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Zespó³ niedorozwoju lewego serca
Edward Malec, Katarzyna Januszewska
19.1. Wstêp i rys historyczny
19.1.1. Epidemiologia
Zespó³ niedorozwoju lewego serca (hypoplastic left heart syndrome  HLHS*)
wystêpuje u 0,0160,036% ¿ywo urodzonych noworodków i stanowi 1,48,6%
wrodzonych wad serca (1, 2). Jest to czwarta pod wzglêdem czêstoci wada serca
rozpoznawana u noworodków (3). Przed er¹ leczenia chirurgicznego, HLHS
odpowiada³ za 2530% zgonów dzieci w pierwszym tygodniu ¿ycia z przyczyn
zwi¹zanych z uk³adem kr¹¿enia i by³ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów noworodków z wadami serca (4).

19.1.2. Definicja
Pojêcie zespó³ niedorozwoju lewego
serca obejmuje zwê¿enie, niedorozwój lub
zaroniêcie zastawki mitralnej, ró¿nego stopnia niedorozwój lub brak lewej komory,
zwê¿enie, niedorozwój lub zaroniêcie zastawki aortalnej oraz niedorozwój aorty
wstêpuj¹cej i ³uku aorty (ryc. 1). Pierwsz¹
du¿¹ grupê dzieci z niedorozwojem struktur
lewego serca opisa³ w 1952 roku Lev (hypoplasia of the aortic tract complex), a termin
hypoplastic left heart syndrome wprowadzili
w 1958 roku Noonan i Nadas (5, 6).
Ryc.1. Schemat zespo³u niedorozwoju lewego serca
(Ao  aorta, LV  lewa komora, PA  pieñ p³ucny, PDA
 przewód têtniczy, RV  prawa komora)
* Wykaz skrótów zamieszczono na koñcu rozdzia³u
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19.2. Anatomia
19.2.1. Patomorfologia
Noworodek z zespo³em niedorozwoju lewego serca ma funkcjonalnie jedn¹
komorê zaopatruj¹c¹ kr¹¿enie p³ucne i kr¹¿enie systemowe. Utlenowana krew
z p³uc sp³ywa do ma³ego, o pogrubia³ej cianie lewego przedsionka. £¹czy siê
on przez ubytek w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej z powiêkszonym i przeroniêtym przedsionkiem prawym, gdzie nastêpuje mieszanie siê krwi ¿ylnej
i têtniczej (7, 8). U wiêkszoci dzieci, górny przyczep przegrody pierwotnej jest
przesuniêty do ty³u i w lewo (7). Zastawka trójdzielna ma poszerzony piercieñ
i w ok. 2550% przypadków jest niedomykalna (7, 8). Komora prawa jest powiêkszona, ma znacznie przeroniêt¹ cianê i przez szeroki przewód têtniczy zaopatruje kr¹¿enie systemowe, a przez têtnice p³ucne kr¹¿enie p³ucne. Lewa komora jest niedorozwiniêta i nie tworzy koniuszka serca. Czêsto, zw³aszcza gdy
zachowany jest nap³yw do komory, wystêpuje sprê¿yste zw³óknienie wsierdzia
(fibroelastoza wsierdzia) (9). W skrajnych przypadkach lewa komora nie
posiada w ogóle wiat³a (10). Zastawka aortalna (je¿eli jest obecna) jest zwykle
jedno- lub dwup³atkowa (8). £uk aorty i aorta wstêpuj¹ca ze wstecznym przep³ywem, strukturalnie i funkcjonalnie stanowi¹ odga³êzienie aorty piersiowej.
Cienkocienna aorta wstêpuj¹ca pe³ni funkcjê wspólnej têtnicy wieñcowej (11).
£uk aorty mo¿e byæ ca³kowicie przerwany. Zwê¿enie cieni aorty, w postaci
pogrubienia b³ony wewnêtrznej i rodkowej naczynia, w kszta³cie grzebienia
wystaj¹cego z tylno-bocznego obwodu aorty, wystêpuje u 2080% dzieci i zazwyczaj nie powoduje utrudnienia przep³ywu krwi do ³uku aorty (1214).

19.2.2. Klasyfikacja
Podstaw¹ najczêciej stosowanej klasyfikacji zespo³u niedorozwoju lewego
serca jest morfologia zastawek lewego serca. Wyró¿nia siê 4 typy anatomiczne:
1. MA AA  zaroniêcie obu zastawek
2. MS AA  zwê¿enie zastawki mitralnej i zaroniêcie zastawki aortalnej
3. MS AS  zwê¿enie obu zastawek
4. MA AS  zaroniêcie zastawki mitralnej i zwê¿enie aortalnej
W typie MS AA, czêciej ni¿ w innych typach, wystêpuj¹ wady têtnic wieñcowych (têtnice te maj¹ grubsz¹ cianê, g³ównie b³onê wewnêtrzn¹ i rodkow¹
oraz bardziej krêty przebieg). Zachowany nap³yw do lewej komory i zablokowany odp³yw z niej, stwarzaj¹ warunki rozwoju po³¹czeñ pomiêdzy têtnicami
wieñcowymi a wiat³em komory (15, 16). Zmiany patologiczne w têtnicach wieñcowych dotycz¹ jednak g³ównie lewej têtnicy wieñcowej i najprawdopodobniej
nie maj¹ wp³ywu na ukrwienie prawej komory. Dowodzi tego brak zale¿noci
pomiêdzy typem anatomicznym a czêstoci¹ wystêpowania patologicznych obrazów histologicznych miênia sercowego prawej komory (16), a wiêksza mier-
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telnoæ w typie MS AA notowana przez jednych (17), jest negowana przez
innych (18).

19.2.3. Wady towarzysz¹ce
Najczêciej wystêpuj¹cymi wadami serca, które towarzysz¹ HLHS s¹: ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej, nieprawid³owy sp³yw ¿y³ p³ucnych, dwuujciowa prawa komora oraz ca³kowity kana³ przedsionkowo-komorowy (16, 19).
W przeciwieñstwie do wiêkszoci wad serca, rzadko wystêpuj¹ nieprawid³owoci rozwojowe innych narz¹dów. S¹ to najczêciej wady centralnego systemu nerwowego: ma³og³owie i agenezja spoid³a wielkiego; wady uk³adu moczowego,
uk³adu szkieletowego oraz zaburzenia genetyczne (zespó³ Turnera, trisomie 18,
13 i 21 pary chromosomów) (1).

19.2.4. Etiologia i embriologia
Przyczyny powstawania zespo³u niedorozwoju lewego serca nie zosta³y dotychczas wyjanione. Najbardziej prawdopodobna wydaje siê teoria dotycz¹ca pierwotnej wady zastawki aortalnej, jej zwê¿enia lub zaroniêcia. Brak przep³ywu przez
zastawkê aorty w okresie ¿ycia p³odowego nie stymuluje rozwoju lewej komory,
zastawki mitralnej a tak¿e aorty wstêpuj¹cej i ³uku aorty. Teoriê tê potwierdza
obserwacja prawid³owego rozwoju lewej komory w przypadku wspó³istnienia
du¿ego ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej (9, 13). Postulowany przez niektórych autorów zbyt ma³y otwór w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej jako przyczyna wady (6) lub niedostateczny przep³yw przez otwór owalny (spowodowany
niedorozwojem zastawki ¿y³y g³ównej dolnej  zastawki Eustachiusza) (20) jest
raczej jej nastêpstwem, a nie przyczyn¹, poniewa¿ wiêkszoæ dzieci z HLHS ma
szerokie po³¹czenie miêdzyprzedsionkowe (6, 8, 11). Chocia¿ istnia³y sugestie
autosomalnego recesywnego lub dominuj¹cego, jak równie¿ poligenowego dziedziczenia tej wady, rodzinne wystêpowanie zespo³u niedorozwoju lewego serca
nale¿y do rzadkoci (2, 21).
W okresie ¿ycia p³odowego p³ód z zespo³em niedorozwoju lewego serca rozwija siê normalnie. Prawa komora pe³ni ca³kowicie rolê komory systemowej
(u zdrowego p³odu odpowiada za ok. 60% rzutu systemowego). Przep³yw przez
p³uca jest nieco ni¿szy ni¿ w prawid³owym kr¹¿eniu p³odowym (12). Noworodki obarczone t¹ wad¹ s¹ najczêciej donoszonymi dzieæmi, o prawid³owej urodzeniowej masie cia³a (1).

