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13.2. Okienko aortalno-p³ucne

Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Micha³ Wojtalik

13.2.1. Anatomia

Wada bywa okre�lana ubytkiem przegrody wspólnego pnia, przetok¹ aortal-
no-p³ucn¹ (4), w klasyfikacji Colleta-Edwardsa (13) � typem V, a w klasyfikacji
Van Praagha � typem B2 (11). Ta niezwykle rzadka anomalia, stanowi¹ca 0,2�0,7%
wad wrodzonych serca (3, 31), jak ju¿ opisano powy¿ej, jest efektem niew³a�ci-
wego formowania przegrody aortalno-p³ucnej odpowiedzialnej za podzia³ embrio-
nalnego pnia têtniczego. Okienko aortalno-p³ucne przybiera postaæ, niemal zawsze,
pojedynczego po³¹czenia pomiêdzy aort¹ wstêpuj¹c¹ i têtnic¹ p³ucn¹,
1�2 cm powy¿ej uj�cia têtnic wieñcowych. �rednica okienka waha siê od kilku
mm do 3 cm (31). Najczê�ciej towarzysz¹c¹ wad¹ jest przetrwa³y przewód têtni-
czy, notowany w 12% (14), a w�ród innych opisywano: ubytek w przegrodzie miê-
dzykomorowej, zespó³ Fallota, zwê¿enie podzastawkowe aorty, anomalie wieñco-
we, prze³o¿enie wielkich pni têtniczych, przerwany ³uk i zwê¿enie cie�ni aorty (31,
32, 33). Jak widaæ, w towarzystwie takich wad serca, okienko aortalno-p³ucne
bêdzie tylko dodatkowym elementem mog¹cym jednak zmieniæ zupe³nie obraz kli-
niczny wady zasadniczej.

13.2.2. Objawy i rozpoznanie

Nastêpstwa hemodynamiczne du¿ego okienka bywaj¹ podobne jak w pe³nej
postaci anatomicznej wspólnego pnia, jednak czê�ciej (je�li jest to okienko
z umiarkowan¹ hemodynamik¹) objawy kliniczne zbli¿one s¹ do spotykanych
w przetrwa³ym przewodzie têtniczym (14). We wczesnym okresie niemowlêcym
mo¿e zaznaczyæ siê dyskretna sinica, pojawia siê niewydolno�æ kr¹¿enia z tachy-
kardi¹, czêstym oddechem, powiêkszon¹ w¹trob¹. Fizykalnie stwierdza siê skur-
czowy mruk, je�li za� okienko jest niewielkie � pojawia siê ci¹g³y szmer wzd³u¿
lewego obrysu mostka. W obrazie EKG zaznacza siê powiêkszenie obu komór,
przewaga elektryczna prawej komory ³¹czy siê z narastaniem nadci�nienia p³uc-
nego. Powiêkszona jest sylwetka serca, ³uk aorty jest zawsze lewostronny, brak
jest poszerzenia ³uku aorty w obrazie radiologicznym, sta³ym objawem jest obfity
rysunek naczyniowy p³uc. Echokardiografia pozwala na uwidocznienie obu
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zastawek têtniczych oraz brak ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej serca (31).
Dobre uwidocznienie fenestracji, w przymostkowej krótkiej osi, niekiedy trudne
technicznie, daje pewno�æ rozpoznania (34). Angiografia, niejednokrotnie nie do
unikniêcia, definitywnie rozstrzyga o rozpoznaniu, bywa ponadto niezbêdna dla
ustalenia hemodynamicznych podstaw kwalifikacji do leczenia chirurgicznego,
w szczególno�ci w obawie o zaawansowanie nadci�nienia p³ucnego.

