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R O Z D Z I A £  27

Wrodzone nieprawid³owo�ci
unaczynienia serca

Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Zbigniew Religa

27.1. Wstêp

Anomalie naczyñ w³asnych serca dotycz¹: ilo�ci odchodz¹cych têtnic wieñ-
cowych, miejsca ich odej�cia, przebiegu, po³¹czeñ koñcowych, przetok, a tak¿e
zmian dotycz¹cych ich �ciany � w tym zmian têtniakowatych. Do nieprawid³o-
wo�ci unaczynienia serca nale¿¹ równie¿ anomalie wieñcowego uk³adu ¿ylnego
i zatoki wieñcowej.

Zwiêkszenie ilo�ci odchodz¹cych od aorty têtnic wieñcowych, z uwagi na fakt,
¿e s¹ to najczê�ciej prawid³owe naczynia, maj¹ce jedynie samodzielne odej�cie
w zatoce Valsalvy i z tej przyczyny nie maj¹ce negatywnego wp³ywu na unaczy-
nienie serca, traktujemy jako wariant anatomiczny a nie wadê. Jedynie w sko-
jarzeniu z wadami wrodzonymi serca (szczególnie z³o¿onymi) mog¹ stanowiæ pro-
blem diagnostyczny i techniczny, podczas chirurgicznego korygowania wady. Od-
rêbnym natomiast zagadnieniem jest dodatkowe samodzielne odej�cie têtnicy
wieñcowej z pó�niejszym jej nieprawid³owym przebiegiem.

27.2. Dodatkowe têtnice wieñcowe

Takie têtnice wieñcowe nie s¹ nimi w sposób dos³owny, gdy¿ najczê�ciej s¹
to typowe ga³êzie odchodz¹ce natomiast niezale¿nie od zatok Valsalvy a zatem
dodatkowym jest tylko ich odej�cie. Najczê�ciej dotyczy to prawej têtnicy wieñ-
cowej (opisywano nawet 2�5 uj�æ w prawej zatoce). Jej pierwsze odga³êzienie
� ga³¹� sto¿ka, mo¿e odchodziæ niezale¿nie od prawej zatoki Valsalvy w ok. 50%,
tworz¹c dodatkow¹ praw¹ têtnicê wieñcow¹ (1). Trzy odej�cia wieñcowe obser-
wuje siê ponadto je�li:
� ga³êzie przednia zstêpuj¹ca (miêdzykomorowa przednia) i okalaj¹ca lewej têt-

nicy wieñcowej odchodz¹ samodzielnie z lewej zatoki,
� ga³¹� przednia zstêpuj¹ca odchodzi z prawej zatoki,
� od lewej têtnicy wieñcowej samodzielnie odchodzi pierwsza ga³¹� penetruj¹-

ca (przeszywaj¹ca).
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27.3. Nietypowe odej�cie i przebieg têtnic wieñcowych
(warianty anatomiczne)

Wiêkszo�æ nietypowych, niekiedy bardzo rzadkich wariantów anatomicznych
uk³adu têtnic wieñcowych kojarzy siê ze z³o¿onymi, wrodzonymi wadami ser-
ca. Jednak mo¿na w praktyce klinicznej napotkaæ niezwyk³e warianty unaczy-
nienia têtniczego serca bez jakiejkolwiek innej anomalii w zakresie anatomii serca
oraz bez upo�ledzenia ukrwienia miê�nia sercowego. Czasami nietypowy prze-
bieg naczynia (w sk¹din¹d prawid³owym sercu) mo¿e skutkowaæ jego uciskiem
pomiêdzy aort¹ a pniem p³ucnym. Nietypowe za� odej�cie têtnic wieñcowych
mo¿e przybieraæ formy:
� samodzielne odej�cie g³ównych ga³êzi lewej têtnicy wieñcowej od lewej

(z dalszym ich nieprawid³owym przebiegiem) lub prawej zatoki,
� odej�cie lewej lub prawej têtnicy z tylnej zatoki,
� odej�cie obu równocze�nie têtnic wieñcowych z lewej, prawej lub tylnej za-

toki aortalnej.
Wa¿ne uwagi:
� lewa têtnica lub jej przednia ga³¹� zstêpuj¹ca odchodz¹c od prawej lub tylnej zatoki

mo¿e przebiegaæ pomiêdzy aort¹ i pniem p³ucnym daj¹c efekt ucisku (ryc. 1.g, o),
� objawy ucisku daje zazwyczaj odej�cie prawej têtnicy wieñcowej od lewej

zatoki (ryc. 1.h�l),
� ga³¹� okalaj¹ca je�li odchodzi od prawej zatoki lub prawej têtnicy mo¿e zostaæ

uszkodzona podczas wszczepiania zastawki aortalnej (jest to przy tym najczêst-
sza anomalia wieñcowa serca o prawid³owej morfologii).

27.4. Najczêstsze anomalie wieñcowe towarzysz¹ce
wadom serca

� w zespole Fallota � w ok. 7�9% najczê�ciej: a) ga³¹� miêdzykomorowa przed-
nia odchodzi od prawej têtnicy, b) wystêpuje pojedyncza têtnica wieñcowa,
c) lewa têtnica przebiega przed têtnic¹ p³ucn¹ (2, 3, 4),

� w prze³o¿eniu wielkich naczyñ, najczê�ciej: a) odej�cie prawej têtnicy od tyl-
nej zatoki � w ok. 60%, b) prawej têtnicy od tylnej zatoki z równoczesnym
odej�ciem ga³êzi przedniej zstêpuj¹cej od lewej zatoki samodzielnie � w ok.
20%; inne warianty spotykane s¹ rzadziej,

� ponadto nietypowe odej�cia têtnic wieñcowych obserwowane s¹ w nastêpuj¹-
cych wadach: wspólny pieñ têtniczy, skorygowana transpozycja, heterotaksja,
pojedyncza komora, dwuuj�ciowa prawa lub lewa komora.