19.2.5. Naturalny przebieg wady
Po urodzeniu prze¿ycie dziecka z zespo³em niedorozwoju lewego serca jest
uzale¿nione od dro¿noci przewodu têtniczego oraz obecnoci otworu owalnego. Rozpoczêcie wymiany gazowej w p³ucach i uruchomienie czynnociowego
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kr¹¿enia p³ucnego powoduje znaczny spadek oporu w ³o¿ysku naczyniowym p³uc
i wzrost przep³ywu p³ucnego kosztem systemowego. Zamykanie siê przewodu
têtniczego (wzrost utlenowania krwi, spadek poziomu aktywnoci prostaglandyn
³o¿yskowych), a przede wszystkim dalszy spadek oporu p³ucnego w pierwszych
dniach ¿ycia s¹ przyczyn¹ stopniowego obni¿ania siê przep³ywu systemowego
(22, 23). Opór systemowy wzrasta równie¿ w zwi¹zku z odciêciem ³o¿yska. Konsekwencj¹ przeci¹¿enia objêtociowego i cinieniowego prawej komory jest szybko postêpuj¹ca niewydolnoæ kr¹¿enia. Oko³o 95% nie leczonych dzieci umiera
w 1 miesi¹cu ¿ycia (14), a kilkuletnie prze¿ycia wystêpuj¹ sporadycznie i s¹
przedmiotem kazuistycznych opisów (24, 25).

19.3. Objawy i wskazania do leczenia klinicznego
19.3.1. Obraz kliniczny
Objawy zespo³u niedorozwoju lewego serca pojawiaj¹ siê zwykle 2448 godzin po urodzeniu (6). Znaczna przewaga przep³ywu p³ucnego nad systemowym jest przyczyn¹ rozwoju zespo³u ma³ego rzutu serca (tachykardia, zimne
koñczyny, upoledzenie powrotu w³oniczkowego, oliguria lub anuria, kwasica metaboliczna). Pojawia siê dusznoæ, jako próba kompensacji kwasicy
metabolicznej. Hiperwentylacja powoduje obni¿enie cinienia parcjalnego dwutlenku wêgla, który jest g³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym przep³yw w kr¹¿eniu p³ucnym. Dalszy wzrost przep³ywu p³ucnego doprowadza do rozwoju
stanu zagro¿enia ¿ycia dziecka. Têtno na têtnicach udowych jest zwykle bardzo s³abo wyczuwalne. Obraz kliniczny uzupe³nia sinica orodkowa o ma³ym
stopniu nasilenia.
W przypadkach niewystarczaj¹cej komunikacji miêdzyprzedsionkowej (utrudniony powrót krwi z p³uc) przep³yw p³ucny jest mniejszy ni¿ przep³yw systemowy. Dominuj¹cym objawem jest znacznego stopnia sinica centralna pojawiaj¹ca
siê zaraz po urodzeniu. Rozwijaj¹ca siê kwasica metaboliczna jest nastêpstwem
hipoksemii. Jest to równie¿ stan zagro¿enia ¿ycia dziecka (22).

19.3.2. Badania dodatkowe
W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza siê nieznacznie powiêkszon¹ sylwetkê serca oraz cechy wzmo¿onego przep³ywu p³ucnego i/lub
zastoju w kr¹¿eniu p³ucnym.
Zapis elektrokardiograficzny jest w wielu przypadkach prawid³owy, w pozosta³ych, podobnie jak badanie radiologiczne, jest niespecyficzny. Najczêciej stwierdza siê prawogram, cechy przerostu prawej komory oraz niskie za³amki R nad lew¹
komor¹. W przypadku powiêkszenia prawego przedsionka za³amki P w odprowadzeniach I, II i w odprowadzeniach znad prawej komory s¹ wysokie.
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Ostateczne rozpoznanie przedoperacyjne jest ustalane na podstawie badania
echokardiograficznego. Decyduj¹cym o rozpoznaniu zespo³u niedorozwoju lewego serca jest stwierdzenie: przewodozale¿nego przep³ywu systemowego, wstecznego przep³ywu w aorcie wstêpuj¹cej i ³uku aorty oraz budowa koniuszka serca
przez praw¹ komorê  towarzysz¹cych ró¿nego stopnia niedorozwojowi lewej
komory, zastawki mitralnej i aortalnej. W diagnostyce ró¿nicowej nale¿y wykluczyæ krytyczne zwê¿enie zastawki aortalnej, bêd¹ce wskazaniem do korekcji
dwukomorowej. Pomocna jest wtedy echokardiograficzna ocena pola powierzchni
zastawki mitralnej (dla HLHS przyjmuje siê: <4,75 cm2/m2 powierzchni cia³a
dziecka), d³ugiej osi lewej komory w stosunku do d³ugiej osi serca (HLHS: <0,8),
rednicy aorty wstêpuj¹cej (HLHS: <3,5 cm/m2) oraz masy lewej komory (HLHS:
<35 g/m2) (26).
Badanie hemodynamiczne i angiograficzne nie jest konieczne do rozpoznania zespo³u niedorozwoju lewego serca, a ze wzglêdu na zazwyczaj ciê¿ki stan
dziecka, nawet przeciwwskazane.

19.3.3. Wskazania i optymalny czas leczenia chirurgicznego
Rozpoznanie zespo³u niedorozwoju lewego serca jest bezwzglêdnym wskazaniem do leczenia operacyjnego i wobec letalnego przebiegu naturalnego tej
wady nie istniej¹ przeciwwskazania. W orodkach, w których wykonuje siê
przeszczepianie serca, przeciwwskazaniem do wieloetapowego leczenia rekonstrukcyjnego jest znacznego stopnia niedomykalnoæ zastawki pnia p³ucnego
lub zastawki trójdzielnej, s³aba funkcja skurczowa prawej komory czy te¿ ma³e
rozmiary aorty (<2mm).
Niezwykle istotne dla powodzenia leczenia operacyjnego jest ustabilizowanie stanu dziecka przed operacj¹. Z licznych dowiadczeñ wynika, ¿e stan równowagi kwasowo-zasadowej istotnie wp³ywa na prze¿ycie (pH bezporednio
poprzedzaj¹ce operacjê oraz najni¿sze przedoperacyjne pH) (17, 27). Wiele doniesieñ zwraca uwagê na potrzebê bardzo agresywnego podejcia do wyrównywania zaburzeñ metabolicznych w okresie przedoperacyjnym (17, 27). Postuluje siê nawet od³o¿enie operacji do czasu powrotu prawid³owej funkcji narz¹dów
(w¹troba, nerki) (19). Wskazaniem do operacji w trybie pilnym, niezale¿nie od
stanu dziecka, jest restrykcyjna komunikacja miêdzyprzedsionkowa, bêd¹ca przyczyn¹ ciê¿kiej sinicy i kwasicy metabolicznej z powodu niedotlenienia.

