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R O Z D Z I A £  21

Zaro�niêcie (atrezja) têtnicy p³ucnej bez
ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej

Janusz H. Skalski, Micha³ Wojtalik

21.1. Wstêp

Niedro¿no�æ têtnicy p³ucnej bez ubytku miêdzykomorowego jest rzadk¹ nie-
prawid³owo�ci¹, stanowi¹c¹ nieco poni¿ej 1% wad serca (1, 2, 3), w populacji
polskiej okre�lono jej czêsto�æ wystêpowania na 0,66%, co odpowiada 3,77 no-
towanych wad serca na 100.000 urodzeñ (4). Wyst¹pienie wady w rodzinie nie
zwiêksza przy tym ryzyka ponownego pojawienia siê jakiejkolwiek anomalii
sercowo-naczyniowej w nastêpnych ci¹¿ach. W wadzie tej najczê�ciej, bo w 98%,
serce znajduje siê po stronie lewej, w prawid³owym uk³adzie trzewnym i u³o¿eniu
przedsionków (1), ze zgodnymi po³¹czeniami przedsionkowo-komorowymi i ko-
morowo-têtniczymi. Pierwsze udokumentowane doniesienie na temat izolowanej
niedro¿no�ci têtnicy p³ucnej nale¿y do Johna Huntera z 1783 roku (wg 5). Zazna-
czyæ nale¿y, ¿e atrezja p³ucna bez ubytku miêdzykomorowego, nie tylko co do swej
anatomii, ale g³ównie charakterystycznej fizjologii kr¹¿enia, ró¿ni siê w sposób
zasadniczy od atrezji ze wspó³istniej¹cym ubytkiem miêdzykomorowym.

21.2. Anatomia i klasyfikacja

Zastawka têtnicy p³ucnej jest ca³kowicie niedro¿na, w miejscu zastawki znaj-
duje siê b³oniasta przeszkoda � czêsto mo¿na dopatrzyæ siê struktur zro�niêtych
ze sob¹ p³atków i ich spoide³ (ryc. 1). Niekiedy niedro¿no�æ dotyczy sto¿ka têt-
nicy p³ucnej stanowi¹c przeszkodê miê�niow¹ (6�11).

Praktyczny podzia³ wady, zaproponowany przez Vlada, oparty na przes³an-
kach anatomicznych � wyró¿nia 3 typy (3):
� I � komora prawa jest bardzo ma³a,
� II � komora prawa jest po�redniej wielko�ci,
� w III typie, najrzadziej zreszt¹ obserwowanym, bo w ok. 7% przypadków,

komora prawa jest normalnej wielko�ci lub te¿ powiêkszona.
Z kolei podzia³ wskazuj¹cy na konkretne miejsce niedorozwoju komory pra-

wej, przewiduje hipoplazjê czê�ci nap³ywowej, czê�ci beleczkowatej, lub sto¿-
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kowej (sto¿ka têtnicy p³ucnej). Czê�æ nap³ywowa komory prawej najrzadziej do-
tkniêta jest cechami niedorozwoju (12).

Istotnym elementem wady, obci¹¿aj¹cym w zasadniczym stopniu rokowanie,
jest wspó³istnienie tak zwanych sinusoid � po³¹czeñ pomiêdzy têtnicami wieñ-
cowymi i jam¹ prawej komory (1, 3, 6, 13�19). Po³¹czenia te, w dos³ownym t³u-
maczeniu z jêzyka angielskiego �zatokowate�, �o wygl¹dzie zatok�, nie maj¹ pro-
stego prze³o¿enia na jêzyk polski, pozostawiamy zatem nazwê sinusoidy, przy-
jêt¹ powszechnie i zwyczajowo wi¹zan¹ z t¹ nieprawid³owo�ci¹. Sinusoidy no-
towano w 40�45% przypadków (1, 15), za� pe³n¹, ca³kowit¹ zale¿no�æ kr¹¿enia
wieñcowego od komunikacji komorowo-wieñcowej, w 9�10% (20).

