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Zaro�niêcie (atrezja) zastawki trójdzielnej

Piotr Stanek, Marek Wites, Dariusz Pyp³acz

23.1. Definicja

Zaro�niêcie zastawki trójdzielnej jest wrodzon¹ wad¹ serca o z³o¿onej mor-
fologii. Jej istota polega na braku bezpo�redniego po³¹czenia pomiêdzy prawym
przedsionkiem i praw¹ komor¹. Wada stanowi 1�3% wszystkich wrodzonych wad
serca. Ze wzglêdu na sw¹ anatomiê i hemodynamikê nale¿y do grupy anomalii
okre�lanych wspólnie terminem pojedynczej komory serca. Najczê�ciej zaro�niê-
cie zastawki trójdzielnej prowadzi do zmniejszenia przep³ywu p³ucnego (w 80%
jest to wada sinicza), stanowi¹c trzeci¹ co do czêsto�ci wystêpowania wadê
sinicz¹ � po zespole Fallota i D-transpozycji wielkich naczyñ.

23.2. Morfologia wady

W 75% przypadków wystêpuje zupe³ny brak struktur zastawki trójdzielnej,
a prawy przedsionek oddzielony jest od prawej komory warstw¹ miê�niow¹ (1, 2).
W pozosta³ych przypadkach prawy przedsionek oddzielony jest od prawej ko-
mory b³on¹ w³óknist¹, odpowiadaj¹c¹ strukturze nieprawid³owej zastawki trój-
dzielnej. B³ona ta mo¿e stanowiæ przegrodê rozci¹gaj¹c¹ siê w p³aszczy�nie
zastawki trójdzielnej lub zro�niête p³atki zastawki mog¹ przybieraæ kszta³t cha-
rakterystyczny dla zastawki trójdzielnej w zespole Ebsteina lub we wspólnym ka-
nale przedsionkowo-komorowym (3, 4, 5).

Przedsionki prawie zawsze znajduj¹ siê w u³o¿eniu �normalnym� (situs so-
litus) (6). Komory po³o¿one s¹ �zgodnie� (atrioventricular concordance) tj.
tworz¹ tzw. �pêtlê prawoskrêtn¹� (D-loop) w nomenklaturze wprowadzonej przez
Van Praagha. Okre�lenie to odnosi siê do prawostronnego u³o¿enia pêtli prawej
komory podczas rozwoju zarodka. Oznacza to, ¿e komora morfologicznie lewa
po³o¿ona jest po stronie lewej i z ty³u w stosunku do hipoplastycznej prawej ko-
mory. Odwrotne u³o¿enie przedsionków wraz z towarzysz¹cym odwrotnym u³o-
¿eniem trzewi (situs inversus) wystêpuje w tej wadzie bardzo rzadko. W tych nie-
licznych przypadkach komory tworz¹ tzw. �pêtlê lewoskrêtn¹� (L-loop wg Van
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Praagha) tzn. komora o budowie komory lewej le¿y po stronie prawej i od przo-
du w stosunku do hipoplastycznej komory prawej (7). W takim wypadku atrezja
prawostronnego uj�cia ¿ylnego (nale¿¹cego morfologicznie do lewej komory) do-
tyczy w³a�ciwie zastawki mitralnej.

W 70�80% przypadków zaro�niêcia zastawki trójdzielnej, po³¹czenia pomiê-
dzy komorami i wielkimi naczyniami s¹ �zgodne� (ventriculoarterial concordan-
ce). Oznacza to, ¿e aorta odchodzi z lewej a têtnica p³ucna z prawej komory.
W oko³o 20�30% przypadków relacje te s¹ odwrotne tzn. wielkie naczynia znaj-
duj¹ siê w D-transpozycji � aorta odchodzi z prawej komory, têtnica p³ucna z le-
wej a zastawka aortalna znajduje siê na prawo i do przodu w stosunku do zastaw-
ki têtnicy p³ucnej (2, 8). Znacznie rzadziej wielkie naczynia znajduj¹ siê w L-trans-
pozycji. W tej odmianie anatomicznej, podobnie jak w opisanej powy¿ej, aorta
odchodzi z prawej komory, têtnica p³ucna z lewej, a zastawka aortalna po³o¿ona
jest do przodu i na lewo w stosunku do zastawki p³ucnej. Istniej¹ wreszcie nieliczne
przypadki bardziej z³o¿onych odmian relacji komorowo�naczyniowych, o rozma-
itej morfologii, odpowiadaj¹ce dwuuj�ciowej prawej lub lewej komorze, wspól-
nemu pniu têtniczemu i innym z³o¿onym wadom (9).