19.3.4. Postêpowanie w okresie przedoperacyjnym
Celem postêpowania przedoperacyjnego jest utrzymanie równowagi przep³ywów w kr¹¿eniu p³ucnym i systemowym przez utrzymanie dro¿noci przewodu
têtniczego oraz sterowanie oporem naczyniowym p³uc i kr¹¿enia obwodowego.
W latach 70. dowiedziono skutecznoci dzia³ania prostaglandyny E1 (PGE1, Alprostadyl) w utrzymywaniu dro¿noci przewodu têtniczego i jest ona obecnie po-
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wszechnie stosowana. Podawanie PGE1 (0,010,05 mg/kg/min) zapewnia przep³yw systemowy nie likwiduj¹c jednak objêtociowego obci¹¿enia komory.
Miênie g³adkie têtniczek p³ucnych, które u dzieci z HLHS s¹ znacznie przeroniête (28), s¹ bardzo wra¿liwe na cinienie parcjalne tlenu, dwutlenku wêgla
i pH. Tlen oraz obni¿one pH powoduj¹ rozkurcz tych naczyñ, a dwutlenek wêgla
ich skurcz. Tê w³aciwoæ naczyñ p³ucnych wykorzystuje siê w regulacji oporu
p³ucnego (w przypadku zwiêkszonego przep³ywu p³ucnego wykluczone jest podawanie wysokich stê¿eñ tlenu, natomiast dwutlenek wêgla mo¿na podawaæ
w mieszaninie oddechowej w stê¿eniu 14%). Opór w kr¹¿eniu systemowym obni¿a siê stosuj¹c leki rozszerzaj¹ce naczynia (np. nitroprusydek sodu, w dawce:
0,53 mg/kg/min). Czêsto praca serca wymaga wsparcia w postaci leków inotropowych (Dopamina, w dawce: 15 mg/kg/min). Pomimo tych wysi³ków okres
przedoperacyjny znamionuje du¿a niestabilnoæ stanu dziecka.

19.4. Leczenie operacyjne
19.4.1. Wieloetapowe leczenie operacyjne
19.4.1.1. Strategia wieloetapowego leczenia operacyjnego
Zespó³ niedorozwoju lewego serca jest najczêciej wystêpuj¹c¹ postaci¹ serca
jednokomorowego. W latach 60. udowodniono, ¿e przep³yw p³ucny jest mo¿liwy
dziêki cinieniu ¿ylnemu i nie wymaga obecnoci t³ocz¹cej komory (29). Badania
te sta³y siê teoretyczn¹ podstaw¹ operacji Fontana, która od czasu jej wprowadzenia w 1971 jest ostatecznym etapem leczenia z³o¿onych wad serca o typie pojedynczej komory (30). Celem operacji Fontana jest normalizacja obci¹¿enia serca
(pojedynczej komory) i normalizacja utlenowania krwi przez ca³kowite oddzielenie kr¹¿enia p³ucnego od systemowego. Podstawowym warunkiem powodzenia
operacji Fontana jest dobrze rozwiniête ³o¿ysko naczyniowe p³uc i niski opór
w kr¹¿eniu p³ucnym. Fizjologia rozwoju kr¹¿enia p³ucnego (wysoki opór p³ucny
w pierwszych miesi¹cach ¿ycia) uniemo¿liwia zastosowanie tego rozwi¹zania
u noworodków i m³odych niemowl¹t. Próby przeprowadzenia modyfikacji operacji Fontana u noworodków z zespo³em niedorozwoju lewego serca zakoñczy³y siê
niepowodzeniem (31). Konieczny sta³ siê wieloetapowy model chirurgicznego
leczenia dzieci z HLHS.
Obecnie uznanym i powszechnie stosowanym modelem leczenia chirurgicznego dzieci z zespo³em niedorozwoju lewego serca jest 3-etapowa korekcja.
W wieku noworodkowym wykonuje siê operacjê Norwooda, w 46 miesi¹cu
¿ycia operacjê hemi-Fontana, a pomiêdzy 18 i 24 miesi¹cem zmodyfikowan¹
operacjê Fontana. Wprowadzenie etapu poredniego, operacji hemi-Fontana,
mia³o na celu umo¿liwienie stopniowej zmiany geometrii serca (zmiana stosunku masy miêniowej komory do jej pojemnoci) i znacznie poprawi³o wyniki
leczenia (32).
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19.4.1.2. I etap leczenia rekonstrukcyjnego  operacja Norwooda
19.4.1.2.1. Rys historyczny
Ju¿ w latach 70. panowa³a powszechna zgodnoæ opinii dotycz¹cych wymogów, jakie musi spe³niaæ pierwszy etap chirurgicznego leczenia dzieci z zespo³em niedorozwoju lewego serca. By³y to:
1. umo¿liwienie normalnego dojrzewania kr¹¿enia p³ucnego,
2. zapewnienie niezale¿nego od przewodu têtniczego przep³ywu systemowego,
3. zmniejszenie obci¹¿enia pojedynczej komory.
W pierwszych modelach operacji paliatywnych (w 1970 roku Cayler (33)
i 1976 roku Freedom (34)), ograniczenie przep³ywu p³ucnego osi¹gano przy
pomocy opasek (banding) zak³adanych na obydwie ga³êzie têtnic p³ucnych.
Dop³yw do kr¹¿enia systemowego zapewniano wykonuj¹c zespolenie pomiêdzy aort¹ wstêpuj¹c¹ i praw¹ têtnic¹ p³ucn¹ (zespolenie Waterstona) (33) albo
aort¹ zstêpuj¹c¹ i lew¹ têtnic¹ p³ucn¹ (zespolenie Pottsa) (34), proksymalnie
w stosunku do opasek. Operacje te mia³y liczne anatomiczne przeciwwskazania (np. operacja Caylera wymaga³a stosunkowo dobrze rozwiniêtej aorty
wstêpuj¹cej i ³uku aorty), powodowa³y znaczne zniekszta³cenia têtnic p³ucnych, a ich autorzy nigdy nie opracowali planu dalszego chirurgicznego
postêpowania.
Kolejne próby by³y adaptacj¹ operacji van Praagha zaproponowanej do leczenia dzieci z przerwanym ³ukiem aorty (35). Polega³y one na powiêkszeniu
otworu owalnego (septektomia), wykonaniu zespolenia pomiêdzy pniem p³ucnym
i aort¹ zstêpuj¹c¹ przy pomocy naczynia z tworzywa sztucznego (dakron, politetrafluoroetylen  PTFE) lub naczynia homogennego z zastawk¹, za³o¿eniu opaski na pieñ p³ucny powy¿ej zespolenia oraz na podwi¹zaniu przewodu têtniczego. Autorzy tych rozwi¹zañ zwracali uwagê na powstaj¹ce zniekszta³cenia pnia
p³ucnego i têtnic p³ucnych przez bardzo dystalnie za³o¿ony banding. Usi³owano
z³agodziæ mo¿liwoæ rozwoju tego powik³ania przez wytworzenie zespolenia pomiêdzy woln¹ cian¹ prawej komory a aort¹ zstêpuj¹c¹. Powodowa³o to jednak
znaczne os³abienie jedynej komory serca. Przewidywano równie¿ trudnoci zwi¹zane z niewystarczaj¹c¹ rednic¹ zespolenia w póniejszych okresach rozwoju
dziecka i koniecznoæ ponownych operacji.
Prób¹ unikniêcia zniekszta³ceñ têtnic p³ucnych by³a w 1980 roku propozycja
Dotyego (36). Ograniczenie przep³ywu p³ucnego osi¹gniêto tu wykonuj¹c otwór
w cianie sztucznego naczynia (PTFE) wszytego jednym koñcem w pe³ny obwód
pnia p³ucnego, a drugim w ³uk aorty. Dystalny odcinek pnia p³ucnego naszywano na cianê protezy z otworem. Nie rozwi¹zano jednak problemu rekonstrukcji
drogi wyp³ywu z komory z perspektywy wzrostu dziecka. Operacja Behrendta
(37), przedstawia³a sposób ominiêcia tego problemu, ale jej autorzy nie przedstawili nigdy wyników ukoñczonego leczenia chirurgicznego.
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19.4.1.2.2. Klasyczna operacja Norwooda
W 1981 roku William Norwood opisa³ pierwsz¹ grupê dzieci, u których
zastosowa³ w³asn¹ metodê (13). Proksymalny odcinek pnia p³ucnego po³¹czy³ bezporednio z ³ukiem aorty, dystalny zamkn¹³, a przep³yw p³ucny zapewni³ wykonuj¹c zespolenie z naczynia sztucznego (PTFE) pomiêdzy aort¹ wstêpuj¹c¹ a dystalnym odcinkiem pnia p³ucnego. Zalet¹ propozycji Norwooda by³o wykorzystanie g³ównie w³asnych tkanek pacjenta, umo¿liwiaj¹c tym samym wzrost struktur
serca, wykonanie ostatecznej rekonstrukcji drogi wyp³ywu z komory, z mo¿liwoci¹
usuniêcia zwê¿enia cieni aorty, a tak¿e ³atwoæ przeprowadzenia kolejnych etapów leczenia chirurgicznego (brak zniekszta³ceñ têtnic p³ucnych, mo¿liwoæ szybkiego zamkniêcia zespolenia systemowo-p³ucnego). Póniejsze modyfikacje metody wykonane przez jej autora (³ata z naczynia homogennego do rekonstrukcji
aorty wstêpuj¹cej i ³uku aorty oraz do zamkniêcia dystalnego odcinka pnia p³ucnego, zmodyfikowane zespolenie systemowo-p³ucne typu Blalocka-Taussiga 
klasyczna operacja Norwooda) znacznie poprawi³y wyniki.
Klasyczna operacja Norwooda przeprowadzana jest z dostêpu przez rodkowe ciêcie mostka. Po usuniêciu grasicy i wypreparowaniu okolicy dog³owowych
odga³êzieñ ³uku aorty, ciêciem pod³u¿nym otwiera siê worek osierdziowy, a nastêpnie po za³o¿eniu szwów kapciuchowych kaniuluje siê pieñ têtnicy p³ucnej
(kaniula aortalna 10F) oraz prawy przedsionek (kaniula ¿ylna 20F) (ryc. 2ab).
Po wypreparowaniu okolic odga³êzieñ pnia p³ucnego: prawej i lewej têtnicy p³ucnej, rozpoczyna siê kr¹¿enie pozaustrojowe z przep³ywem ok. 140 ml/kg/min oraz
ch³odzenie dziecka do temperatury ok. 1820 °C w odbytnicy.
a)

