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R O Z D Z I A £  26

Przetoki naczyniowe

Janusz H. Skalski, Inna Kovalenko

26.1. Wstêp

Przetoki naczyniowe s¹ nieprawid³owymi po³¹czeniami w uk³adach:
� têtniczo-¿ylnym,
� têtniczo-têtniczym,
� ¿ylno-¿ylnym.

Grupê najwiêksz¹, obejmuj¹c¹ w przyt³aczaj¹cej wiêkszo�ci wady wrodzone,
stanowi¹ przetoki têtniczo-¿ylne. Patologia tej nieprawid³owo�ci polega na prze-
dostawaniu siê krwi z uk³adu têtniczego do ¿ylnego z pominiêciem ³o¿yska ka-
pilarnego � czy to systemowego, czy p³ucnego. Przetoki prowadz¹ce do zaburzeñ
hemodynamicznych nale¿¹ do niezwykle rzadko obserwowanych wad uk³adu
sercowo naczyniowego, nie przekraczaj¹c 1% leczonych w tej grupie (1). W ta-
beli 1 zosta³y umieszczone przetoki têtniczo-¿ylne, które niejednokrotnie bêd¹c
w oddaleniu anatomicznym od serca, mog¹ skutkowaæ fatalnymi konsekwencjami
hemodynamicznymi. W tabeli 2 umieszczono natomiast inne wadliwe po³¹czenia,
bêd¹ce, b¹d� to rzeczywistymi przetokami w uk³adach ¿ylno-¿ylnym i têtniczo-
têtniczym, b¹d� po³¹czeniami mieszcz¹cymi siê w szerokim pojêciu naczyñ
omijaj¹cych (tzw. kr¹¿enia obocznego). Istnienie tych ostatnich lub ich rozbudo-
wywanie, zwi¹zane jest z procesem nasilonej angiogenezy (2, 3).Wydaje siê, ¿e
procesy naczyniowo-wytwórcze mog¹ stanowiæ wyja�nienie dla powstawania
wszelkich, nabytych, czyli powstaj¹cych w efekcie oddzia³ywania w czasie zabu-
rzeñ hemodynamicznych, wynikaj¹cych z wady sercowo-naczyniowej jak i nie-
po¿¹danych skutków leczenia operacyjnego (tab. 1). W powstawaniu takich prze-
tok (têtniczo-¿ylnych i ¿ylno-¿ylnych) np. jako powik³anie leczenia serca jedno-
komorowego sposobem Fontana, ma odgrywaæ rolê nie tylko efekt hemodynamicz-
ny (podwy¿szone ci�nienie ¿ylne i brak przep³ywu pulsacyjnego w têtnicy p³uc-
nej), lecz tak¿e wy³¹czenie z obiegu kr¹¿enia p³ucnego strumienia krwi powraca-
j¹cej z w¹troby, w której znajduj¹ siê czynniki stabilizuj¹ce powstawanie przetok
(4, 5, 6, 7). Zjawisko to ujawnia siê g³ównie po pierwszym etapie leczenia spo-
sobem Fontana (dwukierunkowy Glenn vs. hemi-Fontan) i mo¿e ustêpowaæ po
drugim etapie, polegaj¹cym na do³¹czeniu sp³ywu ¿ylnego z dolnej czê�ci cia³a
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do têtnicy p³ucnej. S¹ to po�rednie dowody na istnienie, nie w pe³ni poznanych,
mediatorów maj¹cych wp³yw na proces tworzenia przetok i to zarówno w kr¹¿e-
niu p³ucnym jak i w¹trobowym. Dodatkowo jeszcze, ze wzglêdu na zastój ¿ylny
po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym metod¹ Fontana, ich wytwarzanie w
w¹trobie mo¿e byæ zaburzone. Zaobserwowano nawet, ¿e tworzenie siê p³ucnych
przetok têtniczo-¿ylnych ulega nasileniu u pacjentów ze schorzeniami w¹troby, za�
po uzyskaniu poprawy funkcji w¹troby � przetoki mog¹ zanikaæ (4, 5, 7). Zjawi-
sko to mog³oby dodatkowo potwierdzaæ tezê o hamuj¹cym wp³ywie czynnika
w¹trobowego na tworzenie siê naczyñ krwiono�nych w mi¹¿szu p³uca.

