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Zespó³ wrodzonego braku zastawki
têtnicy p³ucnej
(absent pulmonary valve syndrome)
Janusz H. Skalski, Inna Kovalenko, Krzysztof Wronecki
22.1. Wstêp
Jest to rzadka anomalia, opisana po raz pierwszy w 1847 roku przez
Cheversa (wg 1). Poza sta³ym sk³adnikiem wady mieszcz¹cym siê w jej nazwie
a polegaj¹cym na braku struktur tworz¹cych zastawkê têtnicy p³ucnej, drugim
sta³ym elementem jest rozleg³e poszerzenie pnia têtnicy p³ucnej i jego ga³êzi. Ten
element wady jest wrêcz nieodzownym warunkiem do okrelenia nieprawid³owoci jako brak zastawki  absent pulmonary valve. Z kolei angielskojêzyczne okrelenie wady, kryj¹ce w sobie informacjê o têtniakowatym poszerzeniu
têtnicy p³ucnej, jest tak mocno zakorzenione w nomenklaturze wiatowej, ¿e
niechêtnie zastêpowane jest t³umaczeniem na inne jêzyki. Tak¿e i w polskim, specjalistycznym nazewnictwie medycznym, okrelenie absent pulmonary valve
syndrome jest powszechnie akceptowane i przyjmujemy je równie¿ jako nazwê
wady w rodzimej kardiochirurgii dzieciêcej. Brak zastawki têtnicy p³ucnej i têtniakowate jej poszerzenie kojarz¹ siê wzajemnie w nierozerwalny zwi¹zek przyczynowy. Stwierdzenie to dotyczy zdecydowanej wiêkszoci przypadków.

22.2. Anatomia
W najbardziej typowym obrazie morfologicznym i klinicznym wady, skojarzona jest ona z ubytkiem w przegrodzie miêdzykomorowej serca, zwê¿eniem
piercienia niewykszta³conej zastawki p³ucnej oraz czêsto zwê¿eniem ca³ej drogi wyp³ywu prawej komory wraz z wyd³u¿eniem sto¿ka têtnicy p³ucnej. Taka
postaæ wady okrelana jest jako zespó³ Fallota (przybieraj¹c niekiedy formê dwuujciowej prawej komory) z brakiem zastawki têtnicy p³ucnej, stanowi¹c równoczenie 36% przypadków operowanych z powodu tetralogii Fallota (2).
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W procesie têtniakowatego poszerzania siê têtnicy p³ucnej do wielkich rozmiarów, pewn¹ rolê odgrywa tak¿e mechanizm tzw. postenotycznego poszerzenia
(ang. poststenotic dilatation) (3, 4, 5, 6). Rzadziej brak zastawki têtnicy p³ucnej
skojarzony jest z ubytkiem miêdzykomorowym bez zwê¿enia piercienia i drogi
wyp³ywu prawej komory lub te¿ z innymi wadami  brakiem lewej têtnicy p³ucnej (2, 7), zwê¿eniem cieni aorty (8), podwójnym ³ukiem aorty (9), przewodem
têtniczym (6, 10), atrezj¹ trójdzieln¹, prze³o¿eniem wielkich naczyñ, nieprawid³owoci¹ odejcia têtnic p³ucnych (11), zespo³em Uhla, zespo³em DiGeorgea
(1). Opisywany zwi¹zek absent pulmonary valve z zespo³em Marfana jest skojarzeniem zupe³nie wyj¹tkowym, nie maj¹cym jasnego zwi¹zku przyczynowego, chocia¿ w tych rzadkich przypadkach zmiany histologiczne ciany naczynia
s¹ podobne dla obu zespo³ów (12). Zaledwie w 5% opisanych przypadków wadzie nie towarzyszy ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej serca (1). Jedna