Ryc. 2a. Klasyczna operacja Norwooda 
kaniulacja (Ao  aorta, LPA  lewa têtnica
p³ucna, PA  pieñ p³ucny, PDA  przewód
têtniczy, RA  prawy przedsionek, RPA 
prawa têtnica p³ucna, RV  prawa komora)
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b)

Ryc. 2b. Klasyczna operacja Norwooda  kaniulacja  obraz ródoperacyjny
(Ao  aorta, PA  pieñ p³ucny, RA  prawy przedsionek, RV  prawa komora)

Bezporednio po rozpoczêciu kr¹¿enia pozaustrojowego zaciska siê obydwie
têtnice p³ucne podwi¹zkami. W celu poprawy rzutu systemowego w czasie kaniulacji u noworodków z wysokim utlenowaniem krwi têtniczej, praw¹ têtnicê
p³ucn¹ zaciska siê jeszcze przed rozpoczêciem kr¹¿enia pozaustrojowego.
W czasie ch³odzenia preparuje siê aortê wstêpuj¹c¹, ³uk a¿ do aorty zstêpuj¹cej oraz zak³ada podwi¹zki na odga³êzienia dog³owowe ³uku aorty (pozostawiaj¹c je niezaciniête). Po osi¹gniêciu g³êbokiej hipotermii zaciska siê podwi¹zki na naczyniach dog³owowych, zatrzymuje kr¹¿enie pozaustrojowe i po
zaciniêciu klemem aorty zstêpuj¹cej, przez otwór po usuniêciu kaniuli têtniczej, podaje p³yn kardioplegiczny (rozwór 0,9% NaCl z dodatkiem 16 mmol/l
KCl, o temperaturze 4 °C). Nastêpnie usuwa siê kaniulê ¿yln¹, podwi¹zki z têtnic p³ucnych, klem z aorty i przez otwór kaniulacyjny w prawym przedsionku
wycina fragment przegrody miêdzyprzedsionkowej wielkoci ok. 4 × 4 mm. Po
poprzecznym przeciêciu pnia p³ucnego, bezporednio przed rozga³êzieniem na
têtnice p³ucne, dalszy jego odcinek zamyka siê ³at¹ z homogennej têtnicy
p³ucnej wielkoci ok.10 × 8 mm. Podwi¹zuje siê przewód têtniczy i przecina
dystalnie od podwi¹zki (ryc. 3ab).
Po wyciêciu tkanek pochodz¹cych z przewodu têtniczego oraz grzebienia
tworz¹cego zwê¿enie cieni aorty nacina siê aortê wzd³u¿ jej mniejszej krzywizny, od miejsca po³¹czenia z przewodem têtniczym w kierunku aorty zstêpuj¹cej, ok. 1 cm poza cieñ aorty i w kierunku aorty wstêpuj¹cej do poziomu przeciêtego pnia p³ucnego.
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Ryc. 3a. Klasyczna operacja Norwooda 
podwi¹zanie i przeciêcie przewodu têtniczego (Ao  aorta, LPA  lewa têtnica p³ucna,
PA  pieñ p³ucny, PDA  podwi¹zany przewód têtniczy, RPA  prawa têtnica p³ucna)

a)

b)

Ryc. 3b. Klasyczna operacja Norwooda  podwi¹zanie i przeciêcie przewodu
têtniczego  obraz ródoperacyjny (Ao  aorta, PA  pieñ p³ucny, PDA  podwi¹zany przewód têtniczy)

Aortê poszerza siê wszywaj¹c szwem ci¹g³ym ³atê z homogennej têtnicy p³ucnej i zespala siê w odcinku bli¿szym z pniem p³ucnym (ryc. 4ac, 5ab). Po
wykonaniu rekonstrukcji drogi wyp³ywu z komory ponownie zak³ada siê kaniule do kr¹¿enia pozaustrojowego i wznawia kr¹¿enie, utrzymuj¹c przep³yw
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Ryc. 4a. Klasyczna operacja Norwooda
 rekonstrukcja ³uku aorty (Ao  aorta,
HP  ³ata z homogennej têtnicy p³ucnej)

b)
Ryc. 4bc. Klasyczna
operacja Norwooda 
rekonstrukcja
³uku
aorty  obraz ródoperacyjny (Ao  aorta,
HP  ³ata z homogennej têtnicy p³ucnej)

c)
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Ryc. 5a. Klasyczna operacja Norwooda  zespolenie
aorty z pniem p³ucnym (Ao  aorta, HP  ³ata z homogennej têtnicy p³ucnej, PA  pieñ p³ucny)

a)

b)

Ryc. 5b. Klasyczna operacja Norwooda  zespolenie aorty z pniem
p³ucnym  obraz ródoperacyjny (Ao  aorta, HP  ³ata z homogennej
têtnicy p³ucnej, PA  pieñ p³ucny)

ok. 5070 ml/kg/min w g³êbokiej hipotermii. Pomiêdzy pieñ ramienno-g³owowy a praw¹ ga³¹ têtnicy p³ucnej wszywa siê sztuczne naczynie z politetrafluoroetylenu (Impra, Gore-Tex) o rednicy 4,0 lub 3,5 mm (zmodyfikowane
zespolenie typu Blalocka-Taussiga) (ryc. 6).
W czasie wszywania drugiego koñca zespolenia rozpoczyna siê powolne
ogrzewanie dziecka i zwiêkszanie przep³ywu w kr¹¿eniu pozaustrojowym do
150 ml/kg/min. Do momentu od³¹czenia kr¹¿enia pozaustrojowego zespolenie jest
zamkniête zaciskiem naczyniowym.
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Ryc. 6. Klasyczna operacja Norwooda 
zespolenie systemowo-p³ucne (Ao  aorta,
LPA  lewa têtnica p³ucna, PA  pieñ p³ucny, PTFE  naczynie z politetrafluoroetylenu, RPA  prawa têtnica p³ucna), RSCA
 prawa têtnica podobojczykowa

