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25.1. Piercienie naczyniowe
Janusz H. Skalski, Marek Wites, Ireneusz Haponiuk
25.1. Wstêp
Piercieñ naczyniowy jest efektem nieprawid³owej konfiguracji anatomicznej wielkich pni naczyniowych wraz z ich odga³êzieniami, prowadz¹cej do oddzia³ywania na g³ówne drogi oddechowe i prze³yk. Anomalia mo¿e mieæ charakter izolowany lub te¿ wystêpowaæ w skojarzeniu z innymi wadami rozwojowymi serca.
Regu³¹ jest mnogoæ odmian dla piercienia naczyniowego tworzonego przez
têtnice uk³adu systemowego okolicy ³uku aorty (wielopostaciowoæ dotyczy nie tylko
anatomii wady, ale i ró¿norodnoci objawów klinicznych), za sta³oæ i powtarzalnoæ formy anatomicznej i objawów uciskowych dla tzw. slingu naczyniowego, tzn.
piercienia tworzonego przez lew¹ (najczêciej) têtnicê p³ucn¹ (1, 2). Angielskojêzyczne okrelenie sling têtnicy p³ucnej, nie maj¹ce polskiego odpowiednika pojêciowego oznacza przewieszenie (jak na temblaku), czy te¿ zapêtlenie. Zwyczajowo
przypisano wspó³czenie okrelenie sling dla pêtli lewej têtnicy p³ucnej wokó³ tchawicy i prawego oskrzela, przy czym dawniej nazwa ta dotyczy³a tak¿e wielu innych
postaci niepe³nego piercienia tworzonego przez: pozaprze³ykow¹ têtnicê podobojczykow¹, anomalie pnia ramienno-g³owowego, nieprawid³owy uk³ad ³uku aorty i
anomalie przebiegu têtnicy miêdzy¿ebrowej. Polskie nazewnictwo piercieni naczyniowych nie doczeka³o siê ponadto w³aciwego przek³adu dla niezwyk³ego przebiegu b³¹dz¹cej têtnicy podobojczykowej (ang. aberrant  b³¹dz¹ca, ³ac. aberro 
zboczyæ). Tradycyjna ³aciñska nazwa arteria lusoria oznaczaj¹ca w istocie bawi¹ca siê lub weso³a, jest najpowszechniej zwyczajowo praktykowanym w naszym
kraju okreleniem dla nieprawid³owego, pozaprze³ykowego przebiegu zarówno lewej jak i prawej têtnicy podobojczykowej. Pierwotna nazwa dysphagia lusoria
(bawi¹ca siê trudnym po³ykaniem), zaproponowana w 1794 roku przez Bayforda
zawiera w sobie istotê stanowionej patologii (3).
Piercieñ naczyniowy mo¿e obejmowaæ prze³yk i tchawicê pe³nym opasuj¹cym ko³em, b¹d te¿ czêciowym, nie obejmuj¹cym ca³ego obwodu. W obu tych
sytuacjach mog¹ wyst¹piæ identyczne objawy uciskowe niezale¿nie od tego czy
jest to zamkniêty, czy czêciowy piercieñ.
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25.2. Historia
Pierwszy opis piercienia naczyniowego w postaci pozaprze³ykowej têtnicy
podobojczykowej pochodzi z 1735 roku i nale¿y do Hunaulda, podwójnego ³uku
aorty z 1737 do Hommela, za wymieniony ju¿ Bayford opisa³ w 1794 roku
uciskowe objawy kliniczne swojej lusoria dysphagia (3, 4) . W Polsce Ludwik
Hirschfeld w Angiologii wydanej 1863 roku uwzglêdnia podwójny ³uk aorty oraz
pozaprze³ykowy i pozatchawiczy przebieg têtnicy podobojczykowej prawej, przy
czym jest to wy³¹cznie opis anatomii wady, nie uwzglêdniaj¹cy objawów klinicznych. Autor dzieli siê z czytelnikiem ciekawym spostrze¿eniem, w którego tle
dopatrzyæ siê mo¿na wp³ywu nowej wówczas teorii Darwina (z 1859), jakoby
omawiane anomalie by³y po wiêkszej czêci odbiciem stanu prawid³owego u
zwierz¹t (5). Rzeczywicie, anatomia prawostronnego ³uku aorty jest typow¹
dla ptaków, za podwójny ³uk aorty wystêpuje u gadów (6).
Wprowadzenie w 1936 roku przez Kommerella niezwykle prostej diagnostyki,
w postaci badania rentgenowskiego z barytow¹ esofagografi¹, umo¿liwi³o przy¿yciowe rozpoznawanie piercienia naczyniowego (7). Mo¿liwoæ rozpoznania
wady skutkowa³a podjêciem leczenia operacyjnego, którego dokona³ Gross rozdzielaj¹c piercieñ naczyniowy w 1945 roku (8).