Postaæ wady z anatomicznie ma³¹ praw¹ komor¹, o znacznym stopniu niedo-
rozwoju, z równoczesnym zwiêkszonym ci�nieniem w jej obrêbie, sprzyja posze-
rzaniu siê istniej¹cych po³¹czeñ i prowadzi do odwrócenia przep³ywu krwi w têt-
nicach wieñcowych (15,17�19) (ryc. 2a, b). Natomiast ca³kowita zale¿no�æ têt-
niczego kr¹¿enia wieñcowego od sinusoid mo¿e wystêpowaæ w przypadku prze-
wê¿eñ lub przerw w proksymalnych odcinkach têtnic wieñcowych, nieprawid³o-
wego odej�cia od pnia p³ucnego, b¹d� w przypadku skrajnym, zupe³nego braku
po³¹czenia têtniczego unaczynienia wieñcowego z aort¹ (1, 21). Czê�æ krwi z ko-
mory prawej, w szczególno�ci je�li panuje w niej wysokie ci�nienie, znajduje
swoje uj�cie poprzez wspomniany wsteczny przep³yw wieñcowy (ryc. 3). Nie-
kiedy naczynia wieñcowe ³¹cz¹ce siê z siusoidami przybieraj¹ postaæ poskrêca-
nych potê¿nych naczyñ o meandrowatym przebiegu.

Ryc. 1. Uproszczony obraz graficzny wady
oraz zwi¹zanej z ni¹ sytuacji hemodyna-
micznej u noworodka z niedro¿no�ci¹ têtni-
cy p³ucnej bez ubytku w przegrodzie miê-
dzykomorowej. Prze¿ycie warunkuje dro¿ny
przewód têtniczy i ubytek w  przegrodzie
miêdzyprzedsionkowej
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Ryc. 2 a�b. Obraz angiograficzny lewej têtnicy wieñcowej z uwidocznieniem sinusoid, poprzez które
zakontrastowuje siê prawa komora. Bia³e strza³ki okre�laj¹ kontur jamy prawej komory

a)

b)
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Sinusoid zazwyczaj nie obserwuje siê w �cianie komory prawej wielko�ci
normalnej lub z poszerzeniem jej �wiat³a (niekiedy przybieraj¹cej formê rozstrze-
ni) (1, 14, 15). W �cianie komory o wielko�ci zbli¿onej do normy wystêpowanie
sinusoid jest zatem wielk¹ rzadko�ci¹ (22). Jedynym uj�ciem krwi, nape³niaj¹-
cej �lepo koñcz¹cy siê zachy³ek prawej komory, jest wówczas wsteczny
odp³yw przez ca³kowicie niedomykaln¹ zastawkê trójdzieln¹. Krew ¿ylna opusz-
cza prawy przedsionek przez poszerzony otwór owalny lub ubytek w przegro-
dzie miêdzyprzedsionkowej serca. Jego wielko�æ warunkuje z kolei hemodyna-
miczny stan dziecka. Zbyt ma³y, restrykcyjny ubytek i ograniczony przep³yw
przez przegrodê miêdzyprzedsionkow¹, prowadzi do szybkiego za³amania kr¹-
¿enia i zgonu dziecka. Przedsionek prawy, w przypadku utrudnionego przep³y-
wu przez otwór owalny, poszerza siê nadmiernie, czemu sprzyja wsteczny i pod
ci�nieniem odp³yw z prawej komory. Pieñ p³ucny jest zwykle w ci¹g³o�ci
morfologicznej z zastawk¹ p³ucn¹, co stwarza mo¿liwo�æ podejmowania prób
przeznaczyniowego udra¿niania zastawki têtnicy p³ucnej. Lewy przedsionek ma
cechy anatomicznie prawid³owe. Lewa komora, przejmuj¹c obci¹¿enie kr¹¿enia
systemowego i p³ucnego, jest powiêkszona. Kolejnym (poza otworem owalnym)
elementem warunkuj¹cym prze¿ycie jest obecno�æ dro¿nego przewodu têtnicze-
go, którego zamykanie siê stanowi bezpo�rednie zagro¿enie ¿ycia noworodka.

Ryc. 3. Komora prawa wype³niona kontrastem. Widoczny
dystalny odcinek têtnicy miêdzykomorowej przedniej (strza³-

ka) zakontrastowuj¹cy siê od wnêtrza komory
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21.3. Objawy kliniczne i rozpoznanie