19.4.1.2.3. Wspó³czesne modyfikacje operacji Norwooda
Wiele analiz dotycz¹cych przyczyn zgonów po operacji Norwooda wykaza³o istotny wp³yw na prze¿ycie czasu trwania kr¹¿enia pozaustrojowego i czasu
zatrzymania kr¹¿enia w g³êbokiej hipotermii (38). Wysi³ki wiêkszoci badaczy
zmierzaj¹ obecnie w kierunku opracowania techniki operacyjnej pozwalaj¹cej
zaoszczêdziæ czas.
Je¿eli rednica aorty wstêpuj¹cej przekracza 3,5 mm mo¿na wykonaæ bezporednie zespolenie pnia têtnicy p³ucnej z cieni¹ (39) i/lub z ³ukiem aorty, z ca³kowitym przeciêciem aorty (40) lub bez (niepublikowane dowiadczenia Kliniki
Kardiochirurgii Dzieciêcej Polsko-Amerykañskiego Instytutu Pediatrii Uniwer-

Ryc. 7. Zmodyfikowana operacja Norwooda  kaniulacja  obraz ródoperacyjny (Ao  aorta, PA  pieñ p³ucny, RV  prawa komora)
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sytetu Jagielloñskiego  PAIP UJ). Pozwala to skróciæ czas zatrzymania kr¹¿enia nawet o 15 minut.
Po wypreparowaniu i mobilizacji têtnic dog³owowych kaniuluje siê aortê
wstêpuj¹c¹ (wysoko, tu¿ poni¿ej odejcia pnia ramienno-g³owowego) oraz uszko
prawego przedsionka (ryc. 7). W czasie ch³odzenia dziecka w kr¹¿eniu pozaustrojowym podwi¹zuje siê przewód têtniczy, przecina poprzecznie pieñ p³ucny, a nastêpnie zamyka jego dystaln¹ czêæ ³at¹ z homogennej têtnicy p³ucnej. Przed
zabiegiem operacyjnym mo¿na wykonaæ zespolenie centralnej czêci tej ³aty z naczyniem sztucznym (politetrafluoroethylen: Impra, Gore-Tex), bêd¹cym potem dalszym koñcem zespolenia systemowo-p³ucnego (ryc. 8ab, 9ab) (41). Po
a)

Ryc. 8a. Zmodyfikowana operacja Norwooda 
wszywanie dystalnego koñca zespolenia systemowo-p³ucnego (Ao  aorta, LPA  lewa têtnica
p³ucna, PA  pieñ p³ucny, PTFE  naczynie z politetrafluoroetylenu, RPA  prawa têtnica p³ucna)

b)

Ryc. 8b. Zmodyfikowana operacja Norwooda  wszywanie dystalnego
koñca zespolenia systemowo-p³ucnego  obraz ródoperacyjny (PA  pieñ
p³ucny, PTFE  naczynie z politetrafluoroetylenu, RV  prawa komora)

Zespó³ niedorozwoju lewego serca
a)

295

b)

Ryc. 9ab. Przygotowanie zespolenia naczynia z politetrafluoroetylenu (PTFE) z ³at¹
z homogennej têtnicy p³ucnej (HP)
a)

Ryc.10a. Zmodyfikowana operacja Norwooda 
rekonstrukcja aorty (Ao  aorta, HP  ³ata z homogennej têtnicy p³ucnej, LPA  lewa têtnica
p³ucna, PA  pieñ p³ucny, PTFE  naczynie z politetrafluoroetylenu, RPA  prawa têtnica p³ucna,
RV  prawa komora).

b)

Ryc. 10b. Zmodyfikowana operacja Norwooda  zespolenie tylnej ciany aorty i pnia p³ucnego  obraz ródoperacyjny (Ao  aorta, PA  pieñ
p³ucny, PTFE  naczynie z politetrafluoroetylenu, RV  prawa komora)
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zatrzymaniu kr¹¿enia pozaustrojowego i zaklemowaniu aorty podaje siê kardioplegiê, wykorzystuj¹c w tym celu otwór kaniulacyjny aorty. Zespolenie aorty z pniem
p³ucnym uzupe³nia siê w przedniej jego czêci ³at¹ z homogennej têtnicy p³ucnej (ryc. 10ac).

c)

Ryc. 10c. Zmodyfikowana operacja Norwooda  poszerzenie zespolenia przedniej ciany aorty i pnia p³ucnego ³at¹ z homogennej têtnicy
p³ucnej  obraz ródoperacyjny (Ao  aorta, HP  ³ata z homogennej
têtnicy p³ucnej, PA  pieñ p³ucny, PTFE  naczynie z politetrafluoroetylenu, RV  prawa komora)

Problem olbrzymiej niestabilnoci stanu hemodynamicznego we wczesnym
okresie pooperacyjnym mo¿e rozwi¹zaæ wprowadzona ostatnio w PAIP UJ modyfikacja (42). Zmiana ta polega na wykonaniu proksymalnej czêci zespolenia
systemowo-p³ucnego z komor¹ praw¹. Po wykonaniu rekonstrukcji aorty ponownie rozpoczyna siê kr¹¿enie pozaustrojowe. W czasie ogrzewania dziecka,
w przedniej cianie drogi wyp³ywu z prawej komory (ok. 1 cm poni¿ej poziomu
zastawki) wykonuje siê otwór o rednicy ok. 6 mm (ryc. 11), a nastêpnie zespala z drugim koñcem sztucznego naczynia (r. 5 mm), bêd¹cym potem proksymalnym odcinkiem zespolenia systemowo-p³ucnego (ryc. 12ab).
Opracowana ostatnio nowa technika kr¹¿enia pozaustrojowego pozwala ca³kowicie wyeliminowaæ potrzebê zatrzymania kr¹¿enia w g³êbokiej hipotermii
(43). Polega ona na wprowadzeniu kaniul têtniczych do aorty zstêpuj¹cej
(z dostêpu przez rodkowe ciêcie mostka) i pnia ramienno-g³owowego (przez
wykonany wczeniej proksymalny koniec przysz³ego zespolenia systemowo-p³ucnego) oraz kaniul ¿ylnych do ¿y³ g³ównych. Niew¹tpliw¹ wad¹ tej metody jest
znaczna inwazyjnoæ techniki oraz przed³u¿enie czasu trwania kr¹¿enia pozaustrojowego.
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Ryc. 11. Zmodyfikowana operacja Norwooda  wszywanie proksymalnego
koñca zespolenia systemowo-p³ucnego do prawej komory  obraz ródoperacyjny (ORV  otwór w cianie komory, PTFE  naczynie z politetrafluoroetylenu, RV  prawa komora)

Modele zabiegów paliatywnych bez u¿ycia kr¹¿enia pozaustrojowego [banding obydwu têtnic p³ucnych poprzedzony za³o¿eniem stentu do przewodu têtniczego w czasie cewnikowania serca (44)] znacznie wyd³u¿aj¹ czas trwania kolejnych etapów leczenia rekonstrukcyjnego. Wykonuje siê je jedynie u noworodków w bardzo ciê¿kim stanie oraz u dzieci oczekuj¹cych na przeszczepienie serca.
a)

Ryc. 12a. Zmodyfikowana operacja Norwooda 
schemat po dekaniulacji (Ao  aorta, HP  ³ata
z homogennej têtnicy p³ucnej, LPA  lewa têtnica
p³ucna, PA  pieñ p³ucny, PTFE  naczynie z politetrafluoroetylenu, RPA  prawa têtnica p³ucna,
RV  prawa komora)
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b)

Ryc. 12b. Zmodyfikowana operacja Norwooda  obraz ródoperacyjny po
dekaniulacji (HP  ³ata z homogennej têtnicy p³ucnej, PTFE  naczynie
z politetrafluoroetylenu, RV  prawa komora).

