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Anomalia (zespó³) Ebsteina
Krzysztof Wronecki, Mariusz Mieczyñski, Janusz H. Skalski
24.1. Wstêp i rys historyczny
Anomaliê Ebsteina opisa³ po raz pierwszy w roku 1866 dzia³aj¹cy we Wroc³awiu niemiecki anatomopatolog Wilhelm Ebstein. Po raz kolejny anomaliê tê opisano
20 lat póniej a po raz pierwszy w angielskojêzycznej literaturze opisa³ j¹ w roku
1900 MacCallum (wg Mann i Lie). Okrelenie zespó³ Ebsteina zasugerowa³
w roku 1927 Arnstein a 10 lat póniej Yater i Shapiro opisali 16 przypadków tego¿
schorzenia. Dopiero jednak w roku 1951 postawiono po raz pierwszy przy¿yciowo diagnozê na podstawie cewnikowania serca. Próbê, niestety nieudanego, leczenia chirurgicznego rozpoczêto w roku 1950 stosuj¹c anastomozê Blalocka-Taussiga. W roku 1959 Gasul z pozytywnym skutkiem zastosowa³ zespolenie Glenna
(po³¹czenie ¿y³y g³ównej górnej z praw¹ têtnic¹ p³ucn¹). W 1962 Barnard i Schrire zastosowali sztuczn¹ zastawkê. W roku 1964 po raz pierwszy Hardy wykona³
z pozytywnym skutkiem plastykê zastawki trójdzielnej w tej wadzie (1, 2,).
Anomalia Ebsteina jest rzadk¹ wrodzon¹ wad¹ serca, w której wystêpuje zniekszta³cenie p³atków przegrodowego i tylnego zastawki trójdzielnej i przemieszczenie ich przyczepów w kierunku jamy prawej komory. Powoduje to, ¿e ujcie
zastawki jest przesuniête w kierunku koniuszka. Anomalia Ebsteina dotyczy przede
wszystkim zastawki trójdzielnej, wyj¹tkowo rzadko spotyka siê j¹ w zastawce
dwudzielnej (1). Wada ta charakteryzuje siê bardzo zró¿nicowanym stopniem zaawansowania klinicznego, od postaci ³agodnych do bardzo ciê¿kich (3, 4).

24.2. Anatomia i fizjologia wady
Zastawka trójdzielna posiada trzy p³atki: tylny, cienny (przegrodowy) i przedni. Jednym z podstawowych elementów omawianej wady jest przemieszczenie
p³atków przegrodowego i tylnego zastawki trójdzielnej w stronê koniuszka prawej komory. Podstawy p³atków przyczepiaj¹ siê pomiêdzy nap³ywow¹ i beleczkow¹ czêci¹ prawej komory. Same p³atki s¹ w ró¿nym stopniu zmienione dysplastycznie. Ruchomoæ obu mo¿e byæ znacznie ograniczona, przez umocowane
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do ich wolnych brzegów, skrócone i pogrubia³e nici ciêgniste, jak i przez liczne dodatkowe zrosty ze cian¹ komory. P³atek przedni natomiast jest powiêkszony, kszta³tem przypomina ¿agiel i chocia¿ prawie zawsze jest przyczepiony
na w³aciwym poziomie, mo¿e tak¿e mieæ liczne, ograniczaj¹ce ruchomoæ zrosty
ze cian¹ komory. W zaawansowanej postaci, w efekcie tych zaburzeñ, mo¿e
powstaæ w prawej komorze doæ sztywny tunel, z utrudnieniem przep³ywu krwi
w kierunku têtnicy p³ucnej (2). Te charakterystyczne zmiany w budowie zastawki
prawie zawsze powoduj¹ jej ró¿nego stopnia niedomykalnoæ i znacznie rzadziej
stenozê, wystêpuj¹c¹ w bardziej zaawansowanych zmianach. W 10% przypadków zastawka trójdzielna jest niedro¿na. Zawsze wspó³istnieje wtedy otwór
owalny lub ubytek w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej, który wraz z dro¿nym
przewodem têtniczym warunkuje prze¿ycie pacjenta.