Warianty anatomiczne têtnic wieñcowych skojarzone ze z³o¿onymi wadami
serca mo¿na zaliczyæ do dwóch wyró¿niaj¹cych siê typów:
1) W pierwszym z nich lewa têtnica wieñcowa odchodzi od lewej zatoki wieñ-

cowej, za� prawa têtnica odchodzi od zatoki tylnej. Uk³ad taki jest wariantem
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Ryc. 1. Pojedyncza têtnica wieñcowa: a � uk³ad anatomicznie normalny, b�g: warianty anatomicz-
ne odej�cia pojedynczej têtnicy wieñcowej z prawej zatoki Valsalvy, g � przej�cie têtnicy wieñ-
cowej lewej pomiêdzy aort¹ i têtnic¹ p³ucn¹ zagro¿one niedokrwieniem, h�l: odej�cie pojedynczej
têtnicy od lewej zatoki aortalnej, l � têtnica wieñcowa prawa wci�niêta pomiêdzy aortê i têtnicê
p³ucn¹ zagro¿ona uci�niêciem i niedokrwieniem, m�o: odej�cie pojedynczej têtnicy od tylnej,
bezwieñcowej zatoki, o � najwiêksze zagro¿enie niedokrwieniem, bowiem wspólny odcinek obu
têtnic wieñcowych wci�niêty jest pomiêdzy aortê i têtnicê p³ucn¹ [L � zatoka lewa, P � prawa,
B � bezwieñcowa � tylna, GO � ga³¹� okalaj¹ca, GMP � ga³¹� miêdzykomorowa (zstêpuj¹ca)

 przednia, PTW � prawa têtnica wieñcowa, TP � têtnica p³ucna]

a) b)
c)

d) e) f)

g) h) i)

j) k)
l)

m)

n)

o)
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najczêstszym w prze³o¿eniu wielkich pni naczyniowych (5). Pojawia siê rów-
nie¿ w z³o¿eniach skojarzonych z prze³o¿eniem, przyk³adowo � serce z mor-
fologi¹ pojedynczej komory, z inwersj¹ sto¿ka têtniczego i z prze³o¿eniem pni
têtniczych (6, 7). Odmian¹ w tym typie jest uk³ad ga³êzi okalaj¹cej odchodz¹-
cej z prawej têtnicy wieñcowej, która odchodzi od zatoki tylnej (jest to drugi
pod wzglêdem czêsto�ci wystêpowania wariant anatomiczny têtnic wieñco-
wych w ca³kowitym prze³o¿eniu pni naczyniowych). W z³o¿eniach skojarzo-
nych z prze³o¿eniem prawa zatoka wieñcowa jest zatok¹ bezwieñcow¹. Do-
tyczy to jednak uk³adu nieodwróconych komór serca (1).

2) W typie drugim ga³¹� okalaj¹ca (lewa) odchodzi od lewej zatoki wieñcowej,
prawa têtnica wieñcowa odchodzi z prawej lub tylnej zatoki, daj¹c pocz¹tek
ga³êzi miêdzykomorowej przedniej (1). Wyró¿nia siê tutaj 2 g³ówne podgru-
py � zespo³u Fallota i wad �fallotopodobnych� (3) oraz prze³o¿enia wielkich
pni têtniczych z odwróceniem komór (6, 8). A zatem w zespole Fallota � ob-
wodowy przebieg têtniczego unaczynienia serca jest w zarysie normalny, za�
w z³o¿eniach zwi¹zanych z prze³o¿eniem i inwersj¹ komór uk³ad têtnic wieñ-
cowych jest odwrócony (prawa têtnica wieñcowa oddaje ga³êzie przek¹tne,
miêdzykomorow¹ przedni¹ i tzw. ga³¹� okalaj¹c¹ praw¹, natomiast lewa têt-
nica wieñcowa oddaje ga³êzie marginalne i przedkomorowe) (3, 6).
W izolowanej inwersji komór têtnice wieñcowe s¹ równie¿ w uk³adzie odwró-

cenia. Ten fakt mo¿e byæ pomocny diagnostycznie i umo¿liwiæ rozpoznanie tej
szczególnej anomalii rozwojowej. U³atwienie diagnostyki ró¿nicowej komór na
podstawie obrazu têtnic wieñcowych odnosi siê równie¿ do skorygowanego prze-
³o¿enia pni têtniczych (9, 10). Odrêbnym i z³o¿onym zagadnieniem jest próba
identyfikacji morfologii jedynej (pojedynczej) komory serca w odniesieniu do
uk³adu naczyñ wieñcowych. Mo¿emy wówczas napotkaæ uk³ad podobny jak
w przypadku prze³o¿enia pni (d-TGA), skorygowanego prze³o¿enia (l-TGA) lub
wreszcie uk³ad normalny. Odpowiada za ten stan wspó³istnienie � inwersji tzw.
�komory odp³ywowej�, inwersji sto¿ka têtniczego (infundibulum) oraz prze³o¿e-
nia pni naczyniowych. Nale¿y podkre�liæ, ¿e inwersja sto¿ka têtniczego nie jest
automatycznie zwi¹zana z odwrotnym u³o¿eniem têtnic wieñcowych (1, 6, 10).