Tabela 1. Przetoki naczyniowe têtniczo-¿ylne

wrodzone nabyte w obrêbie naczyniaków

Serce

Klatka
piersiowa

G³owa
i szyja

P³uca

W¹troba

Organy jamy
brzusznej
Narz¹dy
obwodowe

przetoki wieñcowe do jam serca

przetoki biegn¹ce od
� têtnic ³uku aorty
� têtnic �ródpiersia tylnego
� têtnic przykrêgos³upowych
� têtnic miêdzy¿ebrowych
� przetoka do ¿y³y Galena (8,10)
� przetoki szyjne od têtnic ³uku

aorty
� przetoki przywnêkowe (od g³ów-

nych ga³êzi, p³atowe)
� obwodu mi¹¿szu p³uca (segmen-

towe, zazwyczaj pojedyncze,
rzadko mnogie)

� w sekwestracji
(czêsto wystêpuj¹ w lewym izo-
meryzmie) (6)

� przetoki têtniczo-wrotne,
� przetoki do ¿y³ w¹trobowych

(czêsto wystêpuj¹ w lewym izo-
meryzmie) (6)

pojedyncze lub mnogie w ka¿dym
z narz¹dów trzewnych
pojedyncze lub mnogie w ka¿dym
z narz¹dów peryferyjnych

niektóre po³¹czenia
tworz¹ce siê w cho-
robie wieñcowej

powik³ania poinfekcyj-
ne i w rozro�cie nowo-
tworowym

pourazowe

� po operacjach wad
serca:
� pojedynczej komory

sposobem Fontana
(g³ównie po I etapie
leczenia) (15, 16,
17)

� prze³o¿enia naczyñ �
korekcja na poziomie
przedsionków (atrial
switch) (1)

� w nadci�nieniu p³uc-
nym

� pozapalne
po operacjach pojedyn-
czej komory sposobem
Fontana (g³ównie po I
etapie leczenia) (15, 16,
17) pourazowe
pourazowe

pourazowe

niezwykle rzadko,
opisane przypadki
dotycz¹ okolicy
koniuszka serca (14)
tak

tak

tak
(g³ównie hemangioen-
dothelioma) (9)

tak

tak
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Zwracano uwagê na stymulowanie tworzenia przetok przez niektóre zwi¹zki, m.in.
glukagon, czynnik natriuretyczny, serotoninê, somatostatynê (4). Zaburzenie ich
wytwarzania udowodniono tak¿e u nie leczonych wcze�niej pacjentów z lewym
izomeryzmem tj. zespo³em polisplenii (5, 6) (porównaj tak¿e roz. 23, tom I).

Serce

Klatka
piersiowa

G³owa i
szyja

P³uca

W¹troba

Organy
jamy
brzusznej

Narz¹dy
obwodowe

Tabela 2. Po³¹czenia naczyniowe � kr¹¿enie oboczne

¯ylno-¿ylne Têtniczo-têtnicze

Wrodzone nabyte Wrodzone nabyte

niektóre anomalie zato-
ki wieñcowej i wieñco-
wego sp³ywu ¿ylnego

anomalie sp³ywu ¿yl-
nego p³ucnego i syste-
mowego � po³¹czenia
miêdzy nimi**

naturalne po³¹czenia
miêdzy narz¹dowymi
naczyniami ¿ylnymi
g³owy i OUN***

po³¹czenia w obrazie
morfologicznym nie-
prawid³owo�ci p³ucne-
go sp³ywu ¿ylnego**

po³¹czenia w obrazie
morfologicznym nie-
prawid³owo�ci p³ucne-
go sp³ywu ¿ylnego**

naturalne po³¹czenia
miêdzy narz¹dowymi
naczyniami ¿ylnymi***

naturalne po³¹czenia
miêdzy narz¹dowymi
naczyniami ¿ylny-
mi***

po operacjach pojedyn-
czej komory sposobem
Fontana (g³ównie po I
etapie leczenia) (6, 15,
16, 17)

przy niewydolnym na-
turalnym przep³ywie
¿ylnym

� po operacjach po-
jedynczej komory
sposobem Fontana
(g³ównie po I etapie
leczenia) (6, 15, 16, 17)