Oba przedsionki s¹ zwykle powiêkszone i o pogrubia³ych �cianach. We
wszystkich przypadkach w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej wystêpuje uby-
tek (8). Jego wymiary mog¹ byæ ró¿ne; najczê�ciej ma on charakter dro¿nego
otworu owalnego (foramen ovale apertum) lub ubytku miêdzyprzedsionkowe-
go typu otworu drugiego (ASD II) (10). W 5% przypadków zastawka Eusta-
chiusza jest przero�niêta i w skrajnych przypadkach stanowi rodzaj przegrody
w �wietle prawego przedsionka; jest to tak zwane serce trójprzedsionkowe
prawostronne (cor triatriatum dextrum, patrz roz. 7, tom II, str. 75) (11).
Zastawka mitralna jest z regu³y poszerzona ze wzglêdu na to, ¿e p³ynie przez
ni¹ zarówno sp³yw ¿ylnej krwi systemowej jak i p³ucnej. Lewa komora jest po-
wiêkszona a jej �ciany pogrubia³e. Prawa komora jest zawsze hipoplastyczna.
Zazwyczaj zbudowana jest jedynie z czê�ci odp³ywowej. Mo¿na przyj¹æ, ¿e im
wiêkszy ubytek miêdzykomorowy tym wiêksza prawa komora. W rzadkich wy-
padkach spotkaæ mo¿na do�æ dobrze rozwiniêt¹ praw¹ komorê, posiadaj¹c¹
czê�æ nap³ywow¹ wspó³istniej¹c¹ z du¿ym ubytkiem miêdzykomorowym (12).
Zwykle jednak zaro�niêcie zastawki trójdzielnej ze zgodnym odej�ciem wiel-
kich naczyñ wspó³istnieje z restrykcyjnym ubytkiem miêdzykomorowym.
W tych przypadkach istnieje równie¿ utrudnienie przep³ywu na poziomie hi-
poplastycznej prawej komory (13). Notuje siê wreszcie przypadki bez ubytku
w przegrodzie miêdzykomorowej, ze szcz¹tkow¹ praw¹ komor¹ i towarzysz¹-
cym zaro�niêciem zastawki p³ucnej. W takich przypadkach jedynym zasileniem
kr¹¿enia p³ucnego jest dro¿ny przewód têtniczy i/lub nieprawid³owe naczynio-
we po³¹czenia systemowo-p³ucne (kr¹¿enie oboczne � �kolateralne�, ang. Major
Aortopulmonary Collateral Arteries � MAPCA) (14).

Ze wzglêdu na po³o¿enie wielkich naczyñ Kuhne dokona³ podzia³u wady na
dwa typy (15). W pó�niejszych latach Edwards podzieli³ typ I i II na podtypy
i doda³ typ III (8).
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� typ I (70�80%)
Zaro�niêcie zastawki trójdzielnej bez prze³o¿enia wielkich naczyñ.
a) bez ubytku miêdzykomorowego, z ca³kowitym zaro�niêciem têtnicy p³ucnej,
b) z niewielkim, restrykcyjnym ubytkiem miêdzykomorowym i zwê¿eniem têt-

nicy p³ucnej,
c) z du¿ym ubytkiem miêdzykomorowym bez zwê¿enia têtnicy p³ucnej.

� typ II (15�25%)
Zaro�niêcie zastawki trójdzielnej z ca³kowitym prze³o¿eniem wielkich naczyñ
(D-transpozycja).
a) z ca³kowitym zaro�niêciem têtnicy p³ucnej,
b) ze zwê¿eniem têtnicy p³ucnej,
c) bez zwê¿enia têtnicy p³ucnej.
W typie II zawsze wystêpuje ubytek miêdzykomorowy.