Przemieszczenie p³atków dzieli praw¹ komorê na dwie czêci. Tak zwana
zatrializowana czêæ komory o poszerzonej i zcieñcza³ej cianie, znajduje siê
miêdzy miejscem prawid³owego piercienia zastawkowego a lini¹ nieprawid³owo umocowanych p³atków. Nale¿y ona anatomicznie do komory prawej a jest
w³¹czona w czynnoæ, znacznie powiêkszonego, prawego przedsionka. Pozosta³a czêæ komory, pozbawiona czêci nap³ywowej, tworzy w³aciw¹ komorê, czasem bardzo ma³¹, któr¹ stanowiæ mo¿e tylko koniuszek i droga odp³ywu prawej
komory. Po³owie przypadków anomalii Ebsteina towarzyszy ubytek przegrody
miêdzyprzedsionkowej lub rozci¹gniêty i dro¿ny otwór owalny. Niekiedy wspó³istnieje zwê¿enie prawego ujcia têtniczego, rzadziej ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej. U 510% pacjentów wystêpuje dodatkowa droga przewodzenia,
typu WPW (zespó³ preekscytacji).
Anomalii Ebsteina towarzyszyæ mog¹ zmiany czynnociowe i strukturalne
lewej komory manifestuj¹ce siê ogniskowym w³óknieniem, przerostem i dysplazj¹. Mo¿e wyst¹piæ zwê¿enie têtnic p³ucnych, hypoplazja p³uc w nastêpstwie ich
ucisku w okresie p³odowym, przez znacznie powiêkszone prawe serce.
Carpentier podzieli³ wadê na 4 stopnie zaawansowania anatomicznego (5)
(ryc. 1).

Ryc. 1. Podzia³ anomalii Ebsteina na 4 typy, wg Carpentiera:
a) zatrializowana czêæ komory prawej jest niewielka, z zachowan¹ kurczliwoci¹; przedni p³atek
zastawki trójdzielnej cechuje dobra ruchomoæ, b) zatrializowana czêæ komory prawej jest du¿a, nie
kurczy siê efektywnie, jednak ruchomoæ p³atka przedniego jest dobra, c) p³atek przedni ma ograniczon¹ ruchomoæ, d) p³atki zastawki trójdzielnej pozostaj¹ zroniête, tworz¹c szczelny, niedro¿ny worek
(tricuspid sac) przyklejony do cian poszerzonej prawej komory AK  zatrializowana czêæ prawej
komory, K  w³aciwa jama prawej komory, P  przedsionek, linie przerywane na wszystkich schematach wskazuj¹ granicê pomiêdzy anatomicznie w³aciw¹ jam¹ prawego przedsionka i komor¹.
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Ma³a i niepodatna, funkcjonalna czêæ komory zawsze wype³nia siê krwi¹
niewystarczaj¹co, nawet gdy przesuniête p³atki otwieraj¹ siê prawid³owo. Zmniejszenie objêtoci wyrzutowej prawej komory pog³êbia wspó³istniej¹ce zwê¿enie
lub niedomykalnoæ zastawki trójdzielnej. Prowadzi to do znacznego nieraz obni¿enia przep³ywu p³ucnego. Dodatkowo zwiêkszenie cinienia w jamie powiêkszonego prawego przedsionka i utrudnienie odp³ywu do funkcjonalnej czêci
prawej komory, prowadzi na ogó³ do rozci¹gniêcia przetrwa³ego otworu owalnego i u³atwienia przecieku nieutlenowanej krwi do lewego przedsionka. Mechanizm ten jeszcze bardziej upoledza przep³yw p³ucny.
Anomalia charakteryzuje siê ró¿nym stopniem zaawansowania nieprawid³owej budowy, a co za tym idzie ró¿norodnoci¹ objawów. Pozwala to podzieliæ
pacjentów ze wzglêdu na rodzaj manifestacji klinicznej na:
1) z dominuj¹c¹ niedomykalnoci¹,
2) z dominuj¹cym zwê¿eniem,
3) z tzw. ³agodn¹ postaci¹ wady.