13.2.3. Odmiany anatomiczne i leczenie operacyjne

Zasady kwalifikacji operacyjnej s¹ podobne jak w przypadku du¿ego prze-
wodu têtniczego. Wada operowana odpowiednio wcze�nie, w okresie niemow-
lêcym, zapewnia bardzo dobre wyniki z ryzykiem nie przekraczaj¹cym 5% (14).
Je�li za� okienko towarzyszy z³o¿onej wadzie serca � mo¿e stanowiæ powa¿n¹
komplikacjê i obci¹¿enie rokowania.

Zabieg operacyjny niemal z regu³y (poza bardzo rzadkimi przypadkami okien-
ka o niewielkich rozmiarach) wymaga standardowego zastosowania kr¹¿enia po-
zaustrojowego. Okienko zamyka siê za pomoc¹ ³atki z Dakronu lub innego ma-
teria³u sztucznego, wszywanej od �wiat³a aorty.

Zaznaczyæ nale¿y ¿e przedstawiony powy¿ej opis okienka aortalno-p³ucne-
go dotyczy jego najczê�ciej wystêpuj¹cej i najprostszej formy anatomicznej, za-
szeregowanej przez Richardsona jako typ I tej¿e wady (35) � ryc. 10 a. Klasy-
fikacja ta przewiduje ponadto typ II (31), w którym okienko zlokalizowane
w tylnej �cianie aorty wstêpuj¹cej stanowi po³¹czenie z praw¹ têtnic¹ p³ucn¹
(ryc. 11), za� w typie III � prawa têtnica p³ucna odchodzi od prawej strony aorty
wstêpuj¹cej (ryc.12 a,b). Szczególn¹ i rzadk¹ anomaliê stanowi wspó³istnienie
okienka aortalno-p³ucnego, podobnego jak w typie I wady, z równoczesnym
aortalnym odej�ciem prawej têtnicy p³ucnej (typ III) � ryc. 13 a�c. Ta postaæ wady
okre�lana jest równie¿ jako wspó³towarzyszenie okienka z �po³owiczn¹� (tzw.
hemitruncus) postaci¹ wspólnego pnia (36, 37). Nawi¹zuj¹c za� do klasyfikacji
Van Praagha � w tej konfiguracji anatomicznej mo¿na dopatrzyæ siê typu B2
wspólnego pnia têtniczego, tj. pnia wystêpuj¹cego bez ubytku w przegrodzie
miêdzykomorowej serca.
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Ryc. 10. Okienko aortalno-p³ucne; a) graficzna ilustracja okienka � typu I, b) obraz angiograficz-
ny du¿ego okienka w projekcji przednio-tylnej, widoczne równoczesne wype³nienie ³uku aorty oraz
pnia p³ucnego (niemowlê 2-miesiêczne), c) projekcja boczna, angiografia tego samego dziecka,
widoczna szeroka komunikacja pomiêdzy aort¹ a pniem têtnicy p³ucnej, W � okienko, d) zamkniêcie

okienka ³atk¹ dakronow¹ od wnêtrza têtnicy p³ucnej, D � ³ata dakronowa,

a) b)

c) d)

Ryc. 11. Typ II okienka aortalno-p³ucnego wg
Richardsona (35) � strza³ka wskazuje miejsce
komunikacji aorty z praw¹ têtnic¹ p³ucn¹,
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Ryc. 12. Typ III okienka � aortalne odej�cie prawej têtnicy p³ucnej (tzw. hemitruncus); a) obraz
wady, b) zaopatrzenie chirurgiczne w typie III

Ryc. 13. Okienko typu I z równoczesnym
aortalnym odej�ciem prawej têtnicy p³ucnej
(37); a) obraz wady, b) schemat, szeroka ko-
munikacja pomiêdzy aort¹ wstêpuj¹c¹ a pniem
p³ucnym, W � okienko, c) obraz angiograficz-
ny, projekcja prawo-boczno-sko�na, strza³ka
wskazuje praw¹ têtnicê p³ucn¹, d) stan po wy-

konanej operacji

a) b)

a) b)

c)

d)
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