� typ III (ok. 3%)
Zaro�niêcie prawego uj�cia ¿ylnego z prze³o¿eniem wielkich naczyñ o typie
L-transpozycji lub z innymi rodzajami relacji komorowo-naczyniowych (np.
dwuuj�ciowa komora, wspólny pieñ têtniczy).

23.3. Fizjologia wady

Krew ¿ylna systemowa wp³ywa do prawego przedsionka i nie mog¹c, ze
wzglêdu na zaro�niêcie zastawki trójdzielnej, przedostaæ siê do prawej komory,
wp³ywa poprzez ubytek miêdzyprzedsionkowy do lewego przedsionka. W 4%

Ryc. 3. Typ III. Zaro�niecie
prawego uj�cia ¿ylnego
z prze³o¿eniem wielkich na-
czyñ o typie L-transpozycji,
bez zwê¿enia têtnicy p³uc-

nej

Ryc. 1. Przyk³ad typu I zaro-
�niêcia zastawki trójdzielnej.
Zaro�niêcie zastawki trój-
dzielnej z prawid³owym
odej�ciem pni têtniczych
oraz ze zwê¿eniem têtnicy

p³ucnej

Ryc. 2. Typ II. Zaro�niêcie
zastawki trójdzielnej z ca³-
kowitym prze³o¿eniem wiel-
kich naczyñ (D-transpozy-
cja) bez zwê¿enia têtnicy

p³ucnej
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przypadków ubytek miêdzyprzedsionkowy jest restrykcyjny i utrudnia przep³yw
krwi miêdzy przedsionkami (10, 16). W lewym przedsionku dochodzi do mie-
szania siê krwi ¿ylnej systemowej z krwi¹ utlenowan¹ z ¿y³ p³ucnych. Ca³a ta
objêto�æ krwi przedostaje siê poprzez powiêkszon¹ zastawkê dwudzieln¹ do lewej
komory serca. Lewa komora serca pompuje krew zarówno do kr¹¿enia systemo-
wego jak i p³ucnego. Stosunek przep³ywu krwi w obu tych uk³adach jest uzale¿-
niony od morfologicznego typu wady.

W typie I � w 85% przypadków wystêpuje zmniejszenie przep³ywu krwi w kr¹-
¿eniu p³ucnym (13). Spowodowane jest to restrykcyjnym ubytkiem miêdzykomo-
rowym, hipoplastyczn¹ praw¹ komor¹ lub obydwoma przyczynami jednocze�nie.
Zastawka têtnicy p³ucnej rzadko powoduje utrudnienie w przep³ywie krwi, cho-
cia¿ w 20% przypadków jest dwup³atkowa. Ga³êzie têtnicy p³ucnej s¹ zwykle nieco
wê¿sze, ale jedynie u 5% pacjentów powoduj¹ przeszkodê w przep³ywie krwi (14).
W typie Ia (10%), wobec braku ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej i zaro-
�niêcia têtnicy p³ucnej, nap³yw krwi do ³o¿yska p³ucnego odbywa siê poprzez
dro¿ny przewód têtniczy lub nieprawid³owe po³¹czenia systemowo-p³ucne, tak
zwane �kolaterale� (13). U pozosta³ych 15% pacjentów, u których wystêpuje
morfologiczny typ I wady, przep³yw p³ucny jest prawid³owy lub zwiêkszony.

W typie II � nap³yw krwi do ³o¿yska p³ucnego odbywa siê bezpo�rednio
z lewej komory. Powoduje to w wiêkszo�ci przypadków zwiêkszony przep³yw
p³ucny. W 20�30% przypadków odchodz¹ca bezpo�rednio z lewej komory serca
têtnica p³ucna wykazuje ró¿ny stopieñ zwê¿enia. W skrajnych przypadkach, sta-
nowi¹cych u³amek procenta, dochodzi do jej ca³kowitego zaro�niêcia. Wówczas,
podobnie jak w typie I, nap³yw krwi do p³uc odbywa siê poprzez dro¿ny prze-
wód têtniczy lub naturalne po³¹czenia systemowo-p³ucne.