25.3. Anatomia
Piercieñ naczyniowy jest rzadko obserwowan¹ nieprawid³owoci¹, stanowi¹c¹ 0,7-1,3% wad wrodzonych serca (1, 2, 4). Zgodnie z czêstoci¹ wystêpowania odmian anatomicznych na pierwszym miejscu znajduje siê podwójny ³uk aorty
 w 6070%, w ka¿dym razie najczêciej on jest odpowiedzialny za objawy uciskowe prze³yku i tchawicy (3, 2, 9), nastêpnie notuje siê: prawostronny ³uk aorty
z pozaprze³ykowym przebiegiem lewej têtnicy podobojczykowej i lewostronnym
przewodem têtniczym (lub wiêzad³em), prawostronny ³uk aorty z lustrzanym
odbiciem uk³adu têtnic odchodz¹cych od ³uku aorty i lewostronnym przewodem
têtniczym, lewostronny ³uk aorty z pozaprze³ykow¹ praw¹ têtnic¹ podobojczykow¹ i lewym przewodem têtniczym (2). Udzia³ prawej arteria lusoria w ró¿nych wariantach (objawowej i bezobjawowej oraz izolowanej i w z³o¿eniach)
stanowi ok. 0,5% wad wrodzonych serca (10, 11) i niekiedy ta w³anie têtnica
(a nie podwójny ³uk aorty), uznawana jest za najczêstsz¹ nieprawid³owoæ naczyniow¹ ródpiersia, szczególnie czêsto, bo a¿ w 38%, towarzysz¹c¹ wadzie
serca u dziecka z zespo³em Downa (4). Bardzo rzadko spotyka siê  sling lewej
têtnicy p³ucnej, lewostronny ³uk aorty z pozaprze³ykow¹ praw¹ têtnic¹ podobojczykow¹ i prawostronnym przewodem têtniczym, anomalie odejcia i przebiegu
pnia ramienno-g³owowego (1, 2, 12), szyjny ³uk aorty, za jako unikaln¹ postaæ
czêciowego piercienia naczyniowego opisano nieprawid³owoæ przebiegu têtnicy miêdzy¿ebrowej uciskaj¹cej od przodu prze³yk (13). Z nazwiskiem odkrywcy
znakomitej metody rozpoznawania piercieni naczyniowych przy pomocy eso-
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fagogramu, zwi¹zane jest osobliwe naczynie odchodz¹ce od ty³u ³uku aorty (4,
9), które oddaje têtnicê podobojczykow¹ lew¹ (przy prawym ³uku) i praw¹ (przy
lewym) i lewy lub odpowiednio prawy przewód têtniczy (jest to tzw. uchy³ek
Kommerella). Taki uk³ad naczyñ tworzy szczególn¹ postaæ piercienia stanowi¹cego ok. 6% anomalii ³uku aorty (piercieniowi towarzyszy wtedy wada wewn¹trzsercowa) (4). Kilka przyk³adów czêciej spotykanych odmian anatomicznych piercieni naczyniowych ilustruje ryc. 1 (ci).