z najbardziej przekonywaj¹cych teorii powstawania wady ³¹czy jej genezê
z wrodzonym brakiem przewodu têtniczego, prowadz¹cym do przeci¹¿enia kr¹¿enia p³ucnego w ¿yciu p³odowym (3). W konsekwencji dochodzi, nie tylko do
znacznego poszerzenia pnia i g³ównych ga³êzi p³ucnych, lecz tak¿e do nadmiernego rozbudowywania i rozkrzewiania peryferyjnych odcinków têtnic p³ucnych
owijaj¹cych siê wokó³ wewn¹trzp³ucnych odga³êzieñ drzewa oskrzelowego i uciskaj¹cych go. Drzewo oskrzelowe zostaje pozbawione prawid³owego aparatu
chrz¹stkowego, którego niedorozwój dotyczy zarówno ró¿nego kalibru oskrzeli,

Ryc. 1. Absent pulmonary valve syndrome  obraz angiograficzny
aneuryzmatycznie poszerzonych têtnic p³ucnych
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jak i tchawicy (13, 14, 15). Teoria p³odowego braku przewodu têtniczego ma jednak swoje s³abe strony, trac¹c na wiarygodnoci (8), skoro opisywano przypadki
absent pulmonary valve z normalnie wykszta³conym przewodem têtniczym i brakiem ubytku miêdzykomorowego (6). Przyznaæ nale¿y, ¿e w takim uk³adzie hemodynamicznym poszerzenie têtnicy p³ucnej mo¿e byæ niewielkie, b¹d te¿ têtnice p³ucne maj¹ normalne rozmiary (5). Na wysokoci piercienia zastawki
p³ucnej o wiêkszych lub mniejszych cechach niedorozwoju, w miejscu przynale¿nym dla struktur têtnicy p³ucnej znajduje siê szcz¹tkowy zawi¹zek prymitywnej zastawki, o strukturze guzkowo-galaretowatego grzebienia, nie spe³niaj¹cego w ¿adnym razie fizjologicznej funkcji zastawki (16). Dominuj¹cym w obrazie klinicznym problemem s¹ zaburzenia oddechowe z zarysowuj¹c¹ siê u noworodków ostr¹ niewydolnoci¹ oddechow¹ nak³adaj¹c¹ siê na niewydolnoæ
kr¹¿enia (10). Niekiedy zmiana pozycji dziecka na pó³siedz¹c¹ zmniejsza dusznoæ. Odga³êzienia têtnic p³ucnych, s¹siaduj¹ce z kolejnym i odcinkami drzewa
oskrzelowego, zaciskaj¹ siê wokó³ nich (15), jakby palce zaciskaj¹cej siê rêki.

22.3. Objawy i rozpoznanie
Wiêkszoæ noworodków dotkniêtych t¹ gron¹ wad¹ manifestuje dusznoæ
(niekiedy skrajn¹) od urodzenia, z brzusznym torem oddechowym i zaci¹ganiem
miêdzy¿ebrzy, niekiedy pojawia siê sinica. Klatka piersiowa jest wydatna. Zagro¿enie jest wysokie, zwi¹zane z nasileniem ucisku na drzewo oskrzelowe i wiele
noworodków ginie wkrótce po urodzeniu (1, 5, 7, 10, 13, 17, 18, 19). Wskazywano na interesuj¹c¹ zale¿noæ stopnia têtniakowatego poszerzenia prawej têtnicy p³ucnej oraz szans na prze¿ycie niemowlêcia. Umiarkowane poszerzenie
prawej têtnicy ³¹czy siê z nieco mniejsz¹ miertelnoci¹ (14). U dzieci, które
prze¿y³y okres noworodkowy i nie zginê³y z powodu zaporowej rozedmy, b¹d
infekcji uk³adu oddechowego, obserwuje siê poprawê po ukoñczeniu okresu niemowlêcego (11, 20).