Osobliwo�ci dotycz¹ce odej�cia i przebiegu têtniczego unaczynienia serca w z³o-
¿onych wadach mo¿na w podsumowaniu skrótowo zaszeregowaæ nastêpuj¹co:
� I Prawa zatoka wieñcowa jest zatok¹ bezwieñcow¹: w wadach z³o¿onych wraz

z prze³o¿eniem pni, z aort¹ przesuniêt¹ do przodu i na prawo od têtnicy p³uc-
nej (d-TGA) �

a) lewa têtnica wieñcowa odchodzi z zatoki lewej a prawa z zatoki tylnej,
b) ga³¹� okalaj¹ca (lewa) odchodzi od prawej têtnicy wieñcowej,
c) pojedyncza têtnica wieñcowa z normalnym uk³adem peryferyjnym odchodzi

od zatoki tylnej.
� II Prawa i lewa têtnica wieñcowa odchodz¹ odpowiednio od prawej i lewej

zatoki, przy czym ga³¹� miêdzykomorowa przednia (LAD) odchodzi z pra-
wej têtnicy wieñcowej �
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a) z normalnym uk³adem peryferyjnym (przyk³adem jest zespó³ Fallota)
b) z odwróconym uk³adem (w inwersji komór, we wszelkich jej wariantach

anatomicznych) (9, 10, 11).
Podczas wykonywania operacji naprawczych z³o¿onych wad serca nale¿y

pamiêtaæ o prawdopodobieñstwie anomalii têtniczego unaczynienia wieñcowego
w miejscu, które wymaga przeciêcia miê�niówki serca. Dotyczy to w szczegól-
no�ci:
� zespo³u Fallota, bowiem drogê wyp³ywu komory prawej mo¿e krzy¿owaæ ga³¹�

miêdzykomorowa przednia odchodz¹ca od prawej têtnicy wieñcowej (1),
� wspólnego pnia têtniczego, bowiem podczas korekcji, w miejscu wykony-

wania naciêcia wolnej �ciany prawej komory (miejsce wszycia protezy na-
czyniowej lub homograftu) istnieje prawdopodobieñstwo przebiegu ga³êzi
przek¹tnych, odchodz¹cych od prawej têtnicy wieñcowej, co wymaga pre-
cyzyjnego rozeznania ich przebiegu i wykonania mo¿liwie najbezpieczniej-
szego ciêcia (4),

� prze³o¿enia wielkich pni naczyniowych ze zwê¿eniem têtnicy p³ucnej, w któ-
rym w 67% ga³¹� okalaj¹ca krzy¿uje obszar do przodu od têtnicy p³ucnej (6).

27.5. Pojedyncza têtnica wieñcowa

Pojedyncza têtnica wieñcowa zosta³a opisana po raz pierwszy przez A. Te-
bezjusza w 1716 r. (wg 12), za� nastêpny wiarygodny opis J. Hyrtla pochodzi
dopiero z 1841 r. (wg 1). Jako wada izolowana, bez towarzysz¹cych wad wro-
dzonych serca, jest bardzo rzadk¹ anomali¹ notowan¹ od 1/2000 do 1/7000 wy-
konywanych koronarografii (1) i wystêpuj¹c¹ w populacji nieco czê�ciej u p³ci
mêskiej. Do roku 1979 zanotowano w literaturze 97 przypadków pojedynczej
têtnicy wieñcowej bez wad towarzysz¹cych. W 1950 r. Smith (13) zapropono-
wa³ klasyfikacjê przewiduj¹c¹ 3 typy:
1. pojedyncza têtnica wieñcowa bêd¹ca w istocie jedn¹ normaln¹ (bardziej tyl-

ko rozbudowan¹) lew¹ lub praw¹ têtnic¹ (ryc. 1. e),
2. pojedyncza têtnica, z której odchodzi zarówno lewa jak i prawa o normalnej

morfologii (ryc. 1. b,f,g,i,l,n),
3. pojedyncza têtnica wieñcowa z obwodowym przebiegiem nie przypominaj¹-

cym uk³adu typowego.
Pieñ pojedynczej têtnicy wieñcowej lub jej g³ówna ga³¹� mo¿e przebiegaæ poza

aort¹, pomiêdzy aort¹ i têtnic¹ p³ucn¹ lub do przodu od pnia têtnicy p³ucnej. W tym
ostatnim przypadku wada stanowiæ mo¿e szczególne utrudnienie, je�li nie jest
izolowan¹ nieprawid³owo�ci¹, a skojarzon¹ na przyk³ad z tetralogi¹ Fallota lub inn¹
wad¹ ze zwê¿eniem drogi wyp³ywu prawej komory wymagaj¹cym poszerzenia (1,
2, 3, 13, 14, 15). Prawa têtnica wieñcowa mo¿e mieæ znacznie wiêcej anatomicz-
nych wariantów ni¿ lewa. Izolowana pojedyncza têtnica wieñcowa niekiedy bywa
przyczyn¹ nag³ego zgonu, niedokrwienia lub zawa³u � szczególnie je�li lewa lub
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prawa têtnica odchodz¹ca od wspólnej, b¹d� te¿ wspólny ich odcinek, biegnie
miêdzy aort¹ i pniem têtnicy p³ucnej (ryc. 1. g,l,o) (16, 17).

Pojedyncza têtnica wieñcowa mo¿e kojarzyæ siê z dwup³atkow¹ zastawk¹
aortaln¹ lub te¿ pozostawaæ w skojarzeniu ze z³o¿onymi wadami (zastawka dwu-
p³atkowa mo¿e byæ te¿ sk³adnikiem takiej wady). S¹ to wed³ug czêsto�ci wystê-
powania: 1. tetralogia Fallota, 2. tetralogia Fallota z atrezj¹ p³ucn¹, 3. prze³o¿enie
wielkich naczyñ, 4. dwuodp³ywowa prawa komora, 5. dwuodp³ywowa lewa ko-
mora, 6. wspólny pieñ têtniczy, 7. pojedyncza/wspólna komora, 8. ubytek prze-
grody miêdzyprzedsionkowej ze zwê¿eniem têtnicy p³ucnej, 9. heterotaksja (1).

