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R O Z D Z I A £  4

Wadliwe po³¹czenia
miêdzyprzedsionkowe oraz czê�ciowy

nieprawid³owy sp³yw ¿y³ p³ucnych

Marek Wites, Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski

4.1. Wstêp

Utrwalone polskie nazewnictwo ubytki czy wady przegrody miêdzyprzedsion-
kowej nie oddaje prawdziwej anatomii i embriologii czê�ci wad opisywanych
w tym rozdziale. I tak, takie ubytki jak: ubytek zatoki ¿ylnej � górny lub dolny
(sinus venosus superior vs. inferior) czy otwarta zatoka wieñcowa (unroofed co-
ronary sinus) nie s¹ prawdziwymi ubytkami przegrody miêdzyprzedsionkowej
(ang. atrial septal defect � ASD). Zasadne wydaje siê wiêc wspólne opisywanie
tych wad przy u¿yciu terminologii zaproponowanej w tytule rozdzia³u. Takie zde-
finiowanie nazewnictwa omawianych nieprawid³owo�ci powinno pomóc chirur-
gom w lepszym zrozumieniu anatomii i tym samym technik chirurgicznych sto-
sowanych w leczeniu operacyjnym. Szczegó³owa anatomia i embriologia po³¹-
czeñ miêdzyprzedsionkowych zostanie omówiona w dalszych czê�ciach rozdzia³u.
Takie ubytki przegrody kana³u przedsionkowo-komorowego, jak ubytek przegro-
dy pierwotnej (ASD I) i pe³ny kana³ przedsionkowo-komorowy zostan¹ omówio-
ne w tomie II, w rozdziale 11 s. 145.

4.2. Definicja wady

Wadliwym po³¹czeniem, czy te¿ zwyczajowo ubytkiem przegrody miêdzy-
przedsionkowej, okre�lamy taka wadê, w której stwierdzamy nieprawid³owe po-
³¹czenie pomiêdzy prawym a lewym przedsionkiem, b¹d� to w postaci otworu
lub inaczej dziury w której� z anatomicznych czê�ci przegrody oddzielaj¹cej
przedsionki lub ubytki w innych strukturach anatomicznych ni¿ przegroda miê-
dzyprzedsionkowa, ale powoduj¹cych nieprawid³owy przep³yw krwi z jednego
do drugiego przedsionka.
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Ryc. 1. Ilustracja Leonardo da Vinci z 1513 roku przechowywana w bibliotece zamku w Windsorze.
Opis obok ilustracji (zamieszczamy pierwsz¹ czê�æ opisu) informuje: �odkry³em z punktu A (lewy
przedsionek) do punktu B (prawy przedsionek) perforuj¹cy kana³ (�) � odnotowa³em (go) tutaj (�)
czy ujawni siê w innych przedsionkach innych serc? W oryginale rysunek i opis, zgodnie ze swym
zwyczajem, autor kre�li³ i opisa³ w odwróceniu (w lustrzanym odbiciu). Tutaj przedstawiamy

z kolei lustrzane odbicie orygina³u, po przetworzeniu komputerowym.

4.3. Rys historyczny

Pierwszego spostrze¿enia komunikacji miêdzy przedsionkami serca (ubytku
w przegrodzie w jej centralnej czê�ci) dokona³ prawdopodobnie Leonardo Da
Vinci o czym mo¿na przekonaæ siê z jego ilustracji z 1513 roku (1), przechowy-
wanej w bibliotece zamku w Windsorze (ryc. 1). Równocze�nie ilustracja ta jest

prawdopodobnie pierwszym w historii udokumentowanym graficznie zapisem do-
tycz¹cym wrodzonej wady serca. Pó�niej wielokrotnie, pocz¹wszy od opisów ana-
tomów okresu renesansu, powtarza³y siê wzmianki o spostrze¿eniach otworu
w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej serca. Wspó³istniej¹cy czê�ciowy niepra-
wid³owy sp³yw ¿y³ p³ucnych opisuje Winslow w 1739 roku (2). W polskim pi-
�miennictwie, istnienie ubytku w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej potwierdza
Hirschfeld w 1863 roku (3). Pierwsze kliniczne rozpoznania tych wad pojawi³y
siê w latach trzydziestych XX wieku (4), natomiast mo¿liwo�ci pewnego ich roz-
poznawania powsta³y dopiero na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych,
po wprowadzeniu do praktyki klinicznej cewnikowania serca. W 1948 r. Murray
w Toronto jako pierwszy zamkn¹³ ubytek przegrody u dziecka stosuj¹c w³asn¹
technikê szwu zewnêtrznego bez otwierania przedsionka (5). W kolejnych latach
ró¿ni autorzy opisywali techniki zamykania ubytków bez u¿ycia kr¹¿enia poza-
ustrojowego. Te eksperymentalne operacje przeprowadzano rzadko, wspóln¹ ich
cech¹ by³o zastosowanie och³adzania powierzchniowego z czasowym zamkniê-
ciem sp³ywu ¿ylnego. Czasowe zamkniêcie sp³ywu ¿ylnego pozwala³o na otwar-
cie przedsionka i zamkniêcie ubytku pod kontrol¹ wzroku.