Nap³yw krwi z lewej komory serca do aorty odbywa siê poprzez, zawsze
istniej¹cy w tym typie, ubytek miêdzykomorowy i hipoplastyczn¹ praw¹ komo-
rê. Powoduje to w wiêkszo�ci przypadków zwê¿enie podaortalne (9).

Fizjologia kr¹¿enia wystêpuj¹ca w zaro�niêciu zastawki trójdzielnej pozwa-
la zaliczyæ tê wadê do grupy anomalii okre�lanych ogólnym terminem pojedyn-
czej komory serca.

23.4. Historia

Zaro�niêcie zastawki trójdzielnej opisane zosta³o po raz pierwszy jako od-
rêbna wada w roku 1906 przez Kuhnego (15). Autor ten zaproponowa³, obowi¹-
zuj¹cy do dzisiaj, podzia³ na typy w zale¿no�ci od obrazu morfologicznego. W ro-
ku 1933 Bellet i wsp. a w 1936 Taussig i Brown opisali ró¿ne postacie kliniczne
wady. W roku 1949 Edwards i Burchell dodali do klasyfikacji Kuhnego, istotny
z punktu widzenia praktyki klinicznej i rokowania, podzia³ na podtypy, uwzglêd-
niaj¹cy obecno�æ zwê¿enia têtnicy p³ucnej (8).
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Próby chirurgicznego leczenia zaro�niêcia zastawki trójdzielnej podjêto
w koñcu lat 40. stosuj¹c zespolenie systemowo-p³ucne typu Blalocka-Taussiga.
W nastêpnych latach w leczeniu wady zastosowano równie¿ zespolenia typu Wa-
terstona i Pottsa a w 1958 roku Glenn wprowadzi³ zespolenie ¿y³y g³ównej górnej
z praw¹ têtnic¹ p³ucn¹ (17). Prowadzone w wielu o�rodkach prace eksperymen-
talne dotycz¹ce mo¿liwo�ci bezpo�redniego po³¹czenia systemowego sp³ywu
¿ylnego z kr¹¿eniem p³ucnym bez udzia³u komory serca, doprowadzi³y w 1968
roku, do klinicznego zastosowania tej koncepcji leczenia u dziecka z zaro�niê-
ciem zastawki trójdzielnej przez Fontana i Baudeta (18). Operacja ta, w ró¿nych
modyfikacjach, sta³a siê chirurgicznym leczeniem z wyboru ró¿nych postaci
pojedynczej komory serca (szersze omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z leczeniem
operacyjnym sposobem Fontana znajduje siê w roz. 8, cz. I).

23.5. Objawy kliniczne

Objawy kliniczne zaro�niêcia zastawki trójdzielnej zale¿¹ w znacznej mie-
rze od typu morfologicznego wady. W przypadku pacjentów z normalnym odej-
�ciem wielkich naczyñ dominuj¹ce objawy zwi¹zane s¹ ze zmniejszeniem prze-
p³ywu p³ucnego. Od urodzenia widoczna jest u nich sinica, zwykle o znacznym
nasileniu. Mog¹ pojawiaæ siê napady anoksemiczne. Napady te je�li pojawiaj¹
siê w pierwszych sze�ciu miesi¹cach ¿ycia, stanowi¹ z³y prognostyk. Je�li nie
podejmuje siê w porê leczenia operacyjnego, oko³o 2 roku ¿ycia pojawiaj¹ siê
palce pa³eczkowate. W trakcie karmienia lub p³aczu widoczny jest znaczny
wysi³ek oddechowy. Podczas os³uchiwania notuje siê szorstki szmer skurczo-
wy, najg³o�niejszy zwykle przymostkowo, w dolnej czê�ci, po stronie lewej.
U pacjentów z towarzysz¹cym zaro�niêciem zastawki p³ucnej s³ychaæ charak-
terystyczny maszynowy szmer dro¿nego przewodu têtniczego. U niewielkiej
czê�ci pacjentów (15%) z zaro�niêciem zastawki trójdzielnej i normalnym
odej�ciem wielkich naczyñ nie wystêpuje utrudnienie nap³ywu krwi do p³uc,
a nawet przep³yw ten mo¿e byæ nadmierny. W tych przypadkach obecna jest
jedynie umiarkowana desaturacja bez innych objawów lub dominuj¹ objawy
zwiêkszonego przep³ywu p³ucnego.