Warto zauwa¿yæ, ¿e wady naczyñ wieñcowych s¹ do�æ czêstym zjawiskiem
u pacjentów z tetralogi¹ Fallota a pojedyncza têtnica wieñcowa jest tutaj na dru-
gim miejscu (ok.1%). Znacznie czê�ciej, bo u ok. 7% pacjentów z tetralogi¹
Fallota ga³¹� miêdzykomorowa przednia odchodzi od prawej têtnicy wieñco-
wej lub prawej zatoki wieñcowej i krzy¿uj¹c drogê wyp³ywu prawej komory
zmierza w kierunku swojego normalnego toru, tj. do rowka miêdzykomorowe-
go przedniego.

Pojedyncza têtnica wieñcowa u dzieci z prze³o¿eniem wielkich naczyñ no-
towana jest w ok. 5% przypadków i wówczas pojedyncze naczynie odchodzi
od tylnej zatoki wieñcowej i zaopatruje normaln¹ praw¹ i lew¹ têtnicê wieñ-
cow¹ (1, 16, 17).

W najbardziej ³agodnej postaci tej grupy anomalii prawa i lewa têtnica wieñ-
cowa odchodz¹ niezale¿nie z tej samej zatoki Valsalvy, czê�ciej za� wspólne uj-
�cie prowadzi do obu têtnic. Inn¹ postaci¹ jest prawid³owe odej�cie jednej z têtnic
(najczê�ciej prawej) od aorty, podczas gdy druga (w wiêkszo�ci przypadków lewa),
stanowi jej odga³êzienie. Ca³kowity brak jednej z têtnic wieñcowych stanowi rzadk¹
anomaliê. W takim przypadku jedna têtnica, najczê�ciej lewa, zaopatruje ca³y obszar
ukrwienia wieñcowego. W literaturze pojawiaj¹ siê opisy wielu czasem nietypo-
wych postaci kr¹¿enia wieñcowego z pojedyncz¹ têtnic¹ wieñcow¹, zazwyczaj
towarzysz¹ce innej wrodzonej wadzie serca, a tak¿e pojedynczej têtnicy wieñco-
wej unaczyniaj¹cej serce o morfologii prawid³owej (ryc. 1. b�o).

27.6. �ród�cienny przebieg têtnicy wieñcowej

Niekiedy lewa têtnica wieñcowa odchodz¹c z prawej zatoki aortalnej biegnie
w pocz¹tkowym odcinku �ród�ciennie, �wtopiona� w �cianê aortaln¹. Badanie
histologiczne ujawnia wówczas obecno�æ pojedynczej wspólnej warstwy w po-
staci b³ony �rodkowej (media). Jest ona wspólna dla aorty i têtnicy wieñcowej.
Taki uk³ad anatomiczny wi¹zany by³ niekiedy z przypadkami nag³ego zgonu
(1, 18). Bogata we w³ókna elastyczne aorta wstêpuj¹ca, poprzez dynamiczne po-
szerzanie swej objêto�ci w czasie skurczu serca, mo¿e bowiem powodowaæ kom-
presjê �ród�ciennego segmentu lewej têtnicy wieñcowej i w konsekwencji nie-
dokrwienie miê�nia sercowego. Leczenie mo¿e polegaæ na przeprowadzeniu ope-
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racji plastycznej z uwolnieniem odcinka têtnicy lub wykonaniu pomostu omija-
j¹cego do dalszego odcinka (18).

�ród�cienny przebieg têtnicy wieñcowej u dziecka z prze³o¿eniem pni têt-
niczych jest powa¿nym utrudnieniem wymagaj¹cym modyfikacji przeszczepie-
nia naczyñ podczas korekcji anatomicznej tej wady. Problem �ród�ciennego
przebiegu têtnicy wieñcowej w takim przypadku, zosta³ omówiony w rozdzia-
le 14, tom II, str. 241�249.

27.7. Odej�cie têtnic wieñcowych od pnia p³ucnego

Najczê�ciej wystêpuj¹c¹ anomali¹ tego typu jest odej�cie lewej têtnicy wieñ-
cowej od têtnicy p³ucnej, znacznie rzadziej patologia ta dotyczy prawej lub obu
têtnic wieñcowych. W noworodkowym typie anomalii, gdy nie istnieje zastêp-
cze ukrwienie obszaru nieprawid³owo odchodz¹cej têtnicy wieñcowej, pojawia
siê niedokrwienie miê�nia sercowego mog¹ce prowadziæ do zgonu (1, 12, 19,
20). W przypadku sprawnego kr¹¿enia obocznego pojawiaj¹ siê objawy przecie-
ku lewo-prawego, w efekcie wstecznego przep³ywu do têtnicy wieñcowej bio-
r¹cej pocz¹tek w pniu p³ucnym. Ta postaæ anomalii zwana jest typem �doros³ych�.
Badania Edwardsa w 1964 r. (20) dowiod³y, ¿e je�li pacjent prze¿yje fazê no-
worodkow¹ to po rozwiniêciu siê sprawnego kr¹¿enia obocznego wada przejdzie
w postaæ doros³ych z objawami przecieku, a zatem nie nale¿y wyodrêbniaæ od-
miennych typów anatomicznych, s¹ to bowiem kolejne fazy tej samej wady (2,
12, 20).

Odej�cie prawej têtnicy wieñcowej od têtnicy p³ucnej zosta³o opisane przez
Brooksa w 1886 r. (21), za� w 1911 roku udokumentowano p³ucne odej�cie lewej
têtnicy u dziecka (wg 2, patrz ni¿ej). Po raz pierwszy p³ucne odej�cie obu têtnic
wieñcowych opisali Grayzel i Tennant w 1934 r. (wg 12). Ten wyj¹tkowy typ ano-
malii wieñcowej zosta³ usystematyzowany przez Blake�a w 1964 r. (22).