Os³uchiwaniem mo¿na stwierdziæ szmer skurczowo-rozkurczowy, jeli udaje siê wys³uchaæ II ton  jest on pojedynczy. Stopniowo obni¿aj¹cy siê z wiekiem niemowlêcia opór p³ucny, prowadzi do zmniejszenia prawo-lewego przecieku (w okresie rozkurczu) przez wspó³istniej¹cy ubytek miêdzykomorowy, z zaznaczaniem siê lewo-prawego przecieku w okresie skurczu. Sta³ym objawem jest
elektrokardiograficzny przerost prawej komory, czasami obu komór, przy dwukierunkowych przep³ywach przez ubytek miêdzykomorowy. Radiologicznie
stwierdza siê poszerzenie sylwetki serca, wybitne poszerzenie wnêk przypominaj¹ce wrêcz zmiany guzowate, podobne do pakietów wêz³ów ch³onnych. Sylwetka serca jest nieco powiêkszona, przy czym zwraca uwagê charakterystyczne uwypuklenie ³uku têtnicy p³ucnej. Uwypuklenie to odpowiada nie tylko
obrysowi pnia p³ucnego lecz tak¿e okolicy sto¿ka prawej komory (1). Serce mo¿e
byæ zrotowane i przemieszczone ku stronie lewej, uwydatniaj¹c jeszcze bardziej
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Ryc. 2. Graficzny schemat wady  têtniakowate poszerzenie pnia i ga³êzi têtnicy p³ucnej
z zaznaczeniem (lini¹ przerywan¹) pola wyciêcia przedniej ciany

poszerzenie i wype³nienie wnêki prawego p³uca. W izolowanej postaci absent
pulmonary valve, tj. bez wspó³istniej¹cego ubytku miêdzykomorowego, obraz
elektrokardiograficzny i radiologiczny bywa niecharakterystyczny (3, 6). Echokardiografia umo¿liwia w³aciwe rozpoznanie wady i wszelkich jej szczegó³ów
anatomicznych a badanie metod¹ Dopplera uwidacznia brak funkcji zastawki
p³ucnej. Wielkie rozmiary têtniakowatych naczyñ, rotacja serca i rozdêty mi¹¿sz
p³ucny, mog¹ jednak istotnie utrudniaæ w³aciw¹ wizualizacjê i ocenê serca i naczyñ, tote¿ pe³ne badanie inwazyjne wykonywane jest rutynowo. Nieodzownoæ
cewnikowania serca w celu wykonania kompletu pomiarów cinieñ, przep³ywów
i wykonania angiografii  podkrelana jest zgodnie. Dla podjêcia leczenia operacyjnego niezbêdne jest precyzyjne okrelenie anatomii sto¿ka têtnicy p³ucnej,
piercienia zastawki, kszta³tu têtnic, fali zwrotnej oraz póno-rozkurczowej
objêtoci i cinienia w prawej komorze. Te ostatnie wartoci maj¹ szczególne
znaczenie rokownicze (14). Wysoka wartoæ cinienia póno-rozkurczowego
prawej komory ³¹czy siê z fatalnym rokowaniem.

Ryc. 3. Uzyskany efekt T  po plastyce têtnic p³ucnych
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22.4. Leczenie
Leczenie operacyjne dziecka z ostrymi zaburzeniami oddechowymi we wczesnym
okresie noworodkowym, obci¹¿one jest najwy¿szym ryzykiem i podejmowane w ostatecznoci. Jeli to tylko mo¿liwe, podjêcie próby leczenia zachowawczego i pomylne przeprowadzenie dziecka przez wczesny okres niemowlêcy, poprawia wyranie wyniki leczenia. Stopniow¹ poprawê, z coraz wiêkszymi szansami na uratowanie dziecka obserwuje siê po up³ywie 1 roku ¿ycia (11, 20). Prawdopodobnie
najd³u¿sze notowane prze¿ycie nieleczonego pacjenta trwa³o 46 lat (18).