U noworodków z objawami klinicznymi, tu¿ po urodzeniu obserwuje siê
znacznie powiêkszone serce z towarzysz¹c¹ hipoplazj¹ p³uc. Wystêpuje znacznie ograniczony przep³yw krwi przez praw¹ komorê do p³uc, co daje objawy podobne do atrezji zastawki p³ucnej (tzw. funkcjonalna atrezja zastawki p³ucnej).
Ciê¿kie przypadki czêsto powik³ane s¹ dodatkowo stenoz¹ p³ucn¹. Dziecko ma
wtedy szansê prze¿ycia tylko dziêki otwartemu przewodowi têtniczemu i przeciekowi na poziomie przedsionków. Dodatkowa niewydolnoæ lewokomorowa
spowodowana niew³aciwym jej nape³nianiem, z powodu wahad³owego przep³ywu krwi w prawym sercu, wp³ywa na znaczn¹ sinicê i kwasicê metaboliczn¹.
W przypadku mniejszego zaawansowania wady, prawokomorowy przep³yw
p³ucny mo¿e byæ wystarczaj¹cy dla odpowiedniej wymiany gazowej. Potem
zwiêksza siê on jeszcze wraz ze spadkiem oporów p³ucnych. Z grupy noworodków objawowych, do 13 roku ¿ycia do¿ywa tylko 50% nie leczonych operacyjnie. Naj³agodniejsze postacie mog¹ byæ asymptomatyczne lub objawiaæ siê tylko niewielk¹ sinic¹. Rozpoznanie jest wtedy czêsto ustalone dopiero w dojrza³ym wieku (6).
Stopieñ zaawansowania wady koreluje z czasem pojawienia siê objawów.
Im wczeniej wyst¹pi¹, tym bardziej zaawansowany jest obraz i gorsze rokowanie (2). Gdy objawy pojawi¹ siê po okresie niemowlêcym, przebieg kliniczny
jest ³agodniejszy. Sinica mo¿e wystêpowaæ tylko przy wysi³ku. Nag³e pogorszenie stanu chorego zwykle jest spowodowane wyst¹pieniem zaburzeñ rytmu
serca.
Przebieg naturalny anomalii Ebsteina przebadany zosta³ na podstawie analizy kilkuset przypadków tej wady zebranych z 28 krajów. miertelnoæ nieleczonych chirurgicznie przypadków siêga kilkunastu procent.
Najczêciej zgon spowodowany jest zastoinow¹ niewydolnoci¹ serca, zaburzeniami rytmu serca lub zatorami i ropniami mózgu.
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Opisywane s¹ tak¿e bardzo ³agodne przypadki, w których obserwowano nawet prawid³owy przebieg ci¹¿y i urodzenie zdrowych dzieci przez nieoperowane kobiety z anomali¹ Ebsteina.

24.3. Objawy, rozpoznanie i wskazania do leczenia chirurgicznego
Objawy kliniczne i przebieg schorzenia zale¿¹ od nasilenia zmian anatomicznych. Nieznaczne przemieszczenie p³atków i niewielka niedomykalnoæ zastawki mog¹ przebiegaæ ³agodnie  bezobjawowo i nawet w badaniu sekcyjnym mo¿na
je przeoczyæ. W bardziej zaawansowanej postaci wady z czasem pojawiaj¹ siê
narastaj¹ce powoli dolegliwoci. Wystêpuje uczucie zmêczenia i dusznoæ wysi³kowa, pojawia siê sinica. Objawy te mog¹ ujawniæ siê dopiero w wieku doros³ym. Dodatkowo czêsto wystêpuj¹ zaburzenia rytmu serca, pod postaci¹ napadowego czêstoskurczu nadkomorowego.
W zaawansowanej postaci wady objawy wystêpuj¹ ju¿ w okresie noworodkowym, g³ównie pod postaci¹ sinicy. Niekiedy ju¿ w okresie p³odowym mo¿na
stwierdziæ uogólniony obrzêk p³odu i czêstoskurcz.
W badaniu fizykalnym typowym objawem os³uchowym jest tzw. wielotonowoæ. Pierwszy ton serca jest szeroko rozdwojony z powodu opónionego zamykania zastawki trójdzielnej. Natomiast rozdwojenie drugiego tonu spowodowane jest opónionym zamykaniem siê zastawki pnia p³ucnego. Pojawiæ siê mo¿e
ton trzeci i czwarty, co imituje rytm cwa³owy. S³yszalny jest na ogó³ g³ony szmer
skurczowy, holosystoliczny, wzd³u¿ lewej linii mostkowej, bêd¹cy wynikiem
znacznej niedomykalnoci zastawki trójdzielnej.
