pnia  zwê¿aj¹c jedn¹
lub obie ga³êzie p³ucne, jednak wyniki leczenia operacyjnego obci¹¿one by³y
wysok¹ miertelnoci¹, przekraczaj¹c¹ 70% (1, 16, 22). Po pierwszych próbach
korygowania wady z zastosowaniem materia³ów sztucznych (Sloan 1962  wg
22), McGoon w 1967 przeprowadza pomylnie korekcje z zastosowaniem protezy allogennej do po³¹czenia komory prawej z têtnic¹ p³ucn¹ u dzieci starszych
(23), za Barratt-Boyes dokonuje w 1971 roku po raz pierwszy korekcji wady
z zastosowaniem g³êbokiej hipotermii z zatrzymaniem kr¹¿enia, u niemowlêcia
w wieku 6 tygodni (wg 22). Wreszcie Bove w 1989 roku przedstawia doskona³e
wyniki leczenia operacyjnego w okresie noworodkowym (18). Wspó³czenie
panuje zgodnoæ co do faktu, ¿e leczenie operacyjne wspólnego pnia têtniczego
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powinno byæ podejmowane w okresie pierwszych 2 miesiêcy ¿ycia dziecka (12,
19, 22).
Dziecko przygotowywane jest standardowo do kr¹¿enia pozaustrojowego.
Chêtnie stosowan¹ metod¹ w okresie noworodkowym i niemowlêcym jest technika g³êbokiej hipotermii z zatrzymaniem kr¹¿enia (19), chocia¿ operacja naprawcza wady mo¿liwa jest z klasycznym, nie przerywanym kr¹¿eniem pozaustrojowym (16, 18). Kaniulê aortaln¹ wprowadza siê do pnia têtniczego mo¿liwie
wysoko, tu¿ przed odejciem pnia ramienno-g³owowego. Równoczasowo z rozpoczêciem kr¹¿enia pozaustrojowego nale¿y zacisn¹æ têtnice p³ucne (przez zaklemowanie lub zaciniêcie turniketami) w obawie przed przekrwieniem ³o¿yska p³ucnego. Przewód têtniczy, jeli istnieje, wymaga na tym etapie bezwzglêdnie
podwi¹zania. Temperaturê dziecka obni¿a siê do 20 °C, po czym, po zaklemowaniu pnia tu¿ poni¿ej wprowadzonej kaniuli têtniczej, wstrzykuje siê do niego
p³yn kardioplegiczny. Niedomykalnoæ zastawki pnia zmusza czêsto do wprowadzenia kardioplegii bezporednio do ujæ wieñcowych (1). Operacjê rozpoczyna odciêcie têtnic p³ucnych (lub krótkiego pnia têtnicy p³ucnej w typie I wady),
wykonane w ten sposób, aby ciana pozosta³ej po ich odciêciu aorty, nie zosta³a
okaleczona zbyt du¿ym ubytkiem materia³u (ryc. 3 a, b). Najkorzystniejsze jest
pozostawienie wiêkszego marginesu ciany naczynia bli¿ej zastawki pniowej
w trosce aby nie naruszyæ ujcia lewej têtnicy wieñcowej i w obawie o domykalnoæ zastawki têtniczej, natomiast z nieco mielszym wyciêciem w kierunku
wewnêtrznej krzywizny ³uku aorty (1). Otwór w cianie odtworzonej aorty mo¿e
wówczas zostaæ jedynie zszyty, najlepiej dwuwarstwowo, bez koniecznoci uzupe³niania ³at¹. Wzajemne oddalenie od siebie têtnic p³ucnych, w bardzo rzadko

a)

b)

Ryc. 3. Technika operacyjna, a  odciêcie têtnic p³ucnych od pnia, b  ciana aorty w tym miejscu
zszyta
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spotykanym typie III wady (typ wg klasyfikacji Colleta-Edwardsa), stwarza wiêksze trudnoci i mo¿e byæ wskazaniem do zamkniêcia ³at¹ powsta³ego w cianie
ubytku, za têtnice p³ucne mog¹ wówczas wymagaæ staranniejszej mobilizacji
i wzajemnego ich zszycia (ryc. 4). Kolejnym sta³ym i wa¿nym elementem korekcji wady jest w³aciwe wykonanie otworu w wolnej cianie prawej komory.
Kierunek naciêcia powinien byæ zbli¿ony do d³ugiej osi komory i proksymalnie
siêgaæ w pobli¿e podstawy odejcia pnia. Podczas wykonywania ventrikulotomii nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na s¹siedztwo têtniczego unaczynienia
wieñcowego wraz z czêstymi jego anomaliami. Zamkniêcie ubytku miêdzykomorowego, zazwyczaj du¿ego, usadowionego pod zastawk¹ pnia, jest ³atwo wykonalne przez tak¹ ventrikulotomiê, z zastrze¿eniem jednak, ¿e naciêcie ciany