� w transpozycji po
korekcji na poziomie
przedsionków (atrial
switch)

po operacjach pojedyn-
czej komory sposobem
Fontana (g³ównie po I
etapie leczenia) (6, 15,
16, 17), nadci�nienie
wrotne
po operacjach pojedyn-
czej komory sposobem
Fontana (g³ównie po I
etapie leczenia � tj.
�hemi-Fontan�) (6, 15,
16, 17)

� po³¹czenia w ¿ylako-
wato�ci obwodowej

� pourazowe

przetoki wieñcowe
do têtnicy p³ucnej*

kr¹¿enie oboczne
w zwê¿eniu cie�ni
aorty i innych lokal-
nych niedro¿no-
�ciach têtnic

po³¹czenia w wa-
dach zwi¹zanych z
niedorozwojem têt-
nic p³ucnych (form¹
�nabyt¹� jest z wiê-
kszenie ich liczby
i rozmiarów)

kr¹¿enie oboczne w
zwê¿eniu cie�ni
aorty i innych lokal-
nych niedro¿no-
�ciach têtnic

naturalne po³¹cze-
nia miêdzy narz¹-
dowymi naczynia-
mi têtniczymi***

wtórne po³¹cze-
nia w chorobie
wieñcowej

postêpuj¹cy
rozwój kr¹¿enia
obocznego w
zwê¿eniu cie�ni
aorty

kr¹¿enie oboczne
w lokalnej nie-
dro¿no�ci têtnic

po³¹czenia w
nadci�nieniu
p³ucnym

kr¹¿enie oboczne
w lokalnej nie-
dro¿no�ci têtnic

� kr¹¿enie obocz-
ne w lokalnej nie-
dro¿no�ci têtnic
� pourazowe

* Po³¹czenia têtniczo-têtnicze pomiêdzy lew¹ i praw¹ têtnic¹ wieñcow¹ s¹ anatomiczn¹ prawid³owo�ci¹
** Po³¹czenia takie stanowi¹ nieroz³¹czny element wrodzonych nieprawid³owo�ci sp³ywów ¿ylnych

*** Po³¹czenia takie s¹ anatomiczn¹ prawid³owo�ci¹ (patologi¹ jest nadmierna ilo�æ takich po³¹czeñ)
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Po³¹czenia ¿ylno-¿ylne i têtniczo-têtnicze o wrodzonym charakterze, bêd¹ce
sk³adnikiem wady serca, ze z³o¿onym obrazem patoanatomii (tab. 2), zosta³y
omówione w odpowiednich rozdzia³ach czê�ci szczegó³owej niniejszego podrêcz-
nika. W tab. 2 zestawiono równie¿ inne nabyte po³¹czenia tego typu, bêd¹ce
najczê�ciej powik³aniami ró¿nych nieprawid³owo�ci.

26.2. Przetoki têtniczo-¿ylne

W przypadkach skrajnych mog¹ prowadziæ do ciê¿kiej niewydolno�ci kr¹-
¿enia w okresie noworodkowym i niemowlêcym, za� przetoki ma³e, odpowie-
dzialne s¹ za objawy miejscowe i maj¹ znikome znaczenie kliniczne. W za-
le¿no�ci zatem od anatomii i zagro¿enia hemodynamicznego, wrodzone prze-
toki têtniczo � ¿ylne mo¿na zaszeregowaæ do 4 (1) lub nawet 5 typów mor-
fologiczno-klinicznych (tab. 3).