W badaniu radiologicznym klatki piersiowej widoczna jest sylwetka serca 
od prawid³owej do olbrzymiej (cor bovinum). W przypadku olbrzymiego serca
prawie ca³kowicie wype³niaj¹cego klatkê piersiow¹, gdy noworodek ma sinicê
i kwasicê, musimy braæ pod uwagê anomaliê Ebsteina. Bardzo pomocne jest
wtedy badanie echokardiograficzne. Powiêkszenie serca w obrazie radiologicznym jest wynikiem powiêkszenia prawego przedsionka a sylwetka przypomina
kszta³tem pi³kê do rugby. Pieñ p³ucny jest w¹ski. U pacjentów z du¿ym przeciekiem prawo-lewym na poziomie przedsionków, przep³yw p³ucny jest zmniejszony i rysunek naczyniowy jest sk¹py.
W zapisie elektrokardiogramu stwierdza siê:
 wysoki, poszerzony za³amek P (niekiedy wy¿szy od zespo³u QRS),
 wyd³u¿enie odstêpu PQ,
 prawogram,
 ca³kowity blok prawej odnogi pêczka Hisa (na ogó³ w póniejszych okresach
¿ycia),
 niski wolta¿ QRS w odprowadzeniach przedsercowych,
 u czêci pacjentów (ok. 5%  wg Kirklina) wystêpuj¹ cechy zespo³u Wolffa
Parkinsona-Whitea (WPW).
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W zapisie 24-godzinnym stwierdza siê zaburzenia rytmu serca  czêstoskurcz
komorowy i nadkomorowy, migotanie lub trzepotanie przedsionków.
W badaniu echokardiograficznym, które jest najbardziej wiarygodn¹ metod¹
diagnostyczn¹, w typowym przypadku stwierdza siê, w kolejnoci czêstoci wystêpowania, nastêpuj¹ce zmiany anatomiczne:
 przemieszczenie p³atka przegrodowego i tylnego zastawki trójdzielnej,
 powiêkszenie i wyd³u¿enie p³atka przedniego,
 poszerzenie piercienia zastawki,
 zwiêkszenie ruchomoci p³atków zastawki.
Obserwuje siê równie¿ opónienie czasu zamkniêcia zastawki trójdzielnej,
w stosunku do dwudzielnej. Prawie zawsze mo¿na stwierdziæ jej niedomykalnoæ.
Istotnym objawem informuj¹cym o stopniu zaawansowania choroby, jest odleg³oæ pomiêdzy przyczepem p³atka przegrodowego zastawki trójdzielnej a przyczepem p³atka przedniego zastawki dwudzielnej. Ocenia siê stopieñ atrializacji
prawej komory. Innym wa¿nym wskanikiem zaawansowania zmian pod wzglêdem anatomicznym, jest zmniejszenie wymiaru czynnociowego prawej komory poni¿ej 35% d³ugoci ca³ej komory. Przep³yw przez wspó³istniej¹cy ubytek
przegrody miêdzyprzedsionkowej lub dro¿ny otwór owalny, jest niemal zawsze
prawo-lewy.
W chwili obecnej przy pomocy badania ultrasonograficznego mo¿na uzyskaæ
tak jednoznaczny obraz schorzenia Ebsteina, ¿e nie ma potrzeby wykonywaæ
badania inwazyjnego. Cewnikowanie serca wchodzi w grê w okresie noworodkowym tylko w przypadku wspó³istnienia innych wad, w szczególnoci atrezji
zastawki pnia p³ucnego.
Budowa anatomiczna znajduje odzwierciedlenie w objawach klinicznych. Ma
wp³yw na czas ich pojawienia siê i decyduje o póniejszym przebiegu klinicznym. Takie elementy jak stopieñ zaburzeñ rozwojowych prawej komory, zastawki
trójdzielnej i ewentualne zaburzenia rytmu (np. WPW), maj¹ indywidualny wp³yw
na przebieg kliniczny. Wspó³istniej¹ca stenoza têtnic p³ucnych znacznie nasila
objawy, a nawet doprowadza do zgonu wewn¹trzmacicznego lub we wczesnym
okresie ¿ycia noworodka.