Wiêkszo�æ noworodków manifestuje sinicê od urodzenia. Zamykanie siê prze-
wodu têtniczego, dokonuj¹ce siê podczas pierwszych 3 dni ¿ycia zwi¹zane jest
z dalszym spadkiem utlenowania krwi têtniczej i pog³êbieniem sinicy. Stwierdziæ
mo¿na szmer ci¹g³y zwi¹zany z przep³ywem przez przewód têtniczy oraz miêk-
ki, pansystoliczny podmuch skurczowy wywo³any przez niedomykalno�æ zastawki
trójdzielnej. Drugi ton jest pojedynczy, ze wzglêdu na brak sk³adowej p³ucnej.
Niekiedy widoczne s¹ objawy zastoju ¿ylnego systemowego wraz z powiêksze-
niem w¹troby. Zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej wskazuje na zmniejszenie
rysunku naczyniowego p³uc. Sylwetka serca bywa niecharakterystyczna � serce
prawid³owe lub niezbyt powiêkszone. Powiêkszony jest prawy przedsionek.
W rzadkich przypadkach serce przybiera olbrzymie rozmiary, mog¹ce wp³ywaæ
depresyjnie na rozwój s¹siaduj¹cego mi¹¿szu p³uca i w konsekwencji hipopla-
zjê p³uc. W elektrokardiogramie typowa jest przewaga elektryczna komory le-
wej, wysoki, koñczysty za³amek P � bêd¹cy odzwierciedleniem powiêkszenia
prawego przedsionka. Echokardiografia umo¿liwia wykazanie niedro¿no�ci za-
stawki p³ucnej, ocenê anatomii prawej komory, niedomykalno�æ zastawki trój-
dzielnej oraz funkcjonowanie przewodu têtniczego. Du¿ych rozmiarów sinuso-
idy widoczne s¹ w wolnej �cianie prawej komory, mniejsze po³¹czenia pomiê-
dzy kr¹¿eniem wieñcowym i jam¹ komory mog¹ byæ niewidoczne w obrazie
echokardiograficznym (1,14). Rozpoznanie wady jest automatycznie wskazaniem
do w³¹czenia sta³ego wlewu prostaglandyny E1 (PGE1), po czym dziecko nie-
zw³ocznie przygotowuje siê do leczenia operacyjnego.

Najczê�ciej, pomimo precyzyjnie przeprowadzonego badania echokardiograficz-
nego, wykonuje siê pe³n¹ diagnostykê krwaw¹ we wczesnym okresie noworodko-
wym. Przeciwnicy takiego stanowiska wyra¿aj¹ pogl¹d, ¿e echokardiografia ofe-
ruje wiêkszo�æ niezbêdnych informacji dotycz¹cych anatomii serca, uzasadniaj¹-
cych podjêcie w³a�ciwej metody leczenia operacyjnego. Z kolei argumentem prze-
mawiaj¹cym za cewnikowaniem serca jest mo¿liwo�æ równoczasowego wykona-
nia atrioseptostomii balonowej, oceny kr¹¿enia wieñcowego z potwierdzeniem lub
wykluczeniem po³¹czeñ komorowo-wieñcowych oraz sprecyzowanie miejsca nie-
dro¿no�ci w drodze wyp³ywu komory prawej � zastawki p³ucnej, b¹d� te¿ niedro¿-
no�ci sto¿ka (5). Ustalenie obecno�ci anomalii wieñcowych, z przep³ywem wieñ-
cowym zale¿nym od wysokoci�nieniowego wype³nienia prawej komory, jest nie-
zwykle wa¿ne, gdy¿ dzieci te nie prze¿yj¹ zabiegu chirurgicznego zwi¹zanego
z obni¿eniem ci�nienia prawokomorowego. Jest to istotny argument przemawia-
j¹cy za uzupe³nianiem echokardiografii, u wszystkich dzieci z cechami niedorozwo-
ju komory prawej, cewnikowaniem serca. Proponowano technikê równoczesnego
wprowadzania dwóch cewników (jednego przez przewód têtniczy do têtnicy p³uc-
nej oraz drugiego do �wiat³a prawej komory), dla oceny rozmiarów niedro¿nego
odcinka (7). Technikê tê zarzucono, bowiem wspó³czesna echokardiografia zapew-
nia dobre rozeznanie w zakresie morfologii niedro¿nego odcinka. Decyzja o atrio-
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septostomii, niekiedy zalecanej rutynowo (3), powinna zostaæ zastrze¿ona dla re-
strykcji przep³ywu przez przegrodê miêdzyprzedsionkow¹ oraz dla tych przypad-
ków, w których znaczny niedorozwój komory prawej, nie rokuj¹cy wzrostu,
wyklucza w przysz³o�ci korekcjê dwujamow¹.

21.4. Leczenie

Najbardziej sta³ym i standardowo wdra¿anym postêpowaniem jest poda¿ pro-
staglandyny E1 w sta³ym wlewie, w celu podtrzymania dro¿no�ci przewodu têt-
niczego. Niekiedy u bardzo ma³ych wcze�niaków, sta³y wlew PGE1 podtrzymy-
wany jest przez okres nawet kilku tygodni, w celu zapewnienia, najistotniejsze-
go w takiej sytuacji, przyrostu masy cia³a i przygotowania dziecka do zabiegu
chirurgicznego.