Tabela 3. Morfologia przetok têtniczo-¿ylnych

Charakter przetoki
Przetoki w kr¹¿eniu

systemowym
Przetoki w kr¹¿eniu p³ucnym

1 przetoki du¿e, pojedyncze
(du¿e naczynie têtnicze do-
prowadzaj¹ce oraz du¿e ¿yl-
ne odprowadzaj¹ce)

2 umiarkowanej wielko�ci
mnogie przetoki ograniczo-
ne do jednego narz¹du

3 typ mieszany przetok w ob-
rêbie jednego narz¹du

4 typ mieszany przetok wy-
kraczaj¹cych poza 1 narz¹d

5 przetoki kapilarne typu na-
czyniakowatego

� �ródpiersie
� g³owa
� szyja
� w¹troba
� o�rodkowy uk³ad nerwowy
� p³uca
� klatka piersiowa
� niektóre narz¹dy trzewne
� o�rodkowy uk³ad nerwowy
� p³uca
� niektóre narz¹dy trzewne
� klatka piersiowa
� narz¹dy trzewne
oraz w rozsianej teleangiecta-
sii Rendu-Oslera-Webera (9)
prawie wszystkie narz¹dy

� jedna z g³ównych ga³êzi p³uc-
nych

� têtnice p³atowe
� têtnice segmentowe
mnogie przetoki jednego p³uca
(b. rzadkie)

mnogie przetoki jednego p³uca
(b. rzadkie)

mnogie przetoki obu p³uc (nie-
zwykle rzadkie)
oraz w rozsianej teleangiectasii
Rendu-Oslera-Webera
w obrêbie guzów hemangiohi-
stiocytoma, hemangioendothe-
lioma, hemangiopericitoma (9)

26.2.1. Anatomia i skutki hemodynamiczne

W wieku dzieciêcym najczê�ciej obserwowan¹ postaci¹ jest przetoka po-
jedyncza, znacznie rzadziej przetoki mnogie, ograniczone do jednego narz¹du.
Zmiany naczyniakowate, chocia¿ mieszcz¹ce siê w szerokim rozumieniu prze-
tok têtniczo-¿ylnych i zwyczajowo omawiane wraz z nimi, tutaj ze wzglêdu
na marginalne powi¹zania z chirurgi¹ serca wieku dzieciêcego, zostan¹ omó-
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wione skrótowo. Przetoka (lub mnogie przetoki) mo¿e prowadziæ do skutków
hemodynamicznych dotycz¹cych stanu ca³ego ustroju, jak te¿ i szkód miejsco-
wych. Wszelkie niekorzystne efekty kr¹¿eniowe zale¿¹ od wieku dziecka, roz-
miaru nieprawid³owego po³¹czenia, wielko�ci przecieku i jego kierunku � przy
czym okre�lenie kierunku odnosi siê do sumarycznego bilansu ³¹cznych prze-
cieków poprzez po³¹czenia pomiêdzy kr¹¿eniem systemowym i p³ucnym. Naj-
gro�niejsze skutki hemodynamiczne przetoki obserwuje siê u noworodka. Niskie
ci�nienie rozkurczowe w wyniku ucieczki krwi przez przetokê pogarsza per-
fuzjê narz¹dow¹, przy równoczesnym wzro�cie objêto�ci powrotu ¿ylnego.
W stanie obni¿onych przez przetokê oporów systemowych i utrzymywania siê
fizjologicznie wysokich oporów p³ucnych, powstaj¹ warunki do przetrwania
i utrwalenia siê prawo-lewego przecieku przez otwór owalny i przewód têtni-
czy (8). Czê�ciej jednak efekt hemodynamiczny du¿ej przetoki jest podobny
do skutków czynnego przewodu têtniczego z masywnym lewo-prawym prze-
ciekiem i zastoinow¹ niewydolno�ci¹ kr¹¿enia. Du¿e przetoki stanowi¹ powa¿-
ny problem kliniczny o charakterze kr¹¿eniowym, który szczególnie w okresie
noworodkowym i niemowlêcym, prowadzi do zagro¿enia ¿ycia i wymaga bez-
zw³ocznego podjêcia radykalnego leczenia. Przetoki o mniejszym znaczeniu
hemodynamicznym i rozpoznawane poza okresem niemowlêcym, kwalifikowa-
ne s¹ do leczenia w sposób planowy a wyniki, oczywi�cie w zale¿no�ci od stanu
wyj�ciowego i zaistnia³ych szkód, mo¿na okre�liæ jako dobre.