Ryc. 1. Odmiany anatomiczne ³uku aorty i jego naczyñ; a, b  brak morfologicznych warunków do powstania piercienia naczyniowego,
a  anatomia prawid³owa, b  prawostronny ³uk aorty, prawostronny przewód têtniczy (wiêzad³o) aorta zstêpuj¹ca po prawej stronie krêgos³upa;
c, d, e  warianty anatomiczne podwójnego ³uku aorty, na rycinach zaznaczono równowa¿ne wielkoci ³uków, w rzeczywistoci w ka¿dym wariancie jeden z ³uków mo¿e byæ hipoplastyczny, c) z lewostronnym PDA i lewostronn¹ aort¹ zstêpuj¹c¹, d) z prawostronnym PDA i lewostronn¹ aort¹
zstêpuj¹c¹, e) z prawostronnym PDA, prawostronnym ³ukiem i prawostronn¹
aort¹ zstêpuj¹c¹; f, g  pozaprze³ykowy przebieg têtnicy podobojczykowej,
f) prawej, z lewostronnym PDA, lewostronnym ³ukiem i aort¹ zstêpuj¹c¹,
g) lewej, z prawostronnym PDA, prawostronnym ³ukiem i aort¹ zstêpuj¹c¹; h) prawostronny ³uk aorty z lewostronnym PDA i aort¹ zstêpuj¹c¹, pieñ
ramienno-g³owowy krzy¿uj¹cy tchawicê od przodu, stanowi dodatkowy
element ucisku; i) lewostronny ³uk aorty z pozaprze³ykowym przebiegiem,
z prawostronnym PDA i aort¹ zstêpuj¹c¹
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Pozaprze³ykowemu przebiegowi prawej têtnicy podobojczykowej z lewym ³ukiem aorty i prawostronnym przewodem têtniczym (lub wiêzad³em) relatywnie czêsto
towarzyszy ciê¿ka wewn¹trzsercowa wada serca (1, 14). Podobne spostrze¿enia dotycz¹ slingu (15,16). Prawa lub lewa lusoria mo¿e wystêpowaæ w skojarzeniach, do
których nale¿¹  zwê¿enie cieni aorty, przerwany ³uk aorty, zespó³ Fallota, ubytek
w przegrodzie miêdzykomorowej, wspólny pieñ têtniczy (ryc. 2a, b) (2, 4).
2 a)

Ryc. 2. a) Nieprawid³owe odejcie lewej têtnicy
podobojczykowej,  po lewej zakontrastowany prze³yk z widocznym ubytkiem cienia (czarna strza³ka
wskazuje miejsce ucisku prze³yku od ty³u), po
prawej obraz angiograficzny  w projekcji przód-ty³ (bia³a strza³ka wskazuje na a. lusoria sin.),
obok projekcja boczna (na kontur ³uku aorty nak³ada siê dodatkowy cieñ  a. lusoria sin.  czarna
strza³ka)  u tego samego, 4-miesiêcznego dziecka;
b) nieprawid³owe odejcie prawej têtnicy podobojczykowej, noworodek w 3 dobie ¿ycia, ze z³o¿on¹
wad¹ serca: wspólny pieñ têtniczy, przerwany ³uk
aorty, za a. lusoria dex. jest wad¹ towarzysz¹c¹,
projekcja przód-ty³. Czarna strza³ka wskazuje miejsce odejcia têtnicy podobojczykowej prawej z aorty zstêpuj¹cej, za dystalny odcinek naczynia zaznaczony jako  a. lusoria

Piercienie naczyniowe

365

2 b)

25.4. Embriologia
Embriologiczne przyczyny powstawania piercieni naczyniowych i innych
nieprawid³owoci ³uku aorty przedstawiono w tabeli 1.

25.5. Objawy i rozpoznanie
Niekiedy objawy uciskowe tchawicy i prze³yku s¹ dyskretne, b¹d te¿ piercieñ naczyniowy jest ca³kowicie bezobjawowy. Dotyczy to przede wszystkim
niepe³nych form anatomicznych piercienia w postaci nieprawid³owego przebiegu
têtnic podobojczykowych. W przypadkach dyskretnej dysfagii i bez zaburzeñ
oddechowych leczenie chirurgiczne jest zbêdne, tym bardziej ¿e jeli s¹ to objawy ³agodne to ustêpuj¹ w miarê czasu i wzrostu dziecka (9). Z kolei w skrajnej postaci klinicznej, pojawiaj¹ siê ciê¿kie zaburzenia zwi¹zane z uciskiem: dusznoæ, zaci¹ganie miêdzy¿ebrzy, epizody bezdechu, kaszel, sapanie, szorstki
oddechowy wist (stridor), niekiedy zasinienie. £atwo dochodzi do zaka¿eñ dróg
oddechowych i zach³ystowego zapalenia p³uc. Pu³apka powietrzna, która powstaje
w wyniku ucisku tchawicy, mo¿e w skrajnych przypadkach prowadziæ do zmian
rozedmowych. Wadzie mo¿e towarzyszyæ utrudnienie pasa¿u prze³ykowego, przy
czym objawy dysfagii i wymiotów s¹ mniej sta³e. Niekiedy pocz¹tek burzliwego przebiegu inicjuje infekcja, która we wczesnym okresie niemowlêcym wyzwala kaskadê ciê¿kich objawów prowadz¹cych do bezporedniego zagro¿enia
¿ycia (1, 2, 10, 11, 16, 17).
Podwójny ³uk aorty czêciej ni¿ pozaprze³ykowy przebieg arteria lusoria
manifestuje siê dramatycznoci¹ objawów u ma³ego dziecka. Sling (pêtla têtnicy p³ucnej lewej) niemal zawsze prowadzi do ciê¿kich objawów uciskowych we
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Tabela 1. Zwi¹zek wad ³uków têtniczych zarodka (têtnic ³uków skrzelowych)
z powstawaniem piercienia naczyniowego (przyk³ady)