* Zmodyfikowane zespolenie systemowo-p³ucne sp. Blalocka-Taussiga

Tabela 1

Atrezja têtnicy p³ucnej bez ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej � postêpowanie
u noworodka (I etap leczenia)

I
Prawa komora

o wielko�ci
normalnej

ß

udro¿nienie
drogi wyp³ywu
prawej komory

ß
brak wzrostu
utlenowania

krwi têtniczej
ß

z e s p o l e n i e *

II
Umiarkowanie

mniejsza komora
prawa (prawdopo-
dobieñstwo nie-

wielkich sinusoid)

ß

ew. atrioseptosto-
mia balonowa

 ß      Þ
udro¿nienie drogi
wyp³ywu  prawej
komory + równo-
czesne zespolenie*

(je�li wystêpuje
objaw �podkrada-
nia� w kr¹¿eniu

wieñcowym,
nale¿y zamkn¹æ

przetokê)

III
Niedorozwój komory
prawej, prawdopodo-

bieñstwo sinusoid
(têtnice wieñcowe bez
zwê¿eñ i przerw, lub
zwê¿enia dystalne)

ß
ew. atrioseptostomia

balonowa

ß
  Þ   z e s p o l e n i e *

IV
Niezale¿nie od

wielko�ci komory
prawej � kr¹¿enie
wieñcowe zale¿ne

od po³¹czenia
z jam¹ prawej

komory

ß

atrioseptostomia
balonowa

(rutynowo)

ß

z e s p o l e n i e *

V
Niezale¿nie od

wielko�ci komory
prawej � kr¹¿enie
wieñcowe ca³ko-
wicie zale¿ne od
po³¹czenia z pra-
w¹ komor¹ (brak
po³¹czenia lewej

têtnicy wieñcowej
lub obu têtnic

z aort¹)
ß

atrioseptostomia
balonowa (jako

przygotowanie do
przeszczepu)

ß

przeszczep serca
lub zespolenie*

(tak¿e  jako
przygotowanie do

przeszczepu)
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Tabela 1 przedstawia przyjmowan¹ zazwyczaj strategiê postêpowania w okre-
sie noworodkowym w przypadku atrezji têtnicy p³ucnej bez wspó³istniej¹cego
ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej. Jak wynika z przedstawionego podzia³u
na 5 grup klinicznych, kluczowym zagadnieniem jest w³a�ciwe zakwalifikowa-
nie do leczenia operacyjnego, stwarzaj¹cego optymalne szanse na uratowanie no-
worodka. Nie budzi w¹tpliwo�ci stan g³êbokiej hipoplazji komory prawej, czy
te¿ obecno�æ rozleg³ych po³¹czeñ komorowo-wieñcowych (1, 5, 16, 22). Jedy-
nym rozs¹dnym sposobem dora�nego postêpowania jest wykonanie zespolenia
systemowo-p³ucnego. £atwo�æ podejmowania decyzji nie zmienia faktu, ¿e u no-
worodków z takim obci¹¿eniem ryzyko leczenia jest wysokie a wyniki leczenia
najbardziej niepewne. Ka¿dy powa¿niejszy niedorozwój prawej komory czyni jej
odbarczenie � czyli udro¿nienie drogi wyp³ywu, zabiegiem ryzykownym. Nato-
miast niedorozwój komory prawej umiarkowanego stopnia jest zawsze dylema-
tem, czy aby wykonanie chirurgicznego udro¿nienia zastawki têtnicy p³ucnej nie
powinno byæ uzupe³nione równoczasowym wykonaniem zespolenia systemowo-
-p³ucnego. Wykonanie samego zespolenia systemowo-p³ucnego wi¹¿e siê z naj-
ni¿szym stopniem ryzyka i najni¿szym odsetkiem �miertelno�ci � jednak za cenê
pozbawienia prawej komory mo¿liwo�ci rozwoju, postêpuj¹cej jej inwolucji.
U niektórych dzieci wykonanie jednocze�nie odbarczenia komory i zespolenia,
jest metod¹ z wyboru � nie zamykaj¹c¹ definitywnie mo¿liwo�ci wykonania
korekcji �dwujamowej� (dwukomorowej) w przysz³o�ci (ryc. 4).