Powstaj¹ce niekiedy szkody miejscowe, co dodaæ nale¿y, w tle ciê¿kiego stanu
ogólnego, zwi¹zane s¹ z trzema g³ównymi mechanizmami:

1) tzw. podkradania, powstaj¹cego przy ucieczce krwi z ³o¿yska têtniczego,
maj¹cego zaopatrywaæ okre�lony lokalny obszar tkankowy, z równoczesnym
odwróceniem przep³ywu w przynale¿nym obszarze ukrwienia kapilarnego. Po-
zbawienie w³a�ciwego ukrwienia tkanki prowadzi do lokalnej hipoperfuzji, nie-
dotlenienia, obrzêku, niekiedy zmian martwiczych;

2) ucisku na tkanki s¹siaduj¹ce przetoce, prowadz¹cego do ischemii otacza-
j¹cych struktur, martwicy i zaników;

3) krwawieñ � zarówno w wyniku pêkniêcia zcieñcza³ej i niepe³nowarto�cio-
wej �ciany przetoki, jak równie¿, opisanych wy¿ej, zmian martwiczych tkanek
wraz z uszkodzeniami przynale¿nych naczyñ (1, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Dodatkowym, zarówno miejscowym, jak i ogólnym powik³aniem, jest nad-
mierna tendencja do tworzenia siê skrzeplin i uwalniania materia³u zatorowego
� nie bez wp³ywu na stan ca³ego uk³adu krzepniêcia (przyk³adem mo¿e byæ
trombocytopenia w przebiegu zespo³u Kasabacha-Meritta) (9). Zjawisko to do-
tyczy jednak, g³ównie mnogich, mikroprzetok w obrêbie masywnych zmian na-
czyniakowatych.