27.7.1. Objawy

Nieprawid³owe odej�cie obu têtnic wieñcowych od têtnicy p³ucnej powoduje
sinicê, duszno�æ i powiêkszenie serca, mog¹ce prowadziæ do �mierci chorego
noworodka w ci¹gu kilku dni lub zaraz po urodzeniu. Dziecko nieleczone mo¿e
niekiedy prze¿yæ kilka miesiêcy, takie d³u¿sze prze¿ycie jest mo¿liwe przy towa-
rzysz¹cych wadach przeciekowych, prowadz¹cych do zwiêkszonego ci�nienia
w pniu p³ucnym i podwy¿szonego wysycenia tlenem krwi nap³ywaj¹cej do têtni-
cy p³ucnej. Nieprawid³owe odej�cie jednej têtnicy wieñcowej mo¿e pozostawaæ d³u-
go bezobjawowym, pomimo du¿ego objêto�ciowo przecieku lewo-prawego
(z udzia³em kr¹¿enia obocznego). W przypadku lewej têtnicy wieñcowej odcho-
dz¹cej od pnia p³ucnego, poza objawami niedokrwienia, mo¿e z czasem pojawiæ
siê szmer i umiarkowane powiêkszenie lewej komory. W grupie chorych z tak¹ ano-

Wrodzone nieprawid³owo�ci unaczynienia serca
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mali¹ opisywano nag³e zgony podczas wysi³ku. W przypadku za� prawej têtnicy
wieñcowej obserwuje siê zazwyczaj powiêkszenie uk³adu lewej têtnicy wieñco-
wej i wytworzenie bogatego kr¹¿enia obocznego, poprzez które dokonuje siê
odwrócony przep³yw przez praw¹ têtnicê do pnia p³ucnego. W obrazie klinicznym
stanowi wiêc formê przetoki wieñcowej do têtnicy p³ucnej. Wada taka mo¿e mieæ
relatywnie ³agodny przebieg, bez klinicznych i elektrokardiograficznych objawów
ewidentnego niedokrwienia � prowadz¹c jednak u 25% pacjentów do ostrych
objawów a nawet nag³ego zgonu. Jej rozpoznanie powinno byæ zatem zawsze
wskazaniem do leczenia operacyjnego.

27.7.2. Nieprawid³owe uj�cie lewej têtnicy wieñcowej od têtnicy p³ucnej

Zazwyczaj jest wad¹ izolowan¹. Mo¿e przyjmowaæ dwie postaci kliniczne
� dzieciêc¹ i doros³ych, w zale¿no�ci od wykszta³cenia lub braku kr¹¿enia
obocznego. A zatem w postaci dzieciêcej, niewydolno�æ kr¹¿enia obocznego
z jedynej prawid³owej prawej têtnicy wieñcowej, prowadzi do epizodów nie-
dokrwiennych. Abbott opisuje postaæ doros³ych tej¿e wady (rzadsz¹) w 1908
roku, za� Abrikossoff � postaæ dzieciêc¹ w 3 lata pó�niej (wg 2). Bland, White
i Garland w 1933 roku (23) podali dobrze udokumentowany naukowo opis
objawów klinicznych i anatomiê wady. Nazwiskami tych trzech badaczy zaczêto
nazywaæ anomalie odej�cia lewej têtnicy wieñcowej od pnia p³ucnego, czasa-
mi te¿, chocia¿ b³êdnie, tak¿e prawej têtnicy wieñcowej. Jest to wada opisy-
wana od 1/250 do 1/400 po�ród stwierdzanych wad wrodzonych serca (1) czy
te¿ 1/300 000 ¿ywych urodzeñ, stanowi¹c mniej ni¿ 0,5% wad wrodzonych
serca (2, 16). Nieco czê�ciej (chocia¿ nie we wszystkich opracowaniach)
podawano wystêpowanie tej wady u dziewczynek. W przypadkach szczegól-
nych, bardzo rzadko, od pnia têtnicy p³ucnej mo¿e odchodziæ tylko jedna
z ga³êzi lewej têtnicy wieñcowej � ga³¹� miêdzykomorowa przednia, okalaj¹-
ca lub ga³¹� dodatkowa, jednak nasilenie objawów i zagro¿enie dla dziecka
mog¹ byæ w ka¿dym z tych przypadków równie powa¿ne. Opisano tak¿e odej-
�cie pojedynczej têtnicy wieñcowej od têtnicy p³ucnej (1).

Najczê�ciej lewa têtnica wieñcowa (lub jej g³ówne ga³êzie) odchodzi od lewej
tylnej zatoki p³ucnej, rzadziej prawej, wyj¹tkowo od prawej têtnicy p³ucnej. Prawa
têtnica wieñcowa jest wówczas powiêkszona (nie zawsze jednak u noworodka).
Kr¹¿enie oboczne wytwarza siê g³ównie w trzech kierunkach � wokó³ drogi
wyp³ywu z prawej komory (pier�cieñ Vieussensa), wokó³ koniuszka serca, czy
te¿ poprzez sieæ naczyñ têtniczych przegrody miêdzykomorowej. Lewa komora
mo¿e byæ powiêkszona i przero�niêta, b¹d� te¿ rozci¹gniêta i zcieñcza³a, u nie-
mowl¹t ponadto mo¿e wyst¹piæ zw³óknienie wsierdzia. Oko³o 90% dzieci z nie-
rozpoznan¹ lub nieleczon¹ wad¹ umiera w wieku niemowlêcym do 1 roku ¿y-
cia, tote¿ ka¿dorazowo rozpoznanie wady jest wskazaniem do pilnego zabiegu
operacyjnego. Pogorszenie stanu dziecka a niejednokrotnie nag³y zgon, mo¿e byæ
efektem spadku fizjologicznie podwy¿szonego oporu p³ucnego po 2�3 miesi¹-
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cach ¿ycia, co skutkuje spadkiem przep³ywu wieñcowego w têtnicy wieñcowej
perfundowanej ponadto krwi¹ o obni¿onym wysyceniu tlenem (1, 22, 24). Ob-
jawy mog¹ byæ tym bardziej skryte je¿eli wadzie towarzyszy lewo-prawy prze-
ciek wewn¹trzsercowy, w wypadku wspó³towarzysz¹cej wady serca.