Ryc. 4. £¹czenie têtnic p³ucnych  (odciête przy
samodzielnym ich odejciu od pnia, w typie III)
przygotowywanie do zespolenia

komory powinno byæ mo¿liwie oszczêdne i nie wiêksze ni¿ wymagane do zapewnienia niezbêdnego wyp³ywu z prawej komory. Przesuniête odejcie pnia wiêksz¹
czêci¹ obwodu nad praw¹ komorê wymaga nieco wiêkszego naciêcia, wiêkszej
swobody manewru dla chirurga, maj¹c na wzglêdzie takie wszycie ³aty w ubytek
miêdzykomorowy, aby wyp³yw z komory lewej do aorty by³ swobodny. Ubytek
w przegrodzie miêdzykomorowej zamyka siê najczêciej ³at¹ z dzianiny dakronowej. Sposób wszywania ³aty zale¿y od dowiadczenia zespo³u operuj¹cego, wydaje siê ¿e szew ci¹g³y ma przewagê nad szwami pojedynczymi. Anatomia ubytku miêdzykomorowego u³atwia zamkniêcie chirurgiczne z niewielkim prawdopodobieñstwem uszkodzenia uk³adu przewodz¹cego  uszkodzenia takie zdarzaj¹ siê
relatywnie rzadko (16, 19) i jak wspomniano, tylko w sytuacji gdy ubytek swoim
zasiêgiem obejmuje tak¿e czêæ oko³ob³oniast¹. Po zamkniêciu komunikacji miêdzykomorowej nastêpuje ostatni etap operacji, polegaj¹cy na po³¹czeniu prawej
komory z têtnicami p³ucnymi, przy czym rozmaite opracowane modyfikacje chirurgiczne oferuj¹ szereg mo¿liwych technicznych rozwi¹zañ.
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13.1.6.1. Modyfikacje chirurgiczne
Zespolenie prawej komory z têtnic¹ p³ucn¹ wykonuje siê z zastosowaniem:
 sztucznej protezy naczyniowej prostej (heterograftu), najczêciej z Dakronu,
czy te¿ zaopatrzonej w zastawkê mechaniczn¹ lub biologiczn¹; dla noworodka przewiduje siê protezê Æ12 mm, w drugim pó³roczu ¿ycia 1416 mm (1),
 homograftu aortalnego (1, 18, 19, 24) zaopatrzonego w odpowiednio przygotowany przedni p³atek zastawki mitralnej, którego wszycie w cianê komory
umo¿liwia ustawienie zastawki homograftu pod odpowiednim k¹tem odchylenia od p³aszczyzny ventrikulotomii; takie odchylenie umo¿liwia swobodniejszy wyp³yw krwi z komory (ryc. 5 a, b),
a)

b)

Ryc. 5. Wszywanie homograftu aortalnego; a) z przygotowanym p³atkiem zastawki mitralnej,
M-p³atek mitralny, b) p³atek mitralny u³atwia ustawienie homograftu pod odpowiednim k¹tem

 homograft p³ucny jest stosowany rzadziej, chocia¿ u noworodka oferuje odpowiednio delikatny materia³, dobrze zespalaj¹cy siê obwodowo z têtnicami p³ucnymi (18);
wymaga on jednak uzupe³nienia przedniej ciany nad wykonan¹ ventrikulotomi¹,
dla uzyskania k¹ta odchylenia, opisanego powy¿ej (ryc. 9 e).
Techniki uzupe³niaj¹ce:
 dno zespolenia (tyln¹ cianê) mo¿na wytworzyæ przy pomocy w³asnego materia³u tkankowego operowanego dziecka (25)  w postaci np. przyszytego
w tym miejscu uszka lewego przedsionka (od do³u (proksymalnie) przyszyte
do brzegu wyciêtego w komorze otworu, od góry (dystalnie) do brzegu têtnicy p³ucnej)  za strop zespolenia (przedni¹ cianê) uzupe³niæ mo¿na np. ³at¹
homograftow¹ zaopatrzon¹ w p³atek zastawki (technika monocusp) lub innym
materia³em (ryc. 6),
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Ryc. 6. Modyfikacja z u¿yciem uszka lewego przedsionka (U) do wymodelowania dna zespolenia, strop zespolenia uzupe³niany ³at¹ z homograftu (HG),
pozostawiony p³atek zastawki  monocusp (P£)
a)

b)