Przetoki naczyniowe



386

26.2.2. Objawy

Nasilenie objawów w okresie noworodkowym mo¿e byæ zró¿nicowane. Je�li
jednak przeciek przez przetokê jest du¿y, dziecko mo¿e manifestowaæ objawy
niewydolno�ci kr¹¿enia z duszno�ci¹, pobudzeniem, tachykardi¹, niekiedy sini-
c¹. Czêsto dominuje w obrazie klinicznym szmer o ró¿nej g³o�no�ci i charak-
terystyce (skurczowy lub ci¹g³y) s³yszalny niekiedy w najbardziej niespodzie-
wanych miejscach � nad polami p³ucnymi, szyj¹, g³ow¹, czy te¿ nad jam¹ brzusz-
n¹. Ten sam g³o�ny szmer s³yszalny nad sklepieniem czaszki mo¿e byæ wys³u-
chiwany tak¿e nad ca³¹ klatk¹ piersiow¹. Je�li przetoka zlokalizowana jest
w obrêbie jamy czaszki, mog¹ pojawiæ siê niecharakterystyczne objawy neuro-
logiczne. Starsze dzieci zg³aszaj¹ bóle i zawroty g³owy, zaburzenia równowagi,
widzenia, odczuwaj¹ niezno�ny szmer w uszach i g³owie. Niekiedy wadzie mo¿e
towarzyszyæ wodog³owie. Najbardziej typow¹ form¹ przetoki w obrêbie jamy
czaszki, daj¹c¹ w/w objawy ze strony o�rodkowego uk³adu nerwowego, jest
przetoka kieruj¹ca siê do ¿y³y Galena. Jest to gro�na wada zwi¹zana z wysok¹
�miertelno�ci¹ w pierwszych dniach ¿ycia, zarówno z powodu niewydolno�ci
kr¹¿enia jak i miejscowego krwotoku do jamy czaszki (8, 10). Je�li objawy nie-
wydolno�ci kr¹¿enia ustêpuj¹, to przysz³o�æ dziecka zagro¿ona jest przede
wszystkim z powodu prawdopodobieñstwa pêkniêcia przetoki. Najgro�niejsz¹
postaci¹ przetoki w obrêbie jamy brzusznej jest przetoka têtniczo-wrotna (18).
Pojawia siê nadci�nienie wrotne ze wszystkimi klinicznymi konsekwencjami,
³¹cznie z zastojem ¿ylnym i przekrwieniem biernym trzewi, krwawi¹cymi ¿y-
lakami prze³yku, ¿o³¹dka i jelit oraz obfitym przesiêkaniem do wolnej jamy
otrzewnowej (ascites). Przetoki têtniczo-¿ylne w peryferyjnych rejonach ustroju
rzadko doprowadzaj¹ do uogólnionych objawów kr¹¿eniowych (19). Jest to
z regu³y wp³yw miejscowy i je�li patologia taka dotyczy koñczyn, pojawia siê
obrzêk, lokalnie rejestrowany szmer lub dr¿enie, zaburzenia kolorystyki skóry
oraz upo�ledzenie rozwoju narz¹du (w konsekwencji zespo³u podkradania) lub
przeciwnie, nadmiernego wzrostu koñczyny (zespó³ Klippela-Trénaunay�a). Do
lokalnych przetok zalicza siê równie¿ przetoki na szyi i karku. Dominuj¹ obja-
wy obrzêku, jednak konsekwencje ogólnoustrojowe mog¹ byæ powa¿niejsze ni¿
wymienione powy¿ej. Szczególn¹ postaæ przetok têtniczo-¿ylnych stanowi¹
przetoki wieñcowe tj. przetoki pomiêdzy uk³adem têtnic wieñcowych a wnêtrzem
serca. Problemy kliniczne, diagnostyka i leczenie tych przetok daleko odbiega-
j¹ce od zagadnieñ omawianych tutaj, zosta³y szeroko omówione wraz z innymi
nieprawid³owo�ciami unaczynienia serca. Poza przetokami w uk³adzie naczyñ
wieñcowych, przetoki têtniczo-¿ylne w obrêbie mi¹¿szu p³uc (ryc. 1a, b) i �ród-
piersiu oraz w obszarze w¹trobowego odcinka ¿y³y g³ównej dolnej, stanowiæ
mog¹ obiekt szczególnego zainteresowania kardiochirurgii dzieciêcej. Przetoki
p³ucne charakteryzuje zmienno�æ morfologiczna � od pojedynczych du¿ych
(ryc. 1a, b, 2), poprzez mniejsze mnogie, a¿ do rozsianych w ca³ym mi¹¿szu p³uc
(ryc. 3, 4a, b), licznych po³¹czeñ (1, 20, 21, 22). Mog¹ one byæ równie¿ sk³adni-
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Ryc. 1. Pojedyncza du¿a przetoka systemowo-p³ucna (têtniczo-têtnicza) zlokalizowana w czê�ci
obwodowej p³ata �rodkowego prawego p³uca, u dziecka 4-letniego; a � obraz angiograficzny,
b � ta sama przetoka uwidoczniona �ródoperacyjnie z dostêpu przez 5 prawe miêdzy¿ebrze, tu¿
przed podwi¹zaniem (nap³ywu i odp³ywu). Bia³e strza³ki wskazuj¹ granice przetoki o kulistym kszta³cie

i zcieñcza³ej �cianie (�rednicy 27 mm)

Ryc. 2. Obraz angiograficzny du¿ej, przywnêko-
wej � izolowanej przetoki prawego p³uca

a)

b)
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Ryc. 4 a,b. Mnogie, rozsiane przetoki obu p³uc. Obraz angiograficzny a i b dotyczy dwóch ró¿nych
faz (têtniczej i ¿ylnej) zakontrastowania naczyñ u tego samego, 6-letniego dziecka

Ryc. 3. Mnogie przetoki w obrêbie p³uca lewego

kiem rozsianego poszerzenia naczyñ (teleangiectasia Rendu-Oslera-Webera), lo-
kalizuj¹cego siê w obwodowych regionach p³uc, najczê�ciej w dolnych p³atach.
Typowo przetoki takie ujawniaj¹ siê w 2�3 dekadzie ¿ycia, jednak by³y opisywa-
ne w okresie noworodkowym (9). Rzadsz¹ anomali¹ jest przetoka têtniczo-¿ylna
komunikuj¹ca pomiêdzy têtnic¹ systemow¹ (oskrzelow¹, miêdzy¿ebrow¹ lub pier-
siow¹ wewnêtrzn¹) a ¿y³¹ p³ucn¹ (9, 23). W mi¹¿szu p³ucnym tak¿e przetoki
têtniczo-têtnicze, pomiêdzy uk³adem systemowym têtnic oskrzelowych i têtnic
p³ucnych, zachowuj¹ siê zarówno co do swej fizjologii jak i morfologii, podobnie
jak przetoki têtniczo-¿ylne. Odnosi siê to do tzw. naczyñ obocznych (kollateral-
nych, ang. Major Aortopulmonary Collateral Arteries � MAPCA), têtnic zazwy-
czaj zaopatruj¹cych segmenty p³uc. Ich istnienie wpisane jest niemal w charak-