19.4.1.2.4. Postêpowanie po operacji Norwooda
Fizjologia kr¹¿enia po operacji Norwooda zmienia siê w niewielkim stopniu. Jedyna komora nadal zaopatruje dwa równoleg³e kr¹¿enia i utrzymanie równowagi pomiêdzy przep³ywem p³ucnym i systemowym jest kluczowym problemem w postêpowaniu pooperacyjnym (19, 45). Charakterystyczna dla okresu
przedoperacyjnego niestabilnoæ stanu dziecka znamionuje równie¿ okres pooperacyjny.
W okresie pooperacyjnym najczêciej dochodzi do znacznej przewagi przep³ywu w kr¹¿eniu p³ucnym nad przep³ywem w kr¹¿eniu systemowym (45). Objawem tego jest zwiêkszone cinienie parcjalne tlenu (pO2) w gazometrii krwi
têtniczej oraz zespó³ ma³ego rzutu systemowego (tachykardia, opóniony powrót
w³oniczkowy, zimne koñczyny, oliguria, kwasica metaboliczna i w koñcu spadek cinienia têtniczego). Za optymalne przyjmowane s¹ wartoci 7580% saturacji tlenem krwi têtniczej (SatO2) a wy¿sze ni¿ 45 mmHg wartoci pO2 stanowi¹ ryzyko wy¿szej miertelnoci (18).
G³ównym regulatorem przep³ywu p³ucnego i systemowego jest wzajemna
relacja oporów obydwu ³o¿ysk naczyniowych. Wykorzystuj¹c du¿¹ wra¿liwoæ
b³on miêniowych têtnic p³ucnych na cinienie parcjalne tlenu i dwutlenku wêgla,
najwa¿niejszym sposobem kontroli oporu p³ucnego sta³a siê regulacja parametrów sztucznej wentylacji. W celu zwiêkszenia oporu p³ucnego zmniejsza siê
stê¿enie tlenu w mieszaninie oddechowej do 21%, objêtoæ oddechow¹ oraz czê-
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stoæ oddechów tak, aby cinienie parcjalne dwutlenku wêgla w krwi têtniczej utrzymaæ powy¿ej wartoci 40 mmHg (22, 46). W badaniach dowiadczalnych i klinicznych dowiedziono skutecznoci stosowania dwutlenku wêgla
w mieszaninie oddechowej (stê¿enie 14%) w celu zwiêkszenia oporu p³ucnego. Poda¿ dwutlenku wêgla umo¿liwia jednoczenie unikniêcie niekorzystnych skutków hipowentylacji (45, 46).
Drugim podstawowym sposobem regulacji oporów w kr¹¿eniu p³ucnym i systemowym s¹ rodki farmakologiczne. W celu obni¿enia oporu systemowego
podawany jest nitroprusydek sodu (15µg/kg/min) (46). Wród leków inotropowych preferowana jest Dopamina, zwiêkszaj¹ca nieznacznie opór p³ucny, a w ma³ych dawkach nie wp³ywaj¹ca na wielkoæ oporu ³o¿yska systemowego (18).
Zdecydowanie odradzana jest Dobutamina, zwiêksza ona bowiem istotnie przep³yw p³ucny, podnosz¹c opór obwodowy (18). Zalecane jest unikanie du¿ych
dawek leków inotropowych, nie tylko z powodu znacznego wzrostu oporu obwodowego, ale te¿ w zwi¹zku ze wzrostem cinienia systemowego, zwiêkszaj¹cego przep³yw przez p³uca.
Du¿¹ trudnoci¹ w pooperacyjnym prowadzeniu dzieci z zespo³em niedorozwoju lewego serca jest unikniêcie gwa³townych zmian oporu p³ucnego. Stosowana w okresie przedoperacyjnym prostaglandyna E1 doprowadza do rozwoju
patologicznych zmian w naczyniach p³ucnych: przerostu miêni g³adkich ma³ych têtnic p³ucnych i martwiczego zapalenia naczyñ. Zmiany te nak³adaj¹ siê
na szkodliwe dzia³anie zwiêkszonego przep³ywu p³ucnego przed operacj¹ (9).
Obydwa te fakty, a tak¿e charakterystyczna dla noworodków, zwiêkszona reaktywnoæ ³o¿yska naczyniowego p³uc na ró¿ne czynniki (kwasica, hipotermia,
stres zwi¹zany np. z odsysaniem rurki intubacyjnej) s¹ przyczyn¹ gwa³townych
zmian oporu p³ucnego w czasie operacji i w okresie pooperacyjnym, bêd¹cych
czêsto przyczyn¹ zgonu dziecka (22). Aby zmniejszyæ reaktywnoæ naczyñ
p³ucnych zaleca siê podawanie wysokich dawek Fentanylu (powy¿ej 50 µg/kg)
w czasie znieczulenia, a nawet kontynuowanie ci¹g³ego wlewu tego opioidu
w okresie pooperacyjnym (22, 18), zw³aszcza, ¿e jego wp³yw na stan hemodynamiczny jest niewielki.
Bardzo obiecuj¹ce wyniki wstêpne przynosi ostatnio stosowana w PAIP UJ
modyfikacja, polegaj¹ca na wykonywaniu zespolenia systemowo-p³ucnego pomiêdzy praw¹ komor¹ a têtnic¹ p³ucn¹. W metodzie klasycznej przep³yw przez
zespolenie odbywa siê zarówno w fazie skurczu, jak i w fazie rozkurczu serca.
Spowodowane przez zespolenie obni¿enie cinienia rozkurczowego upoledza
przep³yw w kr¹¿eniu wieñcowym i jest przyczyn¹ gwa³townego pogorszenia
czynnoci serca w przypadku nag³ego wzrostu przep³ywu p³ucnego. Odpowiada
równie¿ za nieskutecznoæ czynnoci reanimacyjnych. Nowy model zespolenia
likwiduje cis³¹ zale¿noæ przep³ywu wieñcowego od wahañ równowagi pomiêdzy przep³ywem p³ucnym a systemowym. Warunki hemodynamiczne jakie wytwarza, umo¿liwiaj¹ bezpieczne podawanie wy¿szych stê¿eñ tlenu w mieszaninie oddechowej.
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19.4.1.2.5. Wyniki I etapu leczenia rekonstrukcyjnego
miertelnoæ po pierwszym etapie leczenia operacyjnego, zw³aszcza w okresie wczesnym, jest nadal bardzo wysoka (2045%) i ma decyduj¹cy wp³yw na
ostateczne wyniki wieloetapowego leczenia. W ostatnim okresie, dziêki wprowadzonym zmianom, miertelnoæ (do 30 dnia po operacji) w PAIP UJ wynosi 10%.
Do najczêstszych pónych powik³añ nale¿y nawrót zwê¿enia cieni aorty oraz
zwê¿enie lewej têtnicy p³ucnej (proliferacja komórek pochodz¹cych z przewodu
têtniczego oraz ucisk przez aortê i lewe oskrzele). Zwê¿enie cieni aorty jest
poddawane balonowej plastyce w czasie cewnikowania serca przed kolejnym
etapem leczenia operacyjnego. Zwê¿enie lewej têtnicy p³ucnej jest usuwane
w czasie operacji hemi-Fontana.
19.4.1.3. II etap leczenia rekonstrukcyjnego  operacja hemi-Fontana
Przed operacj¹ hemi-Fontana i Fontana wykonywane jest badanie hemodynamiczne z angiokardiografi¹ oraz badanie echokardiograficzne. Badania te
maj¹ na celu okrelenie funkcji prawej komory, stanu zastawki trójdzielnej,
oporu naczyniowego w kr¹¿eniu p³ucnym, anatomii naczyñ p³ucnych oraz
stwierdzenie ewentualnej obecnoci naczyñ kr¹¿enia obocznego i resztkowych
zwê¿eñ cieni aorty. Stwierdzenie obecnoci naczyñ kr¹¿enia obocznego jest
wskazaniem do ich embolizacji (zamkniêcie coilem), a resztkowego zwê¿enia
cieni aorty do balonowej plastyki.
Operacjê hemi-Fontana (HF) przeprowadza siê w 46 miesi¹cu ¿ycia. Polega ona na zespoleniu têtnicy p³ucnej z ¿y³¹ g³ówn¹ górn¹ oraz górn¹ czêci¹ prawego przedsionka. W czasie och³adzania dziecka w kr¹¿eniu pozaustrojowym do
g³êbokiej hipotermii zamyka siê klipsem zespolenie systemowo-p³ucne. Po zatrzymaniu kr¹¿enia pozaustrojowego usuwa siê kaniulê z prawego przedsionka.
Linie ciêæ prowadzi siê wzd³u¿ prawej têtnicy p³ucnej a¿ po lew¹ têtnicê p³ucn¹
oraz na przednio-przyrodkowej powierzchni prawego przedsionka i koñcowym
odcinku ¿y³y g³ównej górnej (ryc. 13ab). Zespolenie tych struktur poszerza siê
od przodu ³at¹ wykonan¹ z homogennej têtnicy p³ucnej (ryc. 14ab), a nastêpnie oddziela od prawego przedsionka ³at¹ z tworzywa sztucznego (politetrafluoroetylen) wszywan¹ technik¹ sandwich (ryc. 15ac). W niektórych orodkach
w celu ograniczenia ³¹cznoci pomiêdzy dorzeczem ¿y³y g³ównej dolnej i górnej zamyka siê ¿y³ê nieparzyst¹.
Znaczenie etapu poredniego, jakim w leczeniu dzieci z HLHS jest operacja
hemi-Fontana, polega na zmniejszeniu obci¹¿enia wstêpnego serca (oddzielenie
kr¹¿enia p³ucnego od systemowego), z jednoczesnym zapewnieniem wystarczaj¹cego utlenowania krwi oraz na ograniczeniu ryzyka rozwoju nadcinienia p³ucnego (zamkniêcie zespolenia systemowo-p³ucnego).
Do najczêstszych powik³añ nale¿y czasowe, zwykle przejciowe niedotlenienie oraz zespó³ ¿y³y g³ównej górnej, którego nasilenie jest znacznie wiêksze
u dzieci z podwi¹zan¹ ¿y³¹ nieparzyst¹. miertelnoæ po operacji hemi-Fontana
wynosi ok. 5%.
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Ryc. 13a. Operacja hemi-Fontana 
linie ciêæ (LPA  lewa têtnica p³ucna, RA  prawy przedsionek,
RPA  prawa têtnica p³ucna,
SVC  ¿y³a g³ówna górna)