Pomy�lne zakoñczenie leczenia w relatywnie korzystnych warunkach fizjo-
logicznych i anatomicznych (grupa I i II w tabeli 1) polega wówczas na zamkniê-
ciu wykonanej wcze�niej komunikacji wewn¹trzprzedsionkowej (je�li atriosep-

Ryc. 4. Uproszczony schemat skojarzo-
nego postêpowania chirurgicznego � jed-
noczesne odbarczenie komory prawej
z plastyk¹ drogi odp³ywu prawej komo-
ry wraz z jednocze�nie wykonanym zes-
poleniem systemowo-p³ucnym. Przewód
têtniczy zosta³ podwi¹zany
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tostomia by³a wykonana) z równoczesnym zamkniêciem zespolenia systemo-
wo-p³ucnego. Obie te procedury pozostaj¹ w zasiêgu wspó³czesnej kardiologii
interwencyjnej, w ramach niechirurgicznych procedur przezskórnych (1) (Roz. 11,
tom I). Postêpowanie w II etapie leczenia (tab. 2) jest bezpo�redni¹ konsekwen-
cj¹ sposobu dzia³ania podjêtego w okresie noworodkowym (24).

Brak jednoznacznych kryteriów mog¹cych u³atwiæ decyzjê o koncepcji lecze-
nia w okresie noworodkowym, sprowokowa³ opracowanie wyznaczników u³a-
twiaj¹cych ocenê wielko�ci i przydatno�ci komory do jej funkcji fizjologicznej.
Stosowano zatem m.in. analizê wolumetryczn¹, tzw. wska�nik �Z� zastawki trój-
dzielnej (14), czy te¿ wska�nik prawa/lewa komora (25).

Wska�nik �Z� zastawki trójdzielnej jest odnoszony do powierzchni cia³a i sta-
nowi iloraz: wielko�ci �rednicy zastawki pomniejszonej o �redni¹ �rednicê wg
normy, podzielonej przez odchylenie standardowe �redniego wymiaru normy (14,
15, 26). Warto�æ �Z� jest zatem ilo�ci¹ odchyleñ standardowych, o któr¹ �rednica
zastawki ró¿ni siê od warto�ci �redniej � w³a�ciwej dla pacjenta (wg tabel Row-
latta � 26). Wska�nik ten, jak wykazuje praktyka, jest wyk³adnikiem pojemno�ci
komory prawej i na tej zale¿no�ci oparta jest jego warto�æ praktyczna. Szczegó-
³owe okre�lenie wielko�ci zastawki trójdzielnej umo¿liwia, po weryfikacji w od-
niesieniu do norm i kalkulacji wska�nika �Z�, odpowiednie zakwalifikowanie
dziecka � do najw³a�ciwszej i najbezpieczniejszej metody postêpowania* .

W rozstrzyganiu trudnych dylematów zwi¹zanych z wyborem najw³a�ciwszej
opcji chirurgicznej, mog¹ pomóc szczegó³owo opracowane nomogramy zale¿-
no�ci wska�nika �Z�, pomiaru zastawki trójdzielnej i powierzchni cia³a, jak rów-
nie¿ diagramy prze¿ycia pacjentów po wdro¿eniu ró¿nych schematów leczenia
(5, 26, 15). Zale¿no�ci te zosta³y w 1993 roku szczegó³owo przeanalizowane przez
Hanley�a i wsp., na podstawie wieloo�rodkowych badañ (15).

Z kolei inny wska�nik prawa/lewa komora, wiêkszy od warto�ci 0,4, uzna-
wano jako wyk³adnik przydatno�ci komory do pe³nienia w przysz³o�ci fizjolo-

* Przyk³adowo zatem za wielko�æ umo¿liwiaj¹c¹ dwukomorow¹ korekcjê przyjmuje siê liczbê
Z> �2. Wiêkszy stopieñ niedorozwoju zastawki trójdzielnej, przy stwierdzonym wska�niku
Z< �4, zmusza do podjêcia leczenia zgodnie z zasadami Fontana (tzw. �korekcja� jednokomorowa).
Rozpatrzyæ nale¿y równie¿ mo¿liwo�æ wykonania tzw. �korekcji 1+½� (�jeden i pó³�) � oznaczaj¹cej
równoczesne wykorzystanie (umiarkowanie hipoplastycznej) prawej komory dla zapewnienia czê�cio-
wego, wymuszonego przep³ywu do têtnicy p³ucnej, wraz z wykonaniem zabiegu tzw. dwukierunkowe-
go Glenna (zespolenie ¿y³y g³ównej górnej z praw¹ têtnic¹ p³ucn¹. Warto�ci �Z� pomiêdzy liczb¹
�2 a �4 mog¹ stwarzaæ pewne w¹tpliwo�ci co do podjêcia najbardziej optymalnej drogi postêpowania
� pocz¹wszy od okresu noworodkowego a¿ do przeprowadzenia definitywnego zabiegu operacyjnego.