Z kolei ciê¿ko�æ objawów klinicznych mo¿e nasiliæ niedokrwienna dysfunk-
cja miê�ni brodawkowatych, poszerzenie pier�cienia mitralnego i w konsekwen-
cji niedomykalno�æ mitralna. W okresie noworodkowym dziecko mo¿e wiêc ma-
nifestowaæ objawy niewydolno�ci kr¹¿enia z niedomykalno�ci¹ zastawki mitral-
nej, powiêkszenie sylwetki serca, w EKG cechy niedokrwienia lub zawa³u le-
wej komory serca (2, 16, 25). Starsze dzieci i doro�li z wykszta³conym kr¹¿e-
niem obocznym mog¹ mieæ przebieg skryty i bezobjawowy, czê�ciej jednak wy-
stêpuje tachykardia, duszno�ci, nawracaj¹ce cechy niedokrwienia i obni¿ona wy-
dolno�æ fizyczna (1, 19, 20, 24). Badaniem echokardiograficznym mo¿na roz-
poznaæ nieprawid³owe odej�cie têtnicy wieñcowej od têtnicy p³ucnej, poszerzo-
n¹ sieæ kr¹¿enia obocznego oraz przerost miê�niówki komory i obni¿enie jej
kurczliwo�ci. Postawienie ostatecznego rozpoznania wymaga, jak zreszt¹ w ka¿-
dej anomalii têtnic wieñcowych, cewnikowania serca i pe³nego badania angio-
graficznego (ryc. 2).

a)

Ryc. 2a. Obrazy angiograficzne nieprawid³owego odej�cia lewej têtnicy wieñcowej od pnia p³uc-
nego: a) wype³nienie lewej têtnicy wieñcowej poprzez kr¹¿enie oboczne (miejsce odej�cia ozna-
czone czarn¹ strza³k¹)

Wrodzone nieprawid³owo�ci unaczynienia serca
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Ryc. 2b wype³nienie od têtnicy p³ucnej
(odej�cie zaznaczone bia³¹ strza³k¹) b)

27.7.3. Leczenie operacyjne

Rozpoznanie wady jest niemal zawsze jednoznacznym wskazaniem do le-
czenia operacyjnego. Leczenie operacyjne polega na odtworzeniu prawid³owego
� dwunaczyniowego ukrwienia wieñcowego lub te¿, na mniej zalecanym, pod-
wi¹zaniu têtnicy, tu¿ przy jej nieprawid³owym odej�ciu, w przypadku wydol-
nego kr¹¿enia obocznego. Ten ostatni sposób, chocia¿ nierzadko stosowany
w praktyce, szczególne u chorych z dobrze rozwiniêt¹ sieci¹ oboczn¹ i odwró-
conym kierunkiem przep³ywu w naczyniu, nie jest wedle naszego przekonania
sposobem godnym polecenia. Zawsze bowiem uk³ad dwóch têtnic wieñcowych
jest korzystniejszym ni¿ têtnica pojedyncza, z wszystkimi jej konsekwencja-
mi. Dotyczy to tak¿e leczenia operacyjnego nieprawid³owo odchodz¹cej pra-
wej têtnicy wieñcowej.

Rekonstrukcja w³a�ciwego uk³adu têtniczego mo¿e polegaæ na:
a) przeszczepieniu têtnicy do pozycji anatomicznie po¿¹danej (ryc. 3),

Ryc. 3. Proste przeszczepienie lewej têtnicy
wieñcowej do aorty. Otwór w �cianie têtnicy
p³ucnej po odciêciu têtnicy wieñcowej zaopa-
trzony ³atk¹
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b) zastosowaniu pomostu wieñcowego przy pomocy:
� materia³u sztucznego,
� materia³u ¿ylnego,
� têtnicy w³asnej pacjenta np. têtnicy podobojczykowej lewej, têtnicy pier-

siowej wewnêtrznej lewej (1, 2, 16, 26, 27) (ryc. 4),
c) tunelizacji wewn¹trz têtnicy p³ucnej sposobem Takeuchi (28)* (ryc. 5. a�d).

Ryc. 4. Zastosowanie pomostu aortalno-wieñcowego
do lewej têtnicy wieñcowej, podwi¹zanej u odej�cia,
z zastosowaniem lewej têtnicy podobojczykowej

* Kierunek przep³ywu: ® aorta ® wytworzone po³¹czenie aorta�têtnica p³ucna ® tunel przy-
�cienny z p³atka pnia p³ucnego (lub wszczepienie fragmentu naczynia o pe³nym obwodzie do wnêtrza
têtnicy p³ucnej) ® nieprawid³owe uj�cie wieñcowe.

Zastosowanie pomostu wieñcowego zobrazowano na ryc. 5. Zastosowanie
w³asnej ¿y³y odpiszczelowej czy te¿ têtnicy piersiowej wewnêtrznej nie jest tech-
nicznie mo¿liwe u ma³ych dzieci. Rozwi¹zaniem jest wówczas wszczepienie
pomostu z protezy naczyniowej sztucznej lub homograftu ¿ylnego. Zastosowa-
nie w³asnej têtnicy podobojczykowej lewej mo¿e równie¿ okazaæ siê zbyt trud-
ne technicznie z uwagi na konieczno�æ rozleg³ego jej zmobilizowania. Zalecane
bywa zatem niekiedy stosowanie wolnego, amputowanego odcinka têtnicy pod-
obojczykowej, czy te¿ zastosowanie tego odcinka w modyfikacji techniki (2) za-
proponowanej przez Takeuchi (28) (ryc. 5). Metoda Takeuchi jest chêtnie sto-
sowana, a jej atutem jest pozostawienie nieprawid³owo odchodz¹cego naczynia
na swoim miejscu, bez konieczno�ci jego uwalniania i z unikniêciem przygiêcia
czy skrêcenia, jak to mo¿e mieæ miejsce w przypadku prostego przeszczepienia
naczynia z têtnicy p³ucnej do aorty (ryc. 3). Je�li jednak warunki techniczne na
to pozwalaj¹, preferujemy proste przeszczepienie naczynia do aorty w pozycji
anatomicznie po¿¹danej. Wyniki leczenia operacyjnego s¹ na ogó³ dobre, w g³ów-
nej mierze zale¿ne od stanu miê�nia sercowego i szkód niedokrwiennych wyrz¹-
dzonych przez wadê przed operacj¹. Z w/w wzglêdów leczenie operacyjne u no-
worodków i ma³ych niemowl¹t jest obci¹¿one niekiedy du¿ym ryzykiem.