a) b)
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terystyczny obraz wadliwego unaczynienia p³uc np. w atrezji têtnicy p³ucnej.
Z przyczyn nie do koñca poznanych, w niektórych przypadkach wad serca
z ograniczonym dop³ywem krwi do p³uc (zwê¿enie têtnicy p³ucnej, zwê¿enie
drogi wyp³ywu prawej komory), dochodzi do nadmiernego rozwoju po³¹czeñ
obocznych, za� w innych przypadkach po³¹czenia takie s¹ bardzo nieliczne b¹d�
nie wystêpuj¹ w ogóle. Form¹ przetok têtniczo-¿ylnych jest równie¿ nieprawi-
d³owo�æ ukrwienia tzw. sekwestrów p³uc � w postaci unaczynienia têtniczego sys-
temowego, odaortalnego, pozbawionego sieci kapilarnej, ³¹cz¹cego siê przeto-
kami z uk³adem ¿ylnym. Mi¹¿sz p³uca w tym obszarze pozbawiony zrazików
p³ucnych, jest ca³kowicie niezdolny do swych funkcji fizjologicznych.

Najbardziej typowe przetoki p³ucne rzadko doprowadzaj¹ do powstania nie-
wydolno�ci kr¹¿enia w okresie noworodkowym. Z czasem postêpuje przeci¹¿e-
nie lewego serca z sinic¹ pojawiaj¹c¹ siê podczas wysi³ków. Niewydolno�æ kr¹-
¿enia, je�li wystêpuje, zwi¹zana jest z pojedyncz¹ wielk¹ przetok¹ (20, 21), prze-
toki mnogie, niewielkie, maj¹ znacznie ³agodniejszy przebieg kliniczny. G³o�ny,
ci¹g³y szmer, najg³o�niejszy nad polami p³ucnymi, bywa s³yszalny czasem nad
ca³¹ klatk¹ piersiow¹.

26.2.3. Diagnostyka przetok

Je�li przetoka têtniczo-¿ylna jest du¿a i hemodynamicznie istotna, prowadzi
zawsze do powiêkszenia sylwetki serca, niezale¿nie od tego, w którym narz¹-
dzie jest ulokowana. Zarówno têtnica p³ucna, jak i aorta mog¹ mieæ powiêkszo-
ne rozmiary a rysunek naczyniowy p³uc jest bogatszy. Obraz elektrokardiogra-
ficzny wskazuje zazwyczaj na przerost komory lewej (poza okresem noworod-
kowym). Badanie to ma ograniczone znaczenie, jako ma³o charakterystyczne i
niewiele wnosz¹ce do diagnostyki. Echokardiografia jest niezwykle przydatna w
diagnostyce przetok w obrêbie �ródpiersia, przetoki w mi¹¿szu p³uc pozostaj¹
nieosi¹galne. Dobrze dostêpne badaniem ultrasonograficznym mog¹ okazaæ siê
równie¿ niektóre przetoki w obrêbie w¹troby i g³owy (1, 24). Wa¿nym napro-
wadzaj¹cym elementem diagnostycznym jest równoczesny brak anomalii we-
wn¹trzsercowej lub te¿ przewodu Botalla uzasadniaj¹cych objawy przecieku
lewo-prawego a jedynym odchyleniem od stanu prawid³owego jest wówczas
zwiêkszone obci¹¿enie serca. Tomografia komputerowa ma ugruntowane miej-
sce w diagnostyce po³¹czeñ naczyniowych i ich têtniakowatych poszerzeñ, spraw-
dza siê jednak dopiero przy przetokach du¿ych rozmiarów. Tomografia spiralna
mo¿e dostarczyæ precyzyjniejszych informacji, przy czym wzbogacenie badania
w postaci wprowadzenia materia³u kontrastuj¹cego, pozwala na zlokalizowanie
obszarów ze wzmo¿on¹ siatk¹ naczyniow¹ a tym bardziej naczyñ (przetok) o po-
nadnormatywnej �rednicy. Zastosowanie magnetycznego rezonansu j¹drowego
okazuje siê natomiast najtrafniejszym wyborem po�ród nowoczesnych metod dia-
gnostycznych dla przetok naczyniowych (25). Stwierdzenie to dotyczy wszyst-
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kich regionów cia³a, w szczególno�ci g³owy i szyi, �ródpiersia, okolic przykrê-
gos³upowych, w¹troby i przestrzeni zaotrzewnowej. Cewnikowanie serca wraz
z angiografi¹ jest z oczywistych wzglêdów badaniem eliminuj¹cym wszelkie
w¹tpliwo�ci diagnostyczne. Cewnikowanie wyklucza bowiem definitywnie
ewentualn¹ wadê serca lub pozwala zweryfikowaæ rozpoznanie anomalii, której
towarzyszy przetoka. Pozwala ponadto na ocenê kr¹¿enia p³ucnego czy te¿
nadci�nienia p³ucnego, wykrycie wzrostu saturacji w poddawanym ocenie uk³a-
dzie ¿ylnym, okre�lenie ci�nienia i kierunku przep³ywu przez ¿ylne naczynia.