Niezadowalaj¹ce wyniki leczenia operacyjnego u niemowl¹t sk³oni³y do poszukiwañ najbezpieczniejszych rozwi¹zañ, wród których wymieniæ mo¿na:
 banding têtniakowatego pnia têtnicy p³ucnej (21),
 banding pnia têtnicy p³ucnej z równoczesnym zespoleniem systemowo-p³ucnym (21),
 podwi¹zanie têtnicy p³ucnej z równoczesnym zespoleniem systemowo-p³ucnym
(22),
 plastykê têtnicy p³ucnej (wraz z jej ga³êziami) z wyciêciem nadmiaru ciany
pnia i ga³êzi têtnicy p³ucnej (19),
 czêciow¹ resekcjê pnia p³ucnego z równoczesnym podwieszeniem do powiêzi zamostkowej (13),
 wszczepienie zastawki w pozycjê piercienia zastawkowego z zastosowaniem
wszelkich dostêpnych wspó³czenie protez i materia³ów, przy czym najchêtniej wszczepiany jest homograft aortalny (11, 19, 20, 23, 24, 25),
 przemieszczenie têtnicy p³ucnej do przodu od aorty, skrócenie aorty wstêpuj¹cej, skrócenie i plikacjê têtnicy p³ucnej (26),
 plastykê têtnicy p³ucnej wraz z jej przeciêciem i ponownym zszyciem lub
wreszcie
 odciêcie prawej têtnicy p³ucnej od pnia oraz zespolenie jej koñca  do boku
(podwi¹zanej proksymalnie) ¿y³y g³ównej górnej (klasyczne zespolenie Glenna) (27).
W przypadku wspó³istniej¹cej rozedmy p³atowej przes¹dzaj¹cej o ciê¿kim stanie dziecka, wykonywano lobectomiê jako zabieg poprzedzaj¹cy zasadnicz¹ operacjê kardiochirurgiczn¹ lub jako postêpowanie uzupe³niaj¹ce proces leczenia (19).
Najw³aciwsz¹ wszczepian¹ protez¹ wydaje siê materia³ homograftowy, np.
zastosowanie ³aty z pojedynczym p³atkiem (28), spe³niaj¹cym w tym miejscu rolê
zastawki têtniczej (technika monocusp). U starszego dziecka wszczepienie protezy zastawkowej obci¹¿one jest nieporównywalnie mniejszym ryzykiem a dodatkowo wykonanie czêciowej resekcji têtniaka daje dobre rezultaty odleg³e. Prezentowano równie¿ opinie, ¿e wszczepienie protezy zastawkowej powinno byæ traktowane jako postêpowanie rutynowe we wszystkich przypadkach (17). Pozosta³e
zagadnienia zwi¹zane z chirurgicznym leczeniem wspó³istniej¹cego zwê¿enia drogi
wyp³ywu komory prawej ca³ego zespo³u okrelanego jako tetralogia Fallota z brakiem zastawki têtnicy p³ucnej zosta³y omówione w rozdziale 12 (tom II, str. 174
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189). Omawiana wada, rzadka, lecz o niezwyk³ym stopniu trudnoci leczenia u symptomatycznych niemowl¹t, stanowi nierozwi¹zany problem terapeutyczny. Ogromny
postêp kardiologii interwencyjnej z niezwyk³ymi mo¿liwociami i wprowadzanymi
nieustannie nowociami (np. implantowanie cewnikiem zastawek biologicznych
umocowanych na stela¿u stentowym), stwarza nadziejê na poprawê wyników leczenia
(29). W chwili obecnej w³aciwe prowadzenie terapii oddechowej, wspomagania
mechanicznego wraz z ca³ym dostêpnym arsena³em techniki medycznej, w takim
zakresie, jakim wspó³czesna kardiochirurgia dysponuje (w tym tak¿e ECMO), mo¿e
umo¿liwiæ lepsze przygotowanie do zabiegu operacyjnego i przyczyniæ siê do stopniowego poprawiania niezadowalaj¹cych wyników leczenia.
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