a)

b)

Ryc. 13b. Operacja hemi-Fontana  linie ciêæ  obraz ródoperacyjny (RA  prawy przedsionek, RPA  prawa têtnica p³ucna, SVC  ¿y³a g³ówna górna)
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Ryc.14a. Operacja hemi-Fontana
 poszerzanie przedniej ciany zespolenia prawego przedsionka
i ¿y³y g³ównej górnej z têtnicami
p³ucnymi za pomoc¹ ³aty z homogennej têtnicy p³ucnej (HP  ³ata
z homogennej têtnicy p³ucnej,
LPA  lewa têtnica p³ucna, RA 
prawy przedsionek, RPA  prawa
têtnica p³ucna, SVC  ¿y³a g³ówna górna)

a)

b)

Ryc. 14b. Operacja hemi-Fontana  poszerzanie przedniej ciany zespolenia prawego
przedsionka i ¿y³y g³ównej górnej z têtnicami p³ucnymi za pomoc¹ ³aty z homogennej
têtnicy p³ucnej  obraz ródoperacyjny (HP  ³ata z homogennej têtnicy p³ucnej, PTFE
 zespolenie systemowo-p³ucne zamkniête klipsami, RA  prawy przedsionek, RPA 
prawa têtnica p³ucna)
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Ryc. 15a. Operacja hemi-Fontana
 stan hemodynamiczny po operacji (HP  ³ata z homogennej
têtnicy p³ucnej, LPA  lewa têtnica p³ucna, PTFE  ³ata z politetrafluoroetylenu przedzielaj¹ca prawy przedsionek, RA  prawy
przedsionek, RPA  prawa têtnica p³ucna)

b)

Ryc. 15b. Operacja hemi-Fontana  wszywanie ³aty przedzielaj¹cej prawy przedsionek  obraz
ródoperacyjny (HP  ³ata z homogennej têtnicy p³ucnej, PTFE  ³ata z politetrafluoroetylenu
przedzielaj¹ca prawy przedsionek, RA  prawy przedsionek, RPA  prawa têtnica p³ucna)
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c)

Ryc. 15c. Operacja hemi-Fontana  wszywanie ³aty przedzielaj¹cej prawy przedsionek  obraz
ródoperacyjny (HP  ³ata z homogennej têtnicy p³ucnej, PTFE  ³ata z politetrafluoroetylenu
przedzielaj¹ca prawy przedsionek, RA  prawy przedsionek)

Alternatyw¹ operacji hemi-Fontana jest dwukierunkowe zespolenie sposobem
Glenna (BDG). Operacja ta polega na przeciêciu ¿y³y g³ównej górnej, zespoleniu jej dystalnego odcinka z praw¹ têtnic¹ p³ucn¹ koniec do boku i zamkniêciu odcinka proksymalnego szwem ci¹g³ym (ryc. 16). Przewag¹ HF jest jednak
mo¿liwoæ wczesnej korekcji zwê¿eñ têtnic p³ucnych, uzyskanie szerokiego po³¹czenia pomiêdzy ¿y³¹ g³ówn¹ górn¹ a têtnic¹ p³ucn¹, a przez to skrócenie
i u³atwienie przeprowadzenia operacji Fontana. Operacjê BDG stosuje siê równie¿ (po stronie lewej) w przypadku obecnoci lewej ¿y³y g³ównej górnej (wraz
z operacj¹ hemi-Fontana).
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Ryc. 16. Zespolenie dwukierunkowe Glenna
 (Ao  zrekonstruowana w czasie operacji
Norwooda aorta, LPA  lewa têtnica p³ucna,
RA  prawy przedsionek, RPA  prawa têtnica p³ucna, SVC  ¿y³a g³ówna górna)

19.4.1.4. III etap leczenia rekonstrukcyjnego  operacja Fontana
Celem operacji Fontana, koñcz¹cej etapowe leczenie, jest normalizacja pracy komory (dalsze jej odci¹¿enie) oraz normalizacja utlenowania krwi poprzez
ca³kowite oddzielenie kr¹¿enia p³ucnego od systemowego.
Przeciwwskazaniem do operacji Fontana jest podniesione cinienie pónorozkurczowe w komorze (powy¿ej 1618 mmHg) oraz zwiêkszony opór ³o¿yska
naczyniowego p³uc (powy¿ej 4 j. Wooda).
Zmodyfikowan¹ operacjê Fontana przeprowadza siê w 1824 miesi¹cu ¿ycia, w g³êbokiej hipotermii z zatrzymaniem kr¹¿enia (47). Z prawego przedsionka usuwa siê przedzielaj¹c¹ go ³atê (ryc. 17ab), a nastêpnie technik¹ sana)