£uk têtniczy Charakter zaburzenia zarodkowego

Rodzaj powstaj¹cej anomalii

III

Przetrwa³y kompletny III ³uk

Ucisk prze³yku i/lub tchawicy (w ok. 50%
przypadków objawy uciskowe piercienia) przez szyjny ³uk aortalny, ew. ucisk
boczny tchawicy

III

Brak III ³uku

jw., szyjny ³uk aorty z brakiem têtnicy
szyjnej wewnêtrznej

IV*

Rozdzielenie pomiêdzy praw¹ têtnic¹
Lewy ³uk aorty oraz prawa arteria lusoria
podobojczykow¹ a praw¹ têtnic¹ szyjn¹ (ew. lewy uchy³ek Kommerella)

IV

Pomiêdzy lew¹ têtnic¹ szyjn¹ a lew¹
têtnic¹ podobojczykow¹

IV

Poni¿ej odejcia lewej têtnicy podoboj- Prawy ³uk aorty z lustrzanym odbiciem
czykowej
uk³adu têtnic odchodz¹cych od ³uku aorty

IV

Brak przerwy w zarodkowym ³uku
aortalnym

Podwójny ³uk aorty z prawym lub lewym
³ukiem

IV

Dwie przerwy w zarodkowym ³uku
aortalnym (ró¿ne, w/w miejsca)

Przerwany ³uk aorty (ró¿ne typy A-C)

V

przetrwa³y V ³uk têtniczy

podwójne wiat³o aorty (aorta septa)
(4, 6, 11)

VI

anomalie VI ³uku têtniczego






Prawy ³uk aorty oraz lewa arteria lusoria
(ew. prawy uchy³ek Kommerella)

PDA
Brak têtnicy p³ucnej
Odejcie têtnicy p³ucnej od PDA
Sling têtnicy p³ucnej

* Rozdzielenie ³uku przed odejciem p³odowej prawej têtnicy podobojczykowej jest zjawiskiem
normalnym. Powstaje normalny uk³ad naczyñ, lewy ³uk aorty, brak piercienia naczyniowego (4, 6, 9, 11)

wczesnym okresie niemowlêcym (18). Jeli wspó³istniej¹ wady wewn¹trzsercowe,
to w³anie one decydowaæ mog¹ o charakterze obrazu klinicznego, wysuwaj¹c siê
na plan pierwszy. Dotyczy to, poza objawami niewydolnoci kr¹¿enia, kszta³tu
sylwetki serca, EKG. Niekiedy przy wnikliwej obserwacji przegl¹dowego zdjêcia
rentgenowskiego mo¿na zauwa¿yæ odchylenie tchawicy od jej osi, bêd¹ce efektem ucisku z zewn¹trz. Analiza wszelkich dodatkowych dostêpnych informacji
mo¿e nasun¹æ w³aciwe rozpoznanie wstêpne. Przyk³adowo, prawy ³uk aorty,
u dziecka z nawracaj¹cymi objawami niedyspozycji ze strony uk³adu oddechowego, sugeruje obecnoæ piercienia naczyniowego (2, 11, 19). Dla rozpoznania
wiêkszoci piercieni naczyniowych najw³aciwszym i równoczenie prostym
badaniem jest wykonanie wspomnianego ju¿ przegl¹dowego zdjêcia rentgenowskiego z prze³ykiem zakontrastowanym barytem (4, 2, 10, 11, 20, 21) (ryc. 2, 3).
Podwójny ³uk aorty w projekcji przednio-tylnej daje obraz obustronnego ucisku
prze³yku (prawostronny ubytek cienia jest zazwyczaj wiêkszy ni¿ po stronie lewej), w projekcji bocznej  jest to zazwyczaj szeroki ucisk z ty³u (ryc. 3a). Nieco
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Ryc. 3. Podwójny ³uk aorty; a) Wybrane przyk³ady uciniêcia prze³yku w postaci ubytku cienia od
ty³u na wysokoci ³uku aorty, esofagogramy w projekcji bocznej (kolejno niemowlêta w wieku 5, 6 i 8
tygodni). Ka¿da strza³ka wskazuje miejsce uciniêcia
prze³yku przez naczynie.
b) Obraz angiograficzny tych samych dzieci w projekcji przód-ty³ (zachowano t¹ sam¹ kolejnoæ co powy¿ej).
c) Angiografia w bocznej projekcji trzeciego kolejnego
dziecka. Widoczne mocne wysycenie zacieniowania na
wysokoci ³uku aorty odpowiadaj¹ce dok³adnie nak³adaj¹cym siê wzajemnie cieniom obu ³uków.
(Czêæ ilustracji z ryc. 2a oraz 3ac wykorzystano dziêki
uprzejmoci dr Z. Wyrobek oraz dr T. Grodzickiej, IP
CM UJ, Kraków).
d) Obraz ucisku na tchawicê przez podwójny ³uk aorty
uzyskany bronchoskopowo. Trzy kolejne zdjêcia ukazuj¹: pocz¹tek zwê¿onego odcinka (po lewej), miejsce najwiêkszej ciasnoty (w rodku) oraz nieco ³agodniejszy ucisk tu¿ powy¿ej rozwidlenia tchawicy (po
prawej).
(Dziêki uprzejmoci dr J. Buchwalda, Rabka).