W przypadkach zaro�niêcia zastawki trójdzielnej z prze³o¿eniem wielkich
naczyñ w D-transpozycji rzadko wystêpuj¹ objawy zmniejszonego przep³ywu
p³ucnego. Je�li takie wyst¹pi¹, nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od opisanych powy¿ej.
Przewa¿nie jednak wystêpuj¹ objawy nadmiernego przep³ywu p³ucnego, ze znacz-
nym powiêkszeniem komór, hepatomegali¹, objawami niewydolno�ci kr¹¿enia
(19). Je�li obecne jest zwê¿enie podaortalne lub restrykcyjny ubytek miêdzyko-
morowy, pojawiaj¹ siê � niedoci�nienie obwodowe, kwasica metaboliczna
i wstrz¹s kardiogenny.

Zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej w przypadku wady typu I, tzn. z nor-
malnym uk³adem wielkich naczyñ, wykazuje zazwyczaj cechy zmniejszonego
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przep³ywu p³ucnego. Widoczny jest ubogi rysunek naczyniowy i sk¹pe cienie
wnêk p³ucnych. Cieñ szypu³y naczyniowej jest zwê¿ony a obrys sylwetki w rzucie
têtnicy p³ucnej jest zazwyczaj wklês³y. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e objawy ra-
diologiczne w tym typie wady s¹ do�æ zmienne: od obrazów przypominaj¹cych
zespó³ Fallota, do niemal fizjologicznych. Radiogram w przypadkach zaro�niê-
cia zastawki trójdzielnej z D-transpozycj¹ wielkich naczyñ wykazuje przekrwienie
p³uc, kardiomegaliê, a talia serca jest w¹ska i przypomina obraz spotykany
w prze³o¿eniu wielkich naczyñ.

Badanie elektrokardiograficzne ujawnia we wszystkich przypadkach przerost
lewej komory. Za³amek P jest najczê�ciej wysoki i koñczysty. O� serca zazwy-
czaj odchylona jest w lewo, niekiedy mo¿e byæ prawid³owa. U czê�ci pacjentów
z zaro�niêciem zastawki trójdzielnej, zw³aszcza starszych, wystêpuje w odpro-
wadzeniach przedsercowych V5 i V6 dwufazowy lub odwrócony za³amek T z to-
warzysz¹cym niekiedy obni¿eniem odcinka ST. Rytm serca jest zwykle zatoko-
wy. U starszych pacjentów, zw³aszcza tych z restrykcyjnym ubytkiem miêdzy-
przedsionkowym, mog¹ pojawiaæ siê arytmie pochodzenia przedsionkowego, za-
zwyczaj trzepotanie lub migotanie przedsionków, zwi¹zane ze wzrostem ci�nie-
nia w prawym przedsionku i rozci¹gniêciem jego przeros³ych �cian.

W dobie obecnej, na skutek dynamicznego rozwoju technik obrazowania, ba-
danie echokardiograficzne sta³o siê metod¹ z wyboru dla przedoperacyjnej oce-
ny pacjentów z zaro�niêciem zastawki trójdzielnej (20). Metoda ta pozwala
zwykle w pe³ni oceniæ morfologiê wady: okre�liæ po³o¿enie i wielko�æ jam ser-
ca, wielko�æ i lokalizacjê ubytków, jak równie¿ wzajemne po³o¿enie komór i wiel-
kich naczyñ. Pozwala równie¿ oceniæ funkcjê skurczow¹ lewej komory. Zasto-
sowanie metody Dopplera umo¿liwia ocenê wielko�ci przep³ywu p³ucnego i re-
strykcyjno�ci ubytków: miêdzyprzedsionkowego i miêdzykomorowego. Ocena
wielko�ci przep³ywu p³ucnego ma szczególne znaczenie w przypadku planowa-
nia operacji paliatywnych w okresie niemowlêcym � zespolenia systemowo p³uc-
nego lub bandingu têtnicy p³ucnej. Ze wzglêdu na planowan¹ w pó�niejszym
czasie operacjê sposobem Fontana, która obecnie jest metod¹ z wyboru leczenia
pacjentów z zaro�niêciem zastawki trójdzielnej, bardzo istotne jest wczesne roz-
poznanie wszelkich nieprawid³owo�ci w funkcjonowaniu zastawki mitralnej, jej
zwê¿enia lub niedomykalno�ci.