Gibbon jako pierwszy w �wiecie zastosowa³ 6 maja 1953 r. w³asny uk³ad
pompy z oksygenatorem dla zamkniêcia ubytku przegrody miêdzyprzedsionko-
wej (4). Technika kr¹¿enia pozaustrojowego w miarê jej wprowadzania wypar³a
ca³kowicie hipotermiê powierzchniow¹ z czasowym zatrzymaniem sp³ywu ¿yl-
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Ryc. 2. Schemat postêpuj¹cego rozwoju septum
primum (linie przerywane � kolor ¿ó³ty), septum
secundum (linie ci¹g³e � kolor zielony) oraz czê�æ
przegrody tworzona przez poduszeczki wsier-
dziowe (kolor niebieski). Strza³kami zaznaczono
kierunki wzrostu sk³adników przegrody miêdzy-
przedsionkowej. Pó³kolisty cieñ w górnej czê�ci
przegrody, zaznaczony �kratk¹�, odpowiada ubyt-
kowi wtórnemu (ostium secundum) w obrêbie
przegrody pierwotnej (septum primum).
Przetworzenie komputerowe ilustracji Patena
(z roku 1960), zapo¿yczonej wg (6).

nego systemowego, a co najwa¿niejsze spowodowa³a, ¿e leczenie operacyjne tych
wad sta³o siê proste, bezpieczne i powszechne.

W Polsce jako pierwszy Wiktor Bross w lutym 1958 roku we Wroc³awiu zamkn¹³
ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej przy u¿yciu hipotermii powierzchniowej,
z czasowym zamkniêciem sp³ywów ¿ylnych. Ten sam chirurg w 1962  roku pierw-
szy zastosowa³ technikê kr¹¿enia pozaustrojowego dla zamkniêcia ubytków przegrody
miêdzyprzedsionkowej i miêdzykomorowej u tego samego pacjenta.

4.4. Anatomia

Prawy przedsionek oddziela od lewego przegroda miêdzyprzedsionkowa, która
sk³ada siê z trzech ró¿nych, istotnych anatomicznie i embriologicznie struktur. S¹ to,
id¹c kolejno od góry przedsionka: przegroda wtórna, pierwotna i przegroda kana³u
przedsionkowo-komorowego. Przegroda wtórna powstaje w wyniku wg³obienia stro-
pu wspólnego przedsionka (7 tydzieñ rozwoju zarodka � ryc. 2) i jakkolwiek teo-
retycznie jej brak jest mo¿liwy, daj¹c w konsekwencji ca³kowity brak rozdzia³u przed-
sionków (jest to wówczas anatomicznie wspólny przedsionek), to z punktu widze-
nia embriologii nie jest mo¿liwy �ubytek� w czê�ci tej przegrody. Zatem ca³kowity
brak przegrody wtórnej jest raczej wyrazem �wtopienia� jej w �cianê wspólnego
przedsionka, a nie ubytku. Taki ubytek prowadzi³by do powstania komunikacji
pomiêdzy �wiat³em przedsionka a woln¹ przestrzeni¹ worka osierdziowego czyli
powstawa³aby �dziura� na zewn¹trz serca. Przegroda pierwotna tworzy znaczn¹, bo
�rodkow¹ i tyln¹ czê�æ przegrody miêdzyprzedsionkowej. W swojej centralnej czê-
�ci przesuniêta jest na stronê lew¹ i nazywamy j¹ do³em owalnym. W tym miejscu
zachodzi od strony lewej na przegrodê wtórn¹, tworz¹c zastawkê do³u owalnego, przy
czym obie te przegrody zachodz¹ wzajemnie na siebie w postaci ³uków. £uk przegro-
dy wtórnej skierowany jest wypuk³o�ci¹ ku górze a przegrody pierwotnej ku do³owi.