c)

d)

podobny obraz ubytków cienia w esofagogramie, obserwuje siê w obu odmianach piercienia tworzonego przez prawy ³uk aorty. Pozaprze³ykowy przebieg
têtnicy podobojczykowej skutkuje skonym wyciskiem na tylnym obrysie prze³yku (19) (ryc. 2). Wspomnieæ nale¿y, ¿e w rzadszym wariancie nieprawid³owa têtnica podobojczykowa przebiega pomiêdzy prze³ykiem a tchawic¹ oraz
wyj¹tkowo rzadko  przed tchawic¹ (10). Ubytek cienia na przednim obrysie
prze³yku, na wysokoci podzia³u tchawicy powoduje sling têtnicy p³ucnej lewej
(11, 15, 16) (ryc. 4 ae).
Echokardiografia jest pomocna najbardziej w diagnostyce podwójnego ³uku
aorty (11). Badaniem szczególnie wartociowym, daj¹cym precyzyjny obraz przestrzenny, jest rezonans magnetyczny, jeli tylko jest dostêpny (4). Cewnikowanie zazwyczaj nie jest niezbêdne dla weryfikacji rozpoznania, podejmowane jest
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Ryc. 4. Sling têtnicy p³ucnej; a) Esofagogram w projekcji przednio-tylnej, widoczny ucisk prze³yku (czarna strza³ka) od strony lewej z odsuniêciem prze³yku ku stronie prawej przez pêtlê lewej
têtnicy p³ucnej owijaj¹c¹ siê wokó³ tchawicy, b) esofagogram boczny z widocznym uciskiem na
przedniej powierzchni prze³yku (bia³a strza³ka), to samo 6-tygodniowe niemowlê, c) angiografia
tego samego dziecka w projekcji przednio-tylnej. Strza³ka wskazuje pêtlê lewej têtnicy p³ucnej,
d) uproszczony obraz graficzny wady, e) stan po korekcji operacyjnej
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w przypadkach w¹tpliwych (1, 2, 4). Angiografia oraz pe³ne badanie hemodynamiczne s¹ natomiast niezbêdne w przypadku piercienia skojarzonego ze z³o¿onymi wadami wewn¹trzsercowymi i podejrzeniem nietypowych konfiguracji
naczyniowych ródpiersia. Praktykowana jest tak¿e subtrakcyjna angiografia
cyfrowa (DSA). Bronchoskopia nie powinna byæ wykonywana u dzieci z podejrzeniem piercienia naczyniowego i powa¿nymi objawami klinicznymi. Jest wrêcz
przeciwwskazana, bowiem mo¿e wyzwoliæ gron¹ w skutkach reakcjê kurczu
obrzêkniêtego uk³adu oddechowego. Podobnie wziernikowanie prze³yku mo¿e
spowodowaæ wiêcej powik³añ ni¿ korzyci. Wyj¹tkowo, uzyskanie obrazu zakontrastowanego drzewa oskrzelowego w slingu têtnicy p³ucnej mo¿e byæ wskazane przy podejrzeniu towarzysz¹cych anomalii g³ównych dróg oddechowych (15).
Tabela 2. Ucisk na tchawicê i prze³yk przez anomalie naczyniowe
Miejsce ucisku