Ryc. 7. Zespolenie têtnic p³ucnych bezporednio z praw¹ komor¹  a, strop uzupe³niony ³atk¹
z homograftu  b (podobnie jak na ryc. 6)
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 innym sposobem wykorzystania w³asnych tkanek do wymodelowania tylnej
ciany zespolenia, jest technika odwróconego p³ata z wyciêtego fragmentu
ciany pnia z doszyciem go do brzegu otworu wyciêtego w komorze (26),
 dobrze zmobilizowan¹ têtnicê p³ucn¹ (lub têtnice p³ucne) udaje siê niekiedy
zespoliæ bezporednio z brzegiem ventrikulotomii (ryc. 7 a)  pozostaje wówczas do uzupe³nienia jedynie strop zespolenia  jw. (ryc. 7 b). (27),
 opisano jeszcze modyfikacjê techniczn¹ oddzielenia têtnic p³ucnych od wspólnego pnia z zastosowaniem ³aty dakronowej, wszywanej od strony wnêtrza
odtwarzanej aorty (28), po czym têtnicê p³ucn¹, nie zmieniaj¹c¹ swego po³o¿enia, ³¹czy siê z praw¹ komor¹ (ryc. 8 ac); pozosta³e etapy operacji wykonuje siê zgodnie z zasadami opisanymi powy¿ej.
a)

c)

b)

Ryc. 8. Modyfikacja operacji korekcyjnej bez odcinania têtnic p³ucnych od
wspólnego pnia, a  sposób otwarcia
wspólnego pnia z uwidocznieniem odejcia têtnic p³ucnych, b  zamkniêcie ich
odejcia ³atk¹ wszywan¹ od wnêtrza naczynia, strza³ki i linia przerywana wskazuj¹ miejsce nastêpowego przyszycia do
têtnicy p³ucnej homograftu, ³¹cz¹cego
praw¹ komorê z têtnic¹ p³ucn¹, c  obraz w przekroju  £  ³atka oddzielaj¹ca aortê od têtnicy p³ucnej, HG  przyszyty homograft, strza³ki wskazuj¹
miejsce zszycia przedniej ciany aorty
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13.1.6.2. Wspólny pieñ têtniczy z przerwaniem ³uku aorty  technika operacyjna
Szczególna postaæ wspólnego pnia têtniczego  skojarzonego z przerwanym
³ukiem aorty (typ A4 ryc. 2 a), podlega podobnym zasadom leczenia operacyjnego co opisane powy¿ej. Ga³êzie p³ucne odcina siê od tylnej ciany wspólnego
pnia, po czym wykonuje siê po³¹czenie ³uku aorty z czêci¹ zstêpuj¹c¹, z wykorzystaniem brzegu szerokiego wówczas przewodu têtniczego (ryc. 9 ae) lub
te¿ stosuj¹c inne techniki koryguj¹ce
przerwany ³uk aorty. ciana przewodu
a)
têtniczego w tej wadzie sprawia wra¿enie ¿ywotnej, zdrowej têtnicy, o prawid³owej strukturze (29). W obawie o tendencjê do obliteracji takiego odcinka
naczynia i w trosce o d³ugotrwa³e zachowanie dobrej dro¿noci zespolenia 
pozostawia siê mo¿liwie jak najmniejszy margines tkanki przynale¿nej przewodowi têtniczemu (20). Zespolenie
têtnicy p³ucnej nie obiega od technik
opisanych poprzednio (ryc. 7 e).

b)

>

Ryc. 9. Wspólny pieñ têtniczy skojarzony
z przerwanym ³ukiem aorty (Thorac. Cardiovasc. Surg. 1992, 40, 92, przedruk za zgod¹
wydawcy); a) obraz wady z typem A przerwanego ³uku (wg Celoria i Patton), RPA  prawa,
LPA  lewa têtnica p³ucna, LS  têtnica podobojczykowa lewa, Tr  wspólny pieñ;
b) schemat konfiguracji wady, DA  aorta
zstêpuj¹ca; c) obraz angiograficzny przednio-tylny, lewokomorowy  wspólny pieñ
z przerwaniem ³uku typu A, têtnice dog³owowe odchodz¹ wspólnie; d) ten sam noworodek,
obraz boczny, widoczny szeroki przewód têtniczy (PDA), jego kontynuacj¹ jest aorta zstêpuj¹ca, LSCA  têtnica podobojczykowa lewa;
e) stan po wykonanej operacji, hg  homograft aortalny, P  p³atek mitralny homograftu