Wrodzone nieprawid³owo�ci unaczynienia serca
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Ryc. 5. Zastosowanie tunelizacji pomiêdzy nieprawid³owym odej�ciem têtnicy wieñcowej we wnê-
trzu pnia p³ucnego a �wiat³em aorty sposobem Takeuchi (ryc. 5 a�b). Pomiêdzy aort¹ a têtnic¹ p³uc-
n¹ wykonane sztuczne po³¹czenie. Przerywana strza³ka na ryc. 5 a wskazuje kierunek przemieszcze-
nia uszypu³owanego p³atka �ciany têtnicy p³ucnej, zag³obionego do wnêtrza pnia a linia przerywana
we wnêtrzu pnia têtnicy p³ucnej, okre�la miejsce przyszycia. Ubytek w przedniej �cianie pnia têtnicy
p³ucnej uzupe³niony ³atk¹ z worka osierdziowego � ryc. 5 b, dokoñczona tunelizacja aorta ® têtnica
wieñcowa. Modyfikacja przewiduje wszczepienie wolnego odcinka naczynia (np. odciêty fragment
têtnicy podobojczykowej) u¿ytego w tym samym celu we wnêtrzu têtnicy p³ucnej (ryc. 5 c�d)

a) b)

c) d)

Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Zbigniew Religa

27.8. Wrodzona przetoka wieñcowa

W warunkach prawid³owych krew z naczyñ wieñcowych przep³ywa przez
naczynia w³osowate w kierunku ¿y³ wieñcowych, a nastêpnie poprzez zatokê
wieñcow¹ lub ¿y³ami Tebezjusza sp³ywa do serca. Na skutek defektu rozwojo-
wego ga³¹� têtnicy wieñcowej mo¿e ³¹czyæ siê poprzez przetokê z jam¹ serca,
têtnic¹ p³ucn¹ lub z uk³adem ¿ylnym. Przetoka pomiêdzy praw¹ têtnic¹ wieñco-
w¹ a praw¹ komor¹ zosta³a opisana przez Krauze�go w 1865 r. (wg 1, 2), a nastêp-
nie przez Brooksa w 1886 r. (21). Wada wystêpuje rzadko, u ok. 1 na 50 000 cho-
rych z wrodzon¹ wad¹ serca (wg 2). Pierwsz¹ udan¹ operacjê zamkniêcia prze-
toki wieñcowej przeprowadzili Björck i Crafoord w 1947 r. (29).

Wiêkszo�æ pacjentów z wrodzon¹ przetok¹ wieñcow¹ pozostaje bezobjawo-
wa, z wyj¹tkiem pojawiaj¹cego siê maszynowego szmeru w okolicy przedserco-
wej. Ustalenie pe³nej diagnozy wymaga wykonania angiografii wieñcowej.

Anomalia odej�cia têtnicy wieñcowej od têtnicy p³ucnej nie jest wliczana do
tej grupy nieprawid³owo�ci. Jednak opisano równie¿ przetokê wieñcow¹ towa-
rzysz¹c¹ równocze�nie nieprawid³owo odchodz¹cej têtnicy wieñcowej. Najczê-
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Ryc. 6. a) Obraz angiograficzny przetoki wieñcowej (bia³a strza³ka); b) Ta sama przetoka wieñ-
cowa zamkniêta przezskórnie przy pomocy coili naczyniowych (czarna strza³ka wskazuje na

pakiet coili)

�ciej jednak przetoka wieñcowa jest wad¹ izolowan¹, przyjmuje formê naczynia
bardzo poszerzonego i o krêtym przebiegu. Najczê�ciej przetoka wieñcowa daje
przeciek do jam prawego serca (prawej komory � 52%, prawego przedsionka �
24%), za� kierunek przecieku do kr¹¿enia systemowego nale¿y do rzadko�ci.
Przetoka mo¿e kierowaæ siê do têtnicy p³ucnej, ¿y³y p³ucnej, ¿y³y g³ównej górnej
(tak¿e górnej lewej), zatoki wieñcowej, lewego przedsionka, najrzadziej do lewej
komory. W 60% odchodzi ona od prawej têtnicy wieñcowej, w 32% od lewej,
w 2% od obu i od pojedynczej têtnicy wieñcowej w 7% (1, 2, 12). Przetoka
skutkuje wiêc najczê�ciej przeciekiem lewo-prawym i przeci¹¿eniem kr¹¿enia
p³ucnego i lewej komory. Niekiedy mog¹ pojawiæ siê objawy niedokrwienia
miê�nia sercowego bêd¹ce efektem �podkradania� strumienia krwi wieñcowej
przez przetokê, manifestuj¹ce siê ci¹g³ym szmerem o wiêkszej g³o�no�ci w cza-
sie rozkurczu. Wada rzadko rozpoznawana jest w wieku dzieciêcym, czê�ciej
u dorastaj¹cych i starszych pacjentów, maj¹c przebieg bezobjawowy we wcze-
snym okresie ¿ycia i dopiero pó�niej pojawiaj¹ siê wspomniane objawy niedo-
krwienia bez niewydolno�ci kr¹¿enia (1, 15, 30)