Przyczyna

Ucisk na przedni¹ cianê a) podwójny ³uk aorty
tchawicy i tyln¹ prze³yku b) prawostronny ³uk aorty
 a. lusoria, lewy PDA
 lustrzane odbicie ga³êzi, lewy PDA
c) szyjny ³uk aorty  niektóre postacie
Ucisk na przedni¹ cianê a) nieprawid³owy przebieg pnia ramienno-g³owowego
tchawicy bez ucisku na
b) nieprawid³owy pieñ ramienno-g³owowy (z udzia³em lewej têtnicy
prze³yk
szyjnej)
Ucisk na tyln¹ cianê
prze³yku bez ucisku na
tchawicê

a) lewy ³uk aorty + prawostronna aorta zstêpuj¹ca, prawy PDA
b) szyjny ³uk aorty
c) lewy ³uk aorty + a. lusoria dex. + lewostronna aorta zstêpuj¹ca
d) lewy ³uk aorty + a. lusoria sin. + prawostronna aorta zstêpuj¹ca
e) prawy ³uk aorty + nieprawid³owy pieñ ramienno-g³owowy lewy
f) szyjny, prawostronny ³uk aorty + lewostronny PDA
g) têtnica miêdzy¿ebrowa

Ucisk na tyln¹ cianê
a) nieprawid³owe odejcie lewej têtnicy p³ucnej  sling
tchawicy i przedni¹ cianê b) pêtla PDA  ductal sling
prze³yku
Ucisk na boczn¹ cianê
tchawicy bez ucisku na
prze³yk

szyjny ³uk aorty  niektóre postacie (np. prawostronny ³uk  ucisk
od strony prawej, lewostronny  od lewej)

(1, 3, 10, 11, 16, 17, 20, 21)