26.2.4. Leczenie

W wiêkszo�ci kwalifikowanych o�rodków diagnostycznych uznaje siê zasa-
dê, ¿e pe³na diagnostyka inwazyjna przetok têtniczo-¿ylnych podejmowana jest
tylko wówczas, kiedy zespó³ diagnostyczny dysponuje do�wiadczeniem i tech-
nicznymi mo¿liwo�ciami równoczasowej leczniczej interwencji przezskórnego
zamykania naczyñ. Odnosi siê to równie¿ do nabytych, niepo¿¹danych po³¹czeñ
naczyniowych, komplikuj¹cych wynik leczenia serca jednokomorowego sposo-
bem Fontana lub atrezji têtnicy p³ucnej. Terapeutyczne interwencje przeznaczy-
niowe, pomimo istniej¹cych nadal ograniczeñ technicznych, okazuj¹ siê najbez-
pieczniejszym dla pacjenta sposobem zamykania przetok naczyniowych (roz. 10,
tom I) (19, 22, 26, 27). Pozostaje wszak¿e pewna grupa przetok, których dostêp-
no�æ przeznaczyniowa cewnikiem jest niezwykle trudna, niebezpieczna lub te¿
praktycznie brak takiej dostêpno�ci. Dotyczy to np. niektórych przetok w obrê-
bie jamy czaszki, obwodowych regionów mi¹¿szu p³uca oraz jamy brzusznej.
Metody chirurgiczne pozostaj¹ wówczas najw³a�ciwszym sposobem leczenia.
Ogromna zmienno�æ morfologiczna takich po³¹czeñ naczyniowych utrudnia
ujednolicenie regu³ postêpowania chirurgicznego i podania sposobów techniki
operacyjnej. Operacyjne zamykanie przetok wymaga indywidualnego traktowa-
nia problemu, dobrania w³a�ciwego dostêpu i taktyki chirurgicznej, niezbêdne-
go przygotowania technicznego i inwencji odpowiednio do�wiadczonego zespo-
³u. W szczególno�ci przetoki powstaj¹ce po leczeniu operacyjnym serca jedno-
komorowego, s¹ cen¹ nie do unikniêcia, w bilansie korzy�ci i powik³añ. Rów-
nie¿ i tutaj pozostaje niejasna, indywidualnie wiêksza lub mniejsza tendencja do
tworzenia przetok ¿ylno-¿ylnych i têtniczo-¿ylnych (7). Je�li dojdzie ju¿ do
wytworzenia przetok, zamykanie chirurgiczne, trudne i bêd¹ce tylko paliatywem
nie gwarantuj¹cym trwa³ego zlikwidowania problemu, jest dzia³aniem ma³o
przekonuj¹cym i jako takie � wyj¹tkowo praktykowanym.
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