W okresie noworodkowym bowiem, wska�nik �Z� mieszcz¹cy siê w granicach: �1,5 do �4
kwalifikuje najczê�ciej do równoczesnego udro¿nienia drogi wyp³ywu prawej komory (je�li nie
uniemo¿liwiaj¹ tego rozleg³e sinusoidy) oraz wykonania zespolenia systemowo p³ucnego. Warto-
�ci poni¿ej �4 do�æ jednoznacznie przemawiaj¹ za wyborem postêpowania najbezpieczniejszego
tj. wy³¹cznie do zespolenia systemowo-p³ucnego. Je�li natomiast wska�nik �Z�, osi¹ga warto�æ co
najmniej �0,15, kwalifikuje wówczas do wykonania wy³¹cznie udro¿nienia drogi wyp³ywu (jest
to wówczas w praktyce tylko valvulotomia). Porównaj praktyczne zastosowanie wska�nika �Z� dla
zastawki p³ucnej w leczeniu operacyjnym zespo³u Fallota (roz. 12, tom II, str. 165).
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gicznej funkcji (25). Ocena anatomicznego upo�ledzenia komory w czê�æ belecz-
kow¹ lub sto¿kow¹ ma wspomagaæ obiektywn¹ ocenê. Je�li zatem, kieruj¹c siê
ró¿nymi parametrami, jeste�my w stanie z du¿ym prawdopodobieñstwem okre-
�liæ, ¿e niedorozwój komory prawej uniemo¿liwia planowanie w przysz³o�ci
korekcji �dwujamowej�, wczesne wykonanie atrioseptostomii balonowej podczas
cewnikowania serca, nale¿y uznaæ za w pe³ni uzasadnione.

Niezale¿nie od sposobu oceny, je�li zaszeregujemy pacjenta do odpowiedniej
grupy w zale¿no�ci od ciê¿ko�ci zaawansowania wady, sposób postêpowania
mo¿na w przybli¿eniu sprowadziæ do takich piêciu mo¿liwych rozwi¹zañ � ja-
kie wyszczególniono w tabeli 1.

Przypadki najciê¿sze (grupa V w tabeli 1), obci¹¿one ca³kowitym uzale¿nie-
niem kr¹¿enia wieñcowego od wstecznego wype³nienia przez sinusoidy od wnê-
trza komory prawej, kwalifikowane s¹ od chwili rozpoznania do przeszczepu serca.
Dotyczy do w szczególno�ci ca³kowitego braku po³¹czenia w odcinku proksymal-
nym lewej têtnicy wieñcowej (lub te¿ obu têtnic wieñcowych) z aort¹. Niekiedy,
tak¿e w przypadku rozsianych zwê¿eñ dystalnych, b¹d� w przerwaniu ci¹g³o�ci
têtnicy miêdzykomorowej przedniej, przeszczep serca jest jedynym rozwi¹zaniem.
Stany takie, przy podejmowaniu wszelkich prób leczenia, prowadz¹ bowiem nie-
uchronnie do zmian niedokrwiennych i fatalnego w skutkach zawa³u.

Tabela 2

II etap leczenia

3�6 miesiêcy po wykonaniu zespolenia*   Þ   cewnikowanie serca

� niedorozwój prawej komory  Þ  przygotowanie do etapowego leczenia wg zasad Fontana
(dwukierunkowy Glenn Þ operacja sp. Fontana), zamkniêcie zespolenia chirurgicznie lub
interwencyjnie (coil), je�li ujawni³a siê przetoka wieñcowa z objawami �podkradania� Þ
zamkniêcie przetoki

� kr¹¿enie wieñcowe zale¿ne od po³¹czenia  z  praw¹ komor¹  Þ  ca³kowite po³¹czenie ¿y³
g³ównych z têtnic¹ p³ucn¹ (operacja sp. Fontana), zamkniêcie zespolenia chirurgicznie lub
interwencyjnie

� kr¹¿enie wieñcowe zale¿ne od po³¹czenia z komor¹ praw¹ (brak po³¹czenia lewej têtnicy
wieñcowej lub obu têtnic wieñcowych z aort¹) a zespolenie systemowo-p³ucne wykonano
jako przygotowanie do przeszczepu  Þ  cewnikowanie serca Þ  przeszczep

3�6 miesiêcy po udro¿nieniu drogi wyp³ywu prawej komory z równoczesnym zespoleniem*
Þ   cewnikowanie serca

� dobry rozwój komory prawej   Þ   zamkniêcie zespolenia chirurgicznie lub interwencyjnie
(je�li ujawni³a siê przetoka wieñcowa z objawami �podkradania� � zamkniêcie przetoki) Þ
6 miesiêcy pó�niej zamkniêcie ASD (chirurgicznie lub interwencyjnie)