25.6. Leczenie operacyjne
Jako zasadê przyjmuje siê, ¿e leczenie operacyjne stosowane jest u objawowych pacjentów (9, 11, 22, 23). Pe³ny obraz kliniczny, wymienionych uprzednio, szybko narastaj¹cych w czasie zaburzeñ, zmusza do bezzw³ocznego przeprowadzenia operacji. Uwolnienie piercienia naczyniowego jest w przewa¿aj¹cej wiêkszoci form anatomicznych operacj¹ nie wymagaj¹c¹ zastosowania kr¹¿enia pozaustrojowego. Do wyj¹tków nale¿¹ niektóre rzadkie anomalie ³uku 
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np. szyjny ³uk aorty, korygowane najczêciej w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Klasyczne kr¹¿enie pozaustrojowe poprzez sternotomiê, stosowane jest przy zaopatrywaniu slingu têtnicy p³ucnej lewej, chocia¿ operacja taka jest wykonalna
(wprawdzie z pewnym ryzykiem) jako procedura zamkniêta, bez kr¹¿enia. W
przypadku piercieni tworzonych przez odga³êzienia ³uku aorty, lewoboczna torakotomia przez 4 miêdzy¿ebrze, jest najw³aciwszym i najchêtniej stosowanym
dojciem operacyjnym (2, 10, 23). Taki dostêp zapewnia dobr¹ ekspozycjê dla
orientacji przestrzennej i wystarczaj¹ce warunki techniczne do zaopatrzenia wady.
 Podwójny ³uk aorty (ryc. 3).
Pomimo wczeniejszego przeprowadzenia niezbêdnej diagnostyki, wskazane jest
przeprowadzenie w polu operacyjnym identyfikacji têtnic zapewniaj¹cych
ukrwienie g³owy oraz zaopatrzenia aorty zstêpuj¹cej. Najczêciej próba zaciniêcia miejsca kwalifikowanego do uwolnienia piercienia, wyjania, czy pozostawiony po przeciêciu wymuszony przep³yw, bêdzie wystarczaj¹cy. Uwagi powy¿sze dotycz¹ przede wszystkim podwójnego ³uku aorty. Decyzja o przeciêciu
hipoplastycznego ³uku zazwyczaj nie budzi w¹tpliwoci. Jeli za oba ³uki maj¹
podobne wymiary, przeciêcie prawego wydaje siê w³aciwsz¹ decyzj¹, daj¹c¹
najpewniejszy wynik leczenia  prawy ³uk bowiem z natury bardziej usposabia
do ró¿nych form ucisku na narz¹dy ródpiersia. Miejsce przeciêcia w obrêbie
hipoplastycznego ³uku powinno znajdowaæ siê dystalnie od miejsca odejcia
têtnicy podobojczykowej lewej (11). Przeciêty ³uk lub naczynie nale¿y starannie zaopatrzyæ poprzez szczelne zszycie kikutów, po czym kikuty uwalnia siê
z otaczaj¹cych tkanek, z mo¿liwie szerokim marginesem. Uwolnienie takie z rozleg³ym zmobilizowaniem rozdzielonego naczynia jest bardzo pomocne dla uzyskania pe³nej dekompresji uciniêtej tchawicy i prze³yku.
W miejscu uciniêcia tchawicy wada mo¿e doprowadziæ do powa¿nego uszkodzenia aparatu chrz¹stkowego, niekiedy z rozleg³¹ tracheo i bronchomalacj¹ (np.
w efekcie slingu) (11, 17). Efekty leczenia operacyjnego nie s¹ wówczas tak
spektakularne a dziecko po chirurgicznym uwolnieniu piercienia, wymaga d³ugotrwa³ej, ¿mudnej terapii oddechowej. Zapadaj¹ca siê ciana tchawicy zmusza
niekiedy do wielotygodniowego wspomagania wentylacji. W skrajnych przypadkach, uszkodzony fragment tchawicy mo¿e wymagaæ chirurgicznego wyciêcia
(18) lub szynowania, wprowadzonego od wewn¹trz, w postaci stentu. W wiêkszoci przypadków efekt leczenia operacyjnego daje siê zauwa¿yæ ju¿ w pierwszych
godzinach po uwolnieniu piercienia.
 Pozaprze³ykowy przebieg têtnicy podobojczykowej (ryc. 2), jak ju¿ wspomniano, czêciej ni¿ inne postaci piercienia naczyniowego miewa postaæ bezobjawow¹, nie wymagaj¹c¹ leczenia operacyjnego. Jeli jednak nasilenie objawów uciskowych uznajemy za istotne, przeciêcie arteria lusoria jest postêpowaniem z wyboru. Przeciêcia dokonuje siê w pobli¿u jej odejcia od aorty,
zgodnie z powy¿ej podanymi zasadami. Nie zalecamy, stosowanej dawniej
niekiedy reimplantacji odciêtej têtnicy. Wskazane jest podwi¹zanie (z zasady)
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i przeciêcie przewodu têtniczego lub wiêzad³a Botalla, jeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie ich udzia³u w tworzeniu piercienia. Mo¿liwe jest wyj¹tkowe wykorzystanie arteria lusoria. W materiale w³asnym autorzy niniejszego
rozdzia³u odnotowali wprowadzenie modyfikacji technik chirurgicznych z wykorzystaniem pozaprze³ykowej zmobilizowanej i uwolnionej prawej têtnicy
podobojczykowej. W przypadku zwê¿enia cieni aorty arteria lusoria odchodz¹ca poni¿ej miejsca zwê¿enia pos³u¿y³a do wstecznego jego poszerzenia