Oprócz anatomii wady, pomocne przy ocenie przebiegu klinicznego mog¹ byæ:
 czas pojawienia siê objawów,
 klasa wydolnoci fizycznej wg NYHA (dotyczy starszych pacjentów),
 wartoci morfologiczne krwi (stê¿enie hemoglobiny, wartoæ hematokrytu
i liczba erytrocytów),
 wartoci cinienia krwi w prawym przedsionku,
 wystêpuj¹ce zaburzenia rytmu serca.

24.4. Leczenie chirurgiczne
Noworodki z bardzo nasilonymi objawami w pierwszych godzinach ¿ycia,
wymagaj¹ intensywnego leczenia resuscytacyjnego. Nale¿y utrzymaæ farmakolo-
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gicznie wystarczaj¹cy przep³yw p³ucny i zwalczaæ objawy niewydolnoci kr¹¿enia. Wykorzystuje siê do tego wlew PGE1 (7), tlenek azotu (8), oddech kontrolowany z g³êbok¹ sedacj¹, aminy katecholowe, wlew dwuwêglanów. Stan noworodka mo¿na równie¿ poprawiæ wykorzystuj¹c zewn¹trzustrojowe natlenianie
(ECMO) (9). W przypadku dobrej odpowiedzi na zastosowane leczenie, stan
dziecka wraz ze spadkiem oporów p³ucnych mo¿e siê znacznie poprawiaæ w dalszym przebiegu. Jeli mimo wdro¿enia intensywnego leczenia brak jest poprawy i stabilizacji metabolizmu dziecka na prawid³owym poziomie, to jedynym
ratunkiem jest pilny zabieg operacyjny.
U starszych dzieci i doros³ych, zabieg operacyjny powinien byæ przeprowadzony w przypadku du¿ego nasilenia objawów niewydolnoci kr¹¿enia (klasa III
i IV wg NYHA), znacznej sinicy lub arytmii. Pacjenci z ³agodniejszymi postaciami, ze znikomymi objawami, mog¹ przez wiele lat wykazywaæ normaln¹
dwukomorow¹ funkcjê i nie wymagaæ zabiegu (10, 11).

24.4.1. Technika operacyjna
24.4.1.1. Plastyka zastawki trójdzielnej
Zabieg operacyjny wymaga kr¹¿enia pozaustrojowego. Wa¿nym elementem
zabiegu jest dok³adna ocena zastawki trójdzielnej a w szczególnoci jej p³atka
przedniego. Ocenia siê jego wielkoæ, gruboæ i gêstoæ przymocowania brzegu wolnego do ciany komory. Szczegó³y te warunkuj¹ mo¿liwoæ plastyki.
W przypadku negatywnej oceny, podejmowana jest decyzja wymiany zastawki.

24.4.1.2. Metoda Danielsona
Zabieg polega na splikowaniu zatrializowanej czêci komory, zwê¿eniu ujcia zastawki trójdzielnej i wytworzeniu funkcjonalnie wydolnej zastawki
z jednym g³ównym (przednim) p³atkiem. Plikowanie wykonuje siê kilkoma szwami pojedynczymi na podk³adkach, wk³uwaj¹c ig³ê do podstawy p³atka tylnego
i towarzysz¹cej mu czêci p³atka przedniego a drugi raz w miejscu po³¹czenia
przedsionkowo-komorowego (tzn. w miejscu granicy pomiêdzy zatrializowan¹
komor¹, a anatomicznie prawym przedsionkiem), dochodz¹c kolejnymi szwami
do ujcia zatoki wieñcowej (ryc. 24). Likwiduje siê w ten sposób zatrializowan¹ czêæ komory. Nastêpnie zak³ada siê pojedynczy materacowy szew, na podk³adkach, w okolicy p³atka tylnego, wk³uwaj¹c siê nieco ku ty³owi od ujcia
zatoki wieñcowej, po czym prowadzi siê ig³ê podwsierdziowo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (wzd³u¿ piercienia zastawki, a¿ do podstawy p³atka przedniego  ryc. 4, 5). Manewr ten zwê¿a piercieñ zastawki,
stwarzaj¹c warunki do szczelniejszego uk³adania siê p³atka przedniego. Zabieg
koñczy siê zamkniêciem ubytku w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej i usuniêciem nadmiaru ciany przedsionka poprzez jego splikowanie (12).