W zwi¹zku z rozwojem techniki echokardiografii, cewnikowanie serca stra-
ci³o w ostatnich latach istotnie na znaczeniu. Zalecane jest g³ównie w przypad-
ku podejrzenia nieprawid³owo�ci anatomicznych têtnic p³ucnych, zw³aszcza dy-
stalnych. Pozwala równie¿, u pacjentów z towarzysz¹cym zaro�niêciem têtnicy
p³ucnej, na zobrazowanie ewentualnych naczyñ kr¹¿enia obocznego � po³¹czeñ
systemowo-p³ucnych. W przypadkach restrykcyjnego ubytku miêdzyprzedsion-
kowego pozwala na wykonanie przezskórnej septostomii balonowej. Badanie to
mo¿e byæ tak¿e u¿yteczne w przypadku bardziej z³o¿onych wariantów morfolo-
gicznych zwi¹zanych z zaro�niêciem prawego uj�cia ¿ylnego (typ III) oraz w celu
dokonania pomiarów ci�nieñ w obrêbie jam serca i charakteru przep³ywów.
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23.6. Naturalny przebieg wady

Naturalny przebieg wady determinuje w znacznym stopniu jej morfologia.
Poniewa¿ wiêkszo�æ przypadków wady z normalnym odej�ciem wielkich naczyñ
wspó³istnieje ze zwê¿eniem w drodze nap³ywu do p³uc, dominuj¹cym objawem
jest sinica, obecna ju¿ od pierwszych godzin ¿ycia. Z biegiem czasu ma ona
tendencjê do nasilania siê, co spowodowane jest sk³onno�ci¹ ubytku miêdzyko-
morowego do samoistnego przymykania siê (zwi¹zanego z przerostem miê�niów-
ki). Przyczynia siê to do �mierci 90% chorych z tak¹ konfiguracj¹ wady przed
osi¹gniêciem pierwszego roku ¿ycia, je�li w porê nie podejmie siê leczenia chi-
rurgicznego. Dzieci z prawid³owym odej�ciem wielkich naczyñ i normalnym lub
zwiêkszonym przep³ywem p³ucnym, w przebiegu naturalnym maj¹ najwiêksze
szanse na prze¿ycie, spo�ród wszystkich przypadków zaro�niêcia zastawki trój-
dzielnej. Co prawda czê�æ nieleczonych pacjentów z nadmiernym przep³ywem
p³ucnym umiera w ci¹gu pierwszych miesiêcy ¿ycia, wiêkszo�æ jednak, dziêki
przymykaj¹cemu siê ubytkowi miêdzykomorowemu, otrzymuje rodzaj natural-
nego bandingu, który powoduje zrównowa¿enie przep³ywu p³ucnego i systemo-
wego. Manifestuj¹ oni stosunkowo umiarkowan¹ sinicê i zmniejszon¹ toleran-
cjê wysi³ku. Zrównowa¿one przep³ywy p³ucny i systemowy pozwalaj¹ im prze-
¿yæ w dobrym komforcie kilka lat, jednak postêpuj¹ce zmniejszanie siê ubytku
miêdzykomorowego powoduje, ¿e 90% nieleczonych dzieci ginie przed osi¹gniê-
ciem 10 roku ¿ycia. W przypadkach, gdy nadmierny przep³yw p³ucny nie zmniej-
sza siê, na skutek przeci¹¿enia objêto�ciowego, szybko dochodzi do rozwoju nie-
wydolno�ci komory systemowej (lewej). Mo¿e do³¹czyæ siê niedomykalno�æ za-
stawki dwudzielnej, dodatkowo pogarszaj¹ca warunki hemodynamiczne. Nara-
staj¹ca niedomoga miê�nia sercowego i obni¿aj¹ca siê frakcja wyrzutowa powo-
duj¹ wkrótce �mieræ pacjenta. Nadmierny przep³yw p³ucny szczególnie szybko
prowadzi do fatalnej w skutkach ciê¿kiej niewydolno�ci kr¹¿enia u pacjentów
z zaro�niêciem zastawki trójdzielnej i prze³o¿eniem wielkich naczyñ, kiedy to
krew wyrzucana jest do p³uc bezpo�rednio z lewej komory, a wspó³istniej¹ce
zwykle podaortalne zwê¿enie, na poziomie ubytku miêdzykomorowego (21) lub
szcz¹tkowej prawej komory, dodatkowo pogarsza sytuacjê (22). Powoduje ono
hipoperfuzjê systemow¹, daj¹c¹ w rezultacie postêpuj¹c¹ kwasicê metaboliczn¹
i obni¿enie funkcji skurczowej lewej komory. Ta postaæ rokuje najgorzej spo�ród
wszystkich typów wady, powoduj¹c �mieræ u ponad 90% dzieci przed ukoñcze-
niem 1 roku ¿ycia. W postaci z prze³o¿eniem wielkich naczyñ i prawid³owym lub
zmniejszonym przep³ywem p³ucnym rokowanie jest nieco lepsze, bowiem 50%
dzieci ma szanse na prze¿ycie 2 lat. Nieliczni pacjenci z zaro�niêciem zastawki
trójdzielnej, zw³aszcza ci z prawid³owym odej�ciem wielkich naczyñ i normal-
nym lub zwiêkszonym przep³ywem p³ucnym, mog¹ do¿yæ drugiej lub nawet
trzeciej dekady ¿ycia. Wiêkszo�æ jednak¿e, siêgaj¹ca ponad 70%, umiera przed
ukoñczeniem 10 roku ¿ycia.
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23.7. Leczenie