� postêpuj¹cy niedorozwój komory prawej  Þ   postêpowanie jak w pkt. 1

12�24  miesiêcy po valvotomii lub po udro¿nieniu drogi wyp³ywu prawej komory*  Þ   ocena
echokardiograficzna, ew. cewnikowanie serca  Þ   zamkniêcie ASD (chirurgicznie lub in-
terwencyjnie)

1

2

3

* Zespolenie systemowo-p³ucne (zmodyfikowane)
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W ostatnich latach zwrócono uwagê na mo¿liwo�æ zamkniêcia przetoki ko-
morowo-wieñcowej (szczególnie je�li jest to du¿a, pojedyncza przetoka daj¹ca
objawy podkradania). Taki sposób leczenia mo¿e radykalnie zmieniæ rokowanie,
istotnie poprawiaj¹c wyniki leczenia. Zamkniêcie przetoki mo¿e okazaæ siê
mo¿liwe jednoczasowo wraz z podejmowan¹ u noworodka interwencj¹ chirurgicz-
n¹, b¹d� te¿, je�li przetoka zostaje zlokalizowana w II etapie postêpowania
(tab. 2) mo¿liwe jest interwencyjne zamkniêcie przetoki, jako uzupe³nienie cew-
nikowania serca.

21.5. Technika operacyjna

Dobry lub umiarkowanie upo�ledzony rozwój komory prawej, rokuj¹cej dobr¹
funkcjonalno�æ w przysz³o�ci, umo¿liwia podjêcie decyzji o tzw. korekcji dwu-
jamowej (13,16�20, 23, 27�31). Aby komora mog³a podj¹æ sw¹ funkcjê fizjo-
logiczn¹ niezbêdne jest dokonanie jej odbarczenia w okresie noworodkowym.
Zabieg operacyjny w przypadku zaro�niêcia ograniczonego tylko do zastawki
têtnicy p³ucnej (bez zwê¿enia pier�cienia zastawkowego) polega na przeciêciu
zro�niêtych p³atków zgodnie z technik¹ przewidzian¹ dla zastawkowego zwê¿e-
nia têtnicy p³ucnej (roz. 20, tom II). Ostatnio podejmowane s¹ próby niechirur-
gicznego udra¿niania zastawkowej niedro¿no�ci têtnicy p³ucnej za pomoc¹ od-
powiedniego cewnika (9), najlepiej zaopatrzonego w koñcówkê laserow¹ (8, 10,
32) lub ewentualnie technik¹ perforacji pr¹dem o czêstotliwo�ci radiowej (radio-
frequency valvotomy). Poprzez sternotomiê mo¿na dokonaæ uwolnienia niedro¿-
no�ci, podobnie jak w przypadku skrajnego zwê¿enia zastawkowego, sposobem
opisanym przez Brocka w 1948 roku (33). Metoda polega na przeciêciu przeszko-
dy od do³u, za pomoc¹ specjalnej konstrukcji no¿yka (sonda ostro zakoñczona)
wprowadzanego poprzez �cianê prawej komory serca na wysoko�ci sto¿ka têt-
nicy p³ucnej. Miejsce wprowadzenia no¿yka uszczelniane jest przy pomocy
szwów trakcyjnych. Udro¿nienia zastawki �od góry�, poprzez otwarcie pnia
têtnicy p³ucnej wykonuje siê, b¹d� metod¹ otwart¹ z zastosowaniem kr¹¿enia
pozaustrojowego, b¹d� te¿ bez kr¹¿enia, z zastosowaniem czasowego zamkniê-
cia sp³ywów ¿ylnych systemowych na turniketach zaci�niêtych wokó³ obu ¿y³
g³ównych. Poprzeczne zaklemowanie pnia têtnicy p³ucnej zabezpiecza przez
krwawieniem z dro¿nego przewodu têtniczego. Wówczas otwarcie �ciany têtni-
cy p³ucnej do ok. 2 min., po³¹czone z ograniczonym, niewielkim krwawieniem,
daje mo¿liwo�æ udro¿nienia zastawki pod kontrol¹ wzroku. Zabieg wykonuje siê
równie¿ przez sternotomiê. Wprowadzenie do komory prawej, poprzez punkto-
we naciêcie niedro¿nej zastawki p³ucnej, uszczelniaj¹cego cewnika zaopatrzo-
nego w balonik (Foley�a), stwarza mo¿liwo�æ � po wype³nieniu balonika � wy-
konania valvotomii w suchym polu operacyjnym. Po naciêciu zastawki i szyb-
kim wyci¹gniêciu cewnika, �cianê têtnicy p³ucnej zszywa siê po za³o¿eniu bocz-
nego klemu naczyniowego na pieñ têtnicy p³ucnej. Zabieg jest wówczas wykonal-
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ny z lewej bocznej torakotomii bez zaciskania ¿y³ g³ównych (23). Rzadk¹ kon-
figuracj¹ wady mo¿e okazaæ siê hipoplazja pier�cienia zastawkowego, b¹d� czê-
�ciowo sto¿ka têtnicy p³ucnej bez powa¿niejszych cech niedorozwoju prawej
komory (6�11). Wówczas udro¿nienie wyp³ywu z komory, je�li jest planowa-
ne, wykonuje siê najczê�ciej z zastosowaniem kr¹¿enia pozaustrojowego. Bez
kr¹¿enia pozaustrojowego zabieg jest technicznie wykonalny (23), jednak
metoda ta, jako obci¹¿ona zbêdnym ryzykiem, jest wspó³cze�nie rzadko sto-
sowana.