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Ryc. 2. Operacja wg Danielsona, widok
z boku. Szwy na podk³adkach dakronowych
plikuj¹ce cianê zatrializowanej komory:
umocowanie szwów od góry znajduje siê
na granicy pomiêdzy prawym przedsionkiem
a zatrializowan¹ czêci¹ prawej komory,
natomiast linia wk³uæ tych samych szwów
od do³u znajduje siê u podstawy przemieszczonego p³atka tylnego zastawki trójdzielnej

Ryc. 3. Operacja wg Danielsona  jw., widok
zastawki i zak³adanych szwów od strony wnêtrza prawego przedsionka.

Ryc. 4. Doci¹gniête szwy plikuj¹ce zatrializowan¹ cianê komory. Szew zmniejszaj¹cy piercieñ zastawki trójdzielnej poprowadzony podwsierdziowo od okolicy p³atka tylnego (nieco
ku ty³owi od zatoki wieñcowej), w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a¿ do
okolicy podstawy p³atka przedniego.

Ryc. 5. Dokoñczona plastyka zastawki wg Danielsona, uzyskano przybli¿enie p³atka przedniego do hipoplastycznych p³atków tylnego i przegrodowego (powstaje funkcjonalnie zastawka
jednop³atkowa, z jedynym sprawnym p³atkiem
przednim). We wnêtrzu prawego przedsionka
widoczne miejsce zszycia ubytku w przegrodzie
miêdzyprzedsionkowej.
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24.4.1.3. Metoda Carpentiera z modyfikacj¹ Quaegebeura
Zabieg polega na plikowaniu zatrializowanej komory. Wykonuje siê je
w okrê¿nym kierunku, nie zmieniaj¹c odleg³oci koniuszekpodstawa serca. Tym
manewrem uzyskuje siê równie¿ zwê¿enie piercienia zastawki trójdzielnej.
Wpierw jednak wykonuje siê przesuniêcie przyczepów zastawki. Odcina siê ¾
obwodu podstawy p³atka przedniego i czasami tylnego (je¿eli jest dobrze
wykszta³cony) od ciany komory, pozostawiaj¹c rejon przejcia pêczka Hisa (okolica oko³ob³oniasta) nienaruszonym. Nastêpnie uwalnia siê p³atki od niepotrzebnych zrostów ciêgnistych ze cian¹ komory, w celu umo¿liwienia pe³nej ruchomoci przysz³ej zastawki. Zwê¿enie piercienia uzyskuje siê przez plikacjê
klinowo szwem ci¹g³ym (uk³adaj¹c szew poprzecznie do piercienia zastawki) ciany czêci zatrializowanej komory, w miejscu pierwotnego przyczepu
p³atka tylnego. W koñcowym etapie przyczepia siê ponownie podstawê p³atków
przedniego i tylnego do nowego piercienia trójdzielnego, na granicy przedsionka i zatrializowanej czêci komory. Spoid³o przednio-tylne, z powodu zwê¿enia
piercienia, przesuwa siê zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Poprawê szczelnoci zastawki mo¿na uzyskaæ wszczepiaj¹c piercieñ Carpentiera (u doros³ych).
W przypadku operowania pacjentów z bardzo nasilonymi objawami, Carpentier
proponuje dodatkowo wykonywaæ zespolenie systemowo-p³ucne Glenna (5, 13).
Procedura ta poprawia wyniki operacyjne.
Dodatkowo we wszystkich tych zabiegach zamyka siê po³¹czenie miêdzyprzedsionkowe. W przypadku wystêpowania dodatkowej drogi przewodzenia powoduj¹cej preexcytacjê komór, nale¿y j¹, po mapowaniu, rozdzieliæ (14).