27.8.1. Leczenie

Leczenie operacyjne konieczne jest zawsze u objawowych pacjentów. Dys-
kusyjne jest kwalifikowanie do leczenia operacyjnego pacjentów z umiarkowa-
nie czynn¹ przetok¹. Wspó³czesne mo¿liwo�ci kardiologii interwencyjnej po-
zwalaj¹ na bezpieczne przezskórne zamkniêcie przetok o mniejszych rozmia-
rach anatomicznych, niezale¿nie od wielko�ci przecieku (ryc. 6�7), du¿e przeto-

Wrodzone nieprawid³owo�ci unaczynienia serca
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Ryc. 7. Przetoka prawej têtnicy wieñcowej do przedsionka prawego (w dwóch projekcjach)

Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Zbigniew Religa

ki kwalifikuje siê do leczenia operacyjnego z wyboru. Operacja polega, b¹d� to
na prostym podwi¹zaniu wrót nap³ywu, b¹d� te¿, w przypadku zbyt szerokiej ko-
munikacji do jam serca i podejrzeniu dodatkowych po³¹czeñ z uk³adem naczyñ
wieñcowych na przebiegu � na zaszyciu uj�cia przetoki od wnêtrza jamy serca.
Zabieg wymagaæ zatem mo¿e zastosowania kr¹¿enia pozaustrojowego (2, 16).

27.9. Têtniak têtnicy wieñcowej

Wada ta znana jest od 1812 roku (wg 1), jest ona niezwykle rzadko spoty-
kana, przy czym nale¿y dodaæ, ¿e tylko co pi¹ty têtniak wieñcowy jest wad¹ wro-
dzon¹. Nabyty têtniak mo¿e powstaæ u dzieci w przebiegu choroby Kawasaki,
zapalenia wsierdzia, guzkowego zapalenia têtnic, a w pó�niejszym wieku w prze-
biegu mia¿d¿ycy, ki³y lub te¿ na tle wrodzonej przetoki wieñcowej, czy w wy-
niku urazu. Wrodzony têtniak jest efektem nieprawid³owo�ci budowy b³ony �rod-
kowej naczynia lub deficytu prawid³owych bia³ek w³ókienkowych tkanki ³¹cz-
nej (lub obu tych defektów równocze�nie). Wada mo¿e dotyczyæ zarówno pra-
wej, jak i lewej têtnicy (ryc. 8), wyj¹tkowo obu � jako têtniak pojedynczy lub
rzadziej mnogi. Opisywano wspó³istnienie têtniaka wieñcowego z prze³o¿eniem
wielkich naczyñ (1). Wszystkie postaci têtniaków wieñcowych mog¹ byæ bez-
objawowe, a¿ do chwili pêkniêcia, mog¹ te¿ prowadziæ do objawów niedokrwien-
nych, zawa³u, zakrzepowej embolizacji (1, 2, 11).
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27.9.1. Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne jest wskazane w przypadku objawów niedokrwiennych, lub
u chorych bezobjawowych z rozpoznanym (czasem przygodnie) wiêkszych rozmia-
rów têtniakiem. Operacja polega na wyciêciu têtniaka i wykonaniu zastêpczego ze-
spolenia chorego naczynia lub podwi¹zania naczynia na odcinku dop³ywowym i od-
p³ywowym têtniaka, z wykonaniem pomostu wieñcowego do obwodu. Podobnie jak
w wypadku wady wrodzonej mog¹ zaistnieæ wskazania do leczenia operacyjnego na-
bytego têtniaka, przy czym w chorobie Kawasaki, ze wzglêdu na spotykane samo-
istne cofanie siê zmian, leczenie operacyjne mo¿e byæ wskazane rzadko, w zagro-
¿eniu pêkniêciem lub w przypadku upo�ledzenia dro¿no�ci naczyñ.

27.10. Inne rzadkie wady wrodzone naczyñ wieñcowych

� wrodzone zwê¿enie têtnicy,
� atrezja odcinkowa pnia lewej têtnicy wieñcowej,
� brak nap³ywu do têtnicy wieñcowej powodowany anomali¹ p³atka zastawki

aortalnej, zamykaj¹cego uj�cie,

Ryc. 8. Obraz angiograficzny têtnia-
ka pnia têtnicy wieñcowej lewej;
a � widoczne obie têtnice (LAO 60°),
b � zakontrastowana lewa têtnica

Wrodzone nieprawid³owo�ci unaczynienia serca

a)

b)
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Ryc. 9. Obraz angiograficzny têtniaka
wieñcowego w przebiegu choroby Kawa-
saki (têtniak wskazany czarn¹ strza³k¹)

� odej�cie lewej têtnicy wieñcowej od pnia ramienno-g³owowego (opisanej wa-
dzie wspó³towarzyszy³ wspólny pieñ têtniczy),

� odej�cie ga³êzi wieñcowej od �wiat³a komory lewej (w obszarze drogi wyp³ywu),
� naczyniak na przebiegu têtnicy wieñcowej (wada dotyczy ga³êzi miêdzykomo-

rowej przedniej),
� odej�cie têtnicy miêdzykomorowej przedniej od têtnicy systemowej np. pod-

obojczykowej, szyjnej, pnia ramienno-g³owowego, têtnicy piersiowej we-
wnêtrznej,

� aneuryzmatyczne zmiany ¿y³ wieñcowych (¿ylakowato�æ), opisywane w sko-
jarzeniu z têtniakami têtnic wieñcowych,

� anomalie zatoki wieñcowej � maj¹ce znaczenie w kardiochirurgii omówiono
w rozdziale 7, tom II, str. 72.
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