Decyzja o drugim etapie leczenia dziecka opiera siê na rutynowo przeprowa-
dzanym cewnikowaniu serca � najpó�niej pó³ roku po wykonaniu zespolenia
systemowo-p³ucnego lub 12�24 miesiêcy po samym udro¿nieniu zastawki têt-
nicy p³ucnej (lub drogi wyp³ywu). Podstawowa strategia co do sposobu lecze-
nia, podjêta w okresie noworodkowym mo¿e wymagaæ ewentualnej korekty (1,
5, 14, 28, 34). Je�li zatem przewidziano rozwi¹zanie �jednojamowe� (postêpo-
wanie zgodnie z za³o¿eniami Fontana) nale¿y rozwa¿yæ w drugim pó³roczu ¿ycia
[najwcze�niej w 3�6 miesi¹cu (1)], wykonanie zabiegu �dwukierunkowego
Glenna� (lub operacja �hemi-Fontana�) a zatem po³¹czenia górnego sp³ywu sys-
temowego z têtnic¹ p³ucn¹ � z równoczesnym zamkniêciem chirurgicznym lub
przeznaczyniowym zespolenia systemowo-p³ucnego. Dokoñczenie dwuetapowego
leczenia sposobem Fontana, polegaj¹ce na ca³kowitym po³¹czeniu sp³ywu ¿yl-
nego systemowego z têtnic¹ p³ucn¹ planuje siê w wieku 12�24 miesiêcy (1, 5,
30, 34). Wykazanie lub potwierdzenie podczas cewnikowania serca zale¿no�ci
ukrwienia wieñcowego od po³¹czeñ komorowo-wieñcowych, wyklucza zastoso-
wanie takich modyfikacji tej metody, które uniemo¿liwia³yby dobre nape³nianie
komory (tj. z za�lepieniem zastawki trójdzielnej) (35, 36). Natomiast wskazane
jest wówczas wykonanie jednoetapowej operacji Fontana w ten sposób, aby po-
³¹czenie ¿y³y g³ównej dolnej z górnym �zlewiskiem� znajdowa³o siê albo poza-
sercowo, albo w postaci wewn¹trzprzedsionkowego tunelu, pozostawiaj¹cego czê-
�ciowo nap³yw w kierunku zastawki trójdzielnej. Tunel pozostawia komunika-
cjê sp³ywu ¿y³ p³ucnych poprzez ubytek w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej
w kierunku zastawki trójdzielnej i prawej komory a st¹d wstecznie umo¿liwia wy-
pe³nianie sinusoid i kr¹¿enia wieñcowego nieco lepiej utlenowan¹ krwi¹ (do-
mieszka do sp³ywu z zatoki wieñcowej). Roz³o¿enie po³¹czenia ¿y³ systemowych
z têtnic¹ p³ucn¹ na dwa etapy i wykonanie zespolenia typu �dwukierunkowego
Glenna� powoduje natomiast wsteczne wype³nianie �komorowo-zale¿nego� kr¹-
¿enia wieñcowego w przewadze nisko utlenowan¹ � krwi¹ ¿yln¹ systemow¹.
Takie rozwi¹zanie mo¿e mieæ zatem negatywny wp³yw na stan utlenowania
miê�nia sercowego. Przyznaæ nale¿y, ¿e brak jest jeszcze d³ugoletnich obserwa-
cji pooperacyjnych. Mo¿na natomiast przewidywaæ, ¿e wszelkie sposoby propo-
nowanych rozwi¹zañ chirurgicznych nie gwarantuj¹ dobrych i trwa³ych wyników
leczenia a przeszczep serca pozostaje jako ostateczna alternatywa. Opisane za-
biegi paliatywne w tej sytuacji s¹ pomostem i przygotowaniem do przeszczepu
serca.
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