W oko³o 2030% przypadków dokonuje siê wymiany zastawki na sztuczn¹.
Pos³uguj¹c siê metod¹ opisan¹ przez Barnarda i Schrire, przyczepia siê zastawkê szwami pojedynczymi do ty³u od zatoki wieñcowej (pozostawiaj¹c j¹ w prawej komorze) i pêczka Hisa, chroni¹c w ten sposób uk³ad przewodz¹cy przed
uszkodzeniem. Niekiedy w przypadku wiotkiej i zw³óknia³ej zatrializowanej
czêci komory (nieczynnej skurczowo), mo¿na wykorzystaæ szwy, którymi
wszywa siê zastawkê do czêciowego jej plikowania.

24.4.1.4. Operacja Starnesa
Wykonuje siê j¹ u noworodków w bardzo ciê¿kim stanie.
Po rozpoczêciu kr¹¿enia pozaustrojowego powiêksza siê ubytek w przegrodzie
miêdzyprzedsionkowej. Nastêpnie zamyka siê zastawkê trójdzieln¹ za pomoc¹ ³aty
osierdziowej lub ze sztucznego materia³u kieruj¹c krew z ¿y³y g³ównej górnej
i dolnej oraz z zatoki wieñcowej poprzez ubytek miêdzyprzedsionkowy, w stronê
lewej komory. Zmniejsza siê wielkoæ prawego przedsionka przez czêciowe wyciêcie jego wolnej ciany. Odpowiedni przep³yw p³ucny uzyskuje siê za pomoc¹
zespolenia systemowo-p³ucnego, np. centralnego, za pomoc¹ 4 mm protezy PTFE
(np. Gore-Tex).
Po operacji najwiêkszym problemem jest niski rzut serca z powodu z³ego
tolerowania przez noworodki obci¹¿enia jednej komory kr¹¿eniem systemowym
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i p³ucnym, po ciê¿kim zabiegu w kr¹¿eniu pozaustrojowym. W okresie póniejszym dzieci kwalifikowane s¹ do leczenia operacyjnego zgodnie z za³o¿eniami
Fontana  tzw. jednokomorowej korekcji.

24.4.1.5. Leczenie operacyjne anomalii Ebsteina metod¹ Fontana
W zespole Ebsteina, z towarzysz¹cym skrajnym upoledzeniem przep³ywu
przez zniekszta³con¹ zastawkê trójdzieln¹ oraz niedorozwojem komory prawej,
Marcelletti zaproponowa³ w 1980 roku alternatywne leczenie operacyjne zgodnie z koncepcj¹ Fontana (15). Roz³o¿enie leczenia na dwa etapy (patrz roz. 8,
tom I), przeprowadzano nawet u pacjentów doros³ych z zespo³em Ebsteina. Niekiedy, przy uzyskiwaniu zadowalaj¹cych efektów czynnociowych, jedynym proponowanym sposobem postêpowania jest wykonanie zabiegu dwukierunkowego Glenna (vs. hemi-Fontan) i zakoñczenie leczenia na tym etapie (16).

24.4.2. Wyniki
Po zabiegu paliatywnym miertelnoæ opisywana w ma³ych seriach jest niewielka (0 na 5 przypadków Pitlicka) (17). Doniesienia o dwukomorowej naprawie u ciê¿ko objawowych noworodków równie¿ podkrelaj¹ nisk¹ miertelnoæ
(0 na 3 przypadki  Knotta-Craiga) (18).
Natomiast wród przypadków powy¿ej 1 roku ¿ycia wymagaj¹cych operacji
elektywnej, miertelnoæ pooperacyjna po plastyce zastawki trójdzielnej wynosi: wczesna ok. 2,5%5%, póna 12,5% (19), wg Danielsona ok. 5%.
Wiêkszoæ pacjentów operowanych po okresie noworodkowym osi¹ga dobr¹
wydolnoæ uk³adu kr¹¿enia (III klasa wg NYHA). Du¿ym problemem s¹ pojawiaj¹ce siê nadkomorowe tachyarytmie u ok. 20% chorych pozabiegowych,
które mog¹ stanowiæ przyczynê nag³ego zgonu.
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