zmodyfikowan¹ odwrócon¹ metod¹ Waldhausena, z kolei u noworodka z zespo³em Fallota lusoria pos³u¿y³a do wykonania zmodyfikowanego zespolenia
systemowo-p³ucnego. Przestrzegamy przed pochopnym kwalifikowaniem sk¹poobjawowej arteria lusoria do chirurgicznego przeciêcia.
Uwolnienie lub z³agodzenie objawów uciskowych wywo³anych przez warianty anatomiczne prawego ³uku aorty polegaj¹ przede wszystkim na przeciêciu
przewodu lub wiêzad³a Botalla, niekiedy wspó³tworz¹cej piercieñ arteria
lusoria. Dojcie operacyjne mo¿e byæ typowe lewostronne lub przez praw¹
boczn¹ torakotomiê, w szczególnoci jeli mamy do czynienia z prawostronnym wiêzad³em Botalla.
W przypadku anomalii odejcia i przebiegu pnia ramienno g³owowego tworz¹cego ucisk tchawicy po jego uwolnieniu z otaczaj¹cych tkanek, dokonuje
siê podwieszenia tego naczynia i przyszycia do tylnej powierzchni mostka lub
przymostkowych odcinków ¿eber. Odpowiednie dojcie operacyjne zapewnia
boczna torakotomia (strona dojcia zale¿y od warunków przestrzennych),
sternotomia mo¿e równie¿ zapewniæ w³aciw¹ ekspozycjê.
Formy anatomiczne wysokiego szyjnego przebiegu ³uku aorty lub te¿ wysokiego przewieszenia lewego ³uku wokó³ tchawicy i prze³yku z przejciem na
stronê praw¹, nale¿¹ do wielkich rzadkoci. Zniesienie ucisku mo¿na uzyskaæ
poprzez przeciêcie przewodu lub wiêzad³a Botalla (prawo- lub lewostronnego) lub wspó³istniej¹cej arteria lusoria.
Dojcie operacyjne mo¿e zapewniæ:
1) przed³u¿enie ciêcia do klasycznej sternotomii na szyjê, zbaczaj¹cego
w stronê przewieszonego ³uku,
2) prawa lub lewa boczna torakotomia (w zale¿noci od anatomii ³uku) lub
te¿, przy sprzyjaj¹cej anatomii,
3) ograniczone ciêcie na szyi (patrz podrozdzia³ poni¿ej, str. 374).
Rozpoznanie slingu lewej têtnicy p³ucnej jest z regu³y wskazaniem do leczenia operacyjnego (ryc. 4). Z uwagi na czêstoæ wspó³towarzysz¹cych ciê¿kich
objawów klinicznych zwi¹zanych z uciskiem tchawicy, zagro¿enie powa¿nymi zaburzeniami oddechowymi  s¹dzimy, ¿e korekcja wady jest bezpieczniejsza i w³aciwsza poprzez sternotomiê, w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Jeli zaburzenia maj¹ umiarkowany charakter a dziecko znajduje siê w dobrym ogólnym stanie klinicznym operacjê mo¿na wykonaæ bez kr¹¿enia pozaustrojowego, z lewego bocznego dojcia, przez 4 miêdzy¿ebrze. Wskazana jest pe³na
heparynizacja pacjenta, aby unikn¹æ zakrzepowego powik³ania w obszarze
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zespalanej têtnicy p³ucnej (10). Przy przeciêciu worka osierdziowego nie mo¿na
uszkodziæ lewego nerwu przeponowego. Mobilizacja lewej têtnicy p³ucnej
wymaga ostro¿noci przy oddzielaniu od tchawicy, aby nie naruszyæ jej ciany. Têtnica p³ucna lewa winna byæ odciêta mo¿liwie jak najbli¿ej prawej. Korekcjê koñczy przyszycie lewej têtnicy p³ucnej do pnia (10, 18, 21, 22, 23)
(ryc. 4 d, e).
Omawiaj¹c techniki operacyjne stosowane do leczenia piercieni naczyniowych
nie sposób pomin¹æ technik video-torakoscopowych, które w ostatnim dziesiêcioleciu znalaz³y ugruntowane miejsce w leczeniu wielu naczyniowych nieprawid³owoci w obrêbie klatki piersiowej. Po wprowadzeniu zamykania tak¹ technik¹
przewodu têtniczego, w 1993 roku doniesiono o dokonaniu w Bostonie spektakularnego rozdzielenia podwójnego ³uku aorty u 3-miesiêcznego niemowlêcia 
dziecko nastêpnego dnia po udanym zabiegu mog³o opuciæ szpital (24). W nastêpnych doniesieniach opisywano tak¿e rozdzielenia arteria lusoria, a najmniejsze dziecko z leczonym t¹ metod¹ piercieniem naczyniowym wa¿y³o 1800 g (25).
W doniesieniach uderzaj¹ znakomite wyniki i redni czas pobytu w szpitalu poni¿ej 48 godzin. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e torakoscopowe rozdzielanie piercienia
naczyniowego, w wielu jego odmianach anatomicznych, mo¿e zacz¹c szybko wypieraæ tradycyjn¹ chirurgiê. Na wspó³czesnym etapie rozwoju medycyny, pomimo
niezwyk³ych postêpów takich ma³oinwazyjnych technik, nie mo¿emy jednak ca³kowicie odrzuciæ klasycznych kardiochirurgicznych procedur, pozostaj¹cych najbezpieczniejsz¹ drog¹ leczenia z³o¿onych anomalii naczyniowych ródpiersia,
w szczególnoci slingu têtnicy p³ucnej.
Pimiennictwo umieszczono na koñcu rodzia³u 25.2., str. 378