Wspólny pieñ têtniczy
c)

209

d)

e)

13.1.7. Czynniki ryzyka i wyniki leczenia
Do czynników ryzyka wp³ywaj¹cych na wyniki leczenia operacyjnego zalicza siê:
 niedomykalnoæ zastawki pnia têtniczego,
 przewy¿szaj¹cy 8 U/m2, opór p³ucny,
 wiek dziecka powy¿ej 6 miesiêcy,

210

Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Marek Wites

 towarzysz¹ce wady  sp³ywów ¿ylnych, brak jednej z ga³êzi p³ucnych, wady
³uku aorty, zespó³ DiGeorga,
 wykonany uprzednio banding têtnic p³ucnych,
 ciê¿ki stan ogólny dziecka w chwili podejmowania operacji (1, 12, 14, 16,
18, 19).
Czêsto wspó³towarzysz¹ca niedomykalnoæ zastawki wspólnego pnia mo¿e
okazaæ siê kluczowym zagadnieniem, decyduj¹cym o niepowodzeniu. Wszczepienie sztucznej zastawki we wczesnym okresie niemowlêcym obci¹¿one jest
zawsze wysokim ryzykiem, z wysok¹ miertelnoci¹, nawet jeli dotyczy procedury izolowanej. Tymczasem pozostawienie niewydolnoci zastawki podczas
korekcji, ³¹czy siê ze miertelnoci¹ rzêdu 50%. Sytuacja mo¿e wiêc wymagaæ
podjêcia niezwykle trudnej decyzji dotycz¹cej wszczepienia sztucznej protezy
zastawkowej, w tym tak¿e z uzupe³nieniem o plastykê aortalno-komorow¹ sposobem Konno (14), miertelnoæ w tej grupie jest jednak najwy¿sza (16). Niedomykalnoæ zastawki pnia zwi¹zana jest nie tylko z iloci¹ p³atków, ale g³ównie z ich nieprawid³ow¹ budow¹ i pogrubieniem, notowanym w 15% (6). Nadmierna gruboæ p³atków dotyczy najczêciej zastawki 2- i 4-p³atkowej (15).
Towarzysz¹ce przerwanie ³uku aorty nie obci¹¿a w sposób istotny wyników
leczenia (1, 2, 29), chocia¿ notowano równie¿ wy¿sz¹ miertelnoæ w tej grupie
(14). Tak¿e anomalie têtnic wieñcowych, jeli chirurg odpowiednio starannie wykonuje naciêcie ciany prawej komory i unika przygiêcia i ucisku lewej têtnicy
wieñcowej podczas wszywania protezy naczyniowej, nie musz¹ stanowiæ dodatkowego obci¹¿enia.
Z kolei dobrym wynikom leczenia sprzyja:
 oszczêdna ventrikulotomia,
 krótki czas niedokrwienia i dobra protekcja miênia sercowego,
 zastosowanie homograftu dla rekonstrukcji drogi wyp³ywu prawej komory,
z w³aciwym doborem jego rednicy i d³ugoci,
 unikanie ciasnoty w obrêbie worka osierdziowego [czêsto odroczone zamkniêcie mostka (20) daje dobre rezultaty w leczeniu operacyjnym wspólnego pnia
têtniczego].
Wspó³czenie dostêpny materia³ homograftowy zapewnia chirurgowi optymalne, plastyczne tworzywo, maj¹ce du¿¹ przewagê nad sztywnymi protezami naczyniowymi z materia³ów sztucznych. Tym bardziej ¿e protezy takie, jak wykazuje
praktyka, maj¹ krótszy okres dobrej funkcjonalnoci ni¿ homograftowe (19). Rzecz
jasna, nale¿y przewidywaæ, ¿e ka¿dy materia³ zastosowany do rekonstrukcji wyp³ywu z komory prawej, bêdzie wymaga³ w przysz³oci ponownej interwencji chirurgicznej (30)  rednio jest to okres 8 lat (19). Wskazaniem do reoperacji, poza
relatywnie niewystarczaj¹cym przekrojem po³¹czenia pojawiaj¹cym siê wraz ze
wzrostem dziecka, jest zwê¿enie w miejscu zespolenia, powodowane przez zrosty
i zwapnienia (z ró¿nic¹ cinieñ przekraczaj¹c¹ 60 mm Hg), oraz zaburzenia rytmu.
Pimiennictwo umieszczono na koñcu rozdzia³u 13.2., str. 215