Ryc. 17a. Operacja Fontana  wyciêcie ³aty przedzielaj¹cej
prawy przedsionek (IVC  ¿y³a g³ówna dolna, LPA  lewa
têtnica p³ucna, PTFE  ³ata z politetrafluoroetylenu, RA 
prawy przedsionek, RPA  prawa têtnica p³ucna, SVC  ¿y³a
g³ówna górna)
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b)

Ryc. 17b. Operacja Fontana  wyciêcie ³aty przedzielaj¹cej prawy
przedsionek  obraz ródoperacyjny (ASD  ubytek w przegrodzie
miêdzyprzedsionkowej, PTFE  ³ata z politetrafluoroetylenu)

dwich wszywa inn¹, tunelow¹ ³atê z tworzywa sztucznego (politetrafluoroetylen) (ryc. 18ab), kieruj¹c¹ sp³yw z ¿y³y g³ównej dolnej do têtnicy p³ucnej
a)

Ryc. 18a. £ata tunelowa z politetrafluoroetylenu z otworem kieruj¹ca sp³yw z ¿y³y
g³ównej dolnej do kr¹¿enia p³ucnego

b)

Ryc. 18b. £ata tunelowa z politetrafluoroetylenu
z otworem kieruj¹ca sp³yw z ¿y³y g³ównej dolnej
do kr¹¿enia p³ucnego  obraz ródoperacyjny
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(ryc. 19ac). W tunelowej ³acie wytwarza siê
otwór (r. ok. 3 mm), którego zadaniem jest
odbarczenie uk³adu ¿y³ systemowych (przeciek prawo-lewy), a tym samym zniesienie
cis³ej zale¿noci rzutu systemowego od
przep³ywu p³ucnego we wczesnym okresie
pooperacyjnym, kosztem niewielkiego pogorszenia utlenowania.

a)

Ryc. 19a. Operacja Fontana  ³ata tunelowa kieruj¹ca
sp³yw z ¿y³y g³ównej dolnej do kr¹¿enia p³ucnego
w prawym przedsionku (IVC  ¿y³a g³ówna dolna,
LPA  lewa têtnica p³ucna, PTFE  ³ata z politetrafluoroetylenu, RA  prawy przedsionek, RPA  prawa
têtnica p³ucna, SVC  ¿y³a g³ówna górna)

b)

Ryc. 19b. Operacja Fontana  ³ata tunelowa kieruj¹ca sp³yw z ¿y³y g³ównej dolnej do kr¹¿enia
p³ucnego w prawym przedsionku  obraz ródoperacyjny (PTFE  ³ata z politetrafluoroetylenu,
RA  prawy przedsionek)
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c)

Ryc. 19c. Operacja Fontana  ³ata tunelowa wszywana do prawego przedsionka technik¹ sandwich
 obraz ródoperacyjny (PTFE  ³ata z politetrafluoroetylenu, RA  prawy przedsionek)

Podstawowym problemem w prowadzeniu dzieci we wczesnym okresie po
operacji Fontana jest koniecznoæ zapewnienia odpowiedniego wype³nienia jedynej komory. Zmniejszenie obci¹¿enia objêtociowego serca (skierowanie sp³ywu z ¿y³y g³ównej dolnej do kr¹¿enia p³ucnego) w warunkach znacznego przerostu ciany komory upoledza nap³yw do niej i mo¿e byæ przyczyn¹ rozwoju
zespo³u ma³ego rzutu serca.
Do najczêstszych powik³añ po operacji Fontana nale¿¹ przesiêki do jam surowiczych (najczêciej do prawej jamy op³ucnowej) (47). miertelnoæ po operacji Fontana wynosi ok. 5%.

19.4.2. Transplantacja serca*
W po³owie lat 80. opracowano technikê przeszczepu serca u dzieci z zespo³em niedorozwoju lewego serca [1984 rok  Yacoub, 1986 rok  Bailey (48)].
Podstawowym ograniczeniem tej metody jest nadal znaczny niedobór dawców
* Patrz równie¿  roz. 24, tom I
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[ok. 4-krotnie mniejsza liczba potencjalnych dawców od liczby potencjalnych
biorców (49)]. W okresie oczekiwania na przeszczep niektóre dzieci wymagaj¹
interwencyjnych zabiegów kardiologicznych: wprowadzenia specjalnych wsporników (stentów) do przewodu têtniczego lub poszerzenia komunikacji miêdzyprzedsionkowej (balonowa atrioseptostomia) (50). miertelnoæ wród dzieci
oczekuj¹cych na przeszczep jest bardzo wysoka (ok. 2025%) i istotnie wp³ywa
na ostateczne wyniki tej metody leczenia operacyjnego (51).
Technika przeszczepienia serca u dzieci z zespo³em niedorozwoju lewego serca
ró¿ni siê w niewielkim stopniu od metody klasycznej (48). Po wypreparowaniu
naczyñ dog³owowych i za³o¿eniu na nich podwi¹zek kaniuluje siê uszko prawego
przedsionka oraz pieñ têtnicy p³ucnej. Po och³odzeniu dziecka do g³êbokiej hipotermii zaciska siê podwi¹zki na naczyniach dog³owowych, zatrzymuje kr¹¿enie
pozaustrojowe i podwi¹zuje przewód têtniczy. W czasie wycinania serca pozostawia
siê tylne ciany obydwu przedsionków i przegrody miêdzyprzedsionkowej. Aortê
wstêpuj¹c¹ podwi¹zuje siê, rozcina ³uk wzd³u¿ jego wewnêtrznej krzywizny, a nastêpnie wycina siê tkanki pochodz¹ce z przewodu têtniczego. Na tym etapie usuwa
siê ewentualne zwê¿enie cieni aorty. Po zespoleniu przedsionków i przegrody
miêdzyprzedsionkowej rekonstruuje siê ³uk aorty przy pomocy ukonie obciêtego ³uku
aorty dawcy (ryc. 20). Zespolenie, ze zwykle bardzo szerokim pniem p³ucnym biorcy,
wymaga niekiedy wykorzystania rozga³êzienia pnia p³ucnego dawcy.
Znaczna dysproporcja pomiêdzy mas¹ cia³a biorcy i dawcy bywa przyczyn¹
odroczonego zamkniêcia klatki piersiowej.

Ryc. 20. Przeszczepianie serca w zespole niedorozwoju lewego serca (AoArch  ³uk aorty biorcy, AoAsc  kikut aorty wstêpuj¹cej
biorcy, PDA  podwi¹zany przewód têtniczy)
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Wczesna miertelnoæ pooperacyjna (do 30 dnia od operacji) wynosi 1020%
(51, 52), a póna ok. 15%. Do najczêstszych powik³añ, zwi¹zanych g³ównie z podawaniem leków immunosupresyjnych nale¿¹: zaka¿enia (50%), choroba wieñcowa (240%), nadcinienie têtnicze, upoledzenie funkcji nerek oraz choroby
limfoproliferacyjne (12, 51, 52). Na podstawie wieloorodkowych badañ 6-miesiêczna prze¿ywalnoæ po transplantacji serca u dzieci z HLHS (obejmuj¹ca
zarówno okres przed- jak i pooperacyjny) szacowana jest na oko³o 48% (52).
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Wykaz skrótów
Ao
AoArch
AoAsc
ASD
HLHS
HP
IVC
LPA
LV
PA
PDA
PTFE
RA
RPA
RSCA
RV
SVC



















aorta
³uk aorty
aorta wstêpuj¹ca
ubytek w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej
zespó³ niedorozwoju lewego serca
³ata z homogennej têtnicy p³ucnej
¿y³a g³ówna dolna
lewa têtnica p³ucna
lewa komora
pieñ p³ucny
przewód têtniczy
³ata/naczynie z politetrafluoroetylenu
prawy przedsionek.
prawa têtnica p³ucna
prawa têtnica podobojczykowa
prawa komora
¿y³a g³ówna górna