Sposób postêpowania w przypadku zaro�niêcia zastawki trójdzielnej deter-
minuje w pierwszym rzêdzie wielko�æ przep³ywu krwi przez ³o¿ysko p³ucne.
Je¿eli przep³yw krwi przez p³uca jest niewystarczaj¹cy i noworodek manife-
stuje objawy ciê¿kiej sinicy, konieczne jest, przed przekazaniem go do specja-
listycznego o�rodka kardiochirurgicznego, pod³¹czenie wlewu ci¹g³ego prosta-
glandyny E1 w dawce 0,01�0,1 µg/kg/min (porównaj wady przewodozale¿ne
roz. 21, tom I). Postêpowanie takie ma na celu utrzymanie dro¿no�ci przewo-
du têtniczego (Botalla) i zapewnienie tym sposobem wystarczaj¹cego przep³y-
wu p³ucnego do momentu podjêcia leczenia chirurgicznego. U pacjentów, u k-
tórych w trakcie diagnostyki stwierdzono restrykcyjny ubytek miêdzyprzedsion-
kowy, niezbêdne jest wykonanie w trybie pilnym zabiegu Rashkinda (23, 24).
W przypadkach ze zmniejszonym przep³ywem p³ucnym wstêpne postêpowanie
chirurgiczne sprowadza siê do wykonania zespolenia systemowo�p³ucnego. Na
przestrzeni lat opracowane zosta³y ró¿ne typy takich zespoleñ. Obserwowane
przez lata powik³ania i skutki uboczne doprowadzi³y do ich stopniowego za-
rzucania. Wspó³cze�nie w wiêkszo�ci o�rodków na �wiecie wykonuje siê
zmodyfikowane zespolenie systemowo�p³ucne typu Blalock � Taussig. (roz. 7,
tom I).

W przypadkach, gdy przep³yw p³ucny jest nadmierny i powoduje ryzyko
wyst¹pienia w krótkim czasie nadci�nienia p³ucnego lub lewokomorowej niewy-
dolno�ci kr¹¿enia, postêpowaniem z wyboru staje siê wykonanie czasowego
zwê¿enia têtnicy p³ucnej (bandingu, roz. 7 tom I) (25).

Po osi¹gniêciu przez dziecko wieku, w którym dochodzi do fizjologicznego
spadku oporów w kr¹¿eniu p³ucnym, co ma miejsce zwykle ok. 3�4 miesi¹ca
¿ycia, podjêta zostaje decyzja o leczeniu sposobem Fontany (roz. 8 tom I).
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