Dolna czê�æ przegrody bezpo�rednio przylegaj¹ca do zastawki trójdzielnej �
to przegroda kana³u przedsionkowo-komorowego, która wraz zastawkami przed-
sionkowo-komorowymi tworzona jest przez wypustki poduszeczek wsierdzio-

Wadliwe po³¹czenia miêdzyprzedsionkowe�



36

wych (6). Ubytek w tej czê�ci przegrody nazywany jest zwyczajowo ubytkiem
otworu pierwszego lub pierwotnego (ASD I � ostium primum) lub czê�ciej i bar-
dziej poprawnie � czê�ciowym kana³em przedsionkowo-komorowym*.

Zatoka wieñcowa przed jej uj�ciem do prawego przedsionka posiada wspól-
n¹ �cianê z lewym przedsionkiem. Ubytek w czê�ci tej wspólnej przegrody spo-
woduje powstanie nieprawid³owego po³¹czenia miêdzyprzedsionkowego, za� jej
ca³kowity brak okre�lany jest jako brak sklepienia zatoki wieñcowej (unroofed
coronary sinus) (porównaj te¿ rozdzia³ � 7 w tomie II s. 61).

Najczê�ciej stwierdzany ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej, nazywa-
ny zwyczajowo ubytkiem otworu wtórnego (ASD II � ostium secundum), po-
wstaje w nastêpstwie braku czê�ci lub ca³ej przegrody pierwotnej. Natomiast
ubytek zwyczajowo nazywany ubytkiem otworu pierwszego (ASD I � ostium
primum), jest rezultatem niedorozwoju przegrody kana³u przedsionko-
wo-komorowego (7). Ta myl¹ca, a powszechnie stosowana terminologia ubyt-
ków jest wynikiem braku zrozumienia i stosowania b³êdnych okre�leñ embrio-
logicznych dla opisów anatomii. Zwykle ubytek otworu wtórnego jest w kszta-
³cie owalu o ró¿nej wielko�ci i obejmuje czê�æ centraln¹ przegrody. Czasem wy-
stêpuje brak najbardziej zewnêtrznej prawej czê�ci przegrody, przez niektórych
autorów okre�lany jako �wspólny przedsionek�, z widocznym uj�ciem prawych
¿y³ p³ucnych. Nale¿y tu pamiêtaæ ¿e w tym wypadku ¿y³y p³ucne nie uchodz¹
do anatomicznie prawego przedsionka a zastawka Eustachiusza ³atwo mo¿e byæ
mylnie wziêta za dolny brzeg ubytku.

Prawe ¿y³y p³ucne tu¿ przed uj�ciem do lewego przedsionka maj¹ wspóln¹
�cianê z ¿y³¹ g³ówn¹ doln¹ i górn¹ poza przegrod¹ miêdzyprzedsionkow¹. Brak
tej wspólnej �ciany prowadzi do nieprawid³owej komunikacji miêdzyprzedsion-
kowej, nazywanej ubytkami zatoki ¿ylnej górnej lub dolnej. Ze wzglêdu na lo-
kalizacjê i embriologiê nie s¹ to ubytki przegrody miêdzyprzedsionkowej (7).

4.5. Podzia³

Na podstawie embriologii wady oraz obrazu klinicznego, wyró¿nia siê na-
stêpuj¹ce postaci anatomiczne ubytków przegrody miêdzyprzedsionkowej (po-
dajemy nazewnictwo zwyczajowe):

1. Ubytek w �rodkowej czê�ci przegrody miêdzyprzedsionkowej, w obszarze
do³u owalnego (typu fossae ovalis) (ryc. 3 a).

2. Ubytek po³o¿ony nisko przy uj�ciu ¿y³y g³ównej dolnej do prawego przed-
sionka (typu venae cavae inferioris) (ryc. 3 b).

3. Ubytek zatoki ¿ylnej, po³o¿ony wysoko przy uj�ciu ¿y³y g³ównej górnej
do prawego przedsionka, któremu towarzyszy w tym miejscu nieprawid³owy
sp³yw ¿y³ p³ucnych prawych (typu sinus venosus) (ryc. 3 c).

4. Ubytek w obszarze zatoki wieñcowej (typu sinus coronarius) (ryc. 3 d).
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* Równie¿: czê�ciowy ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (ang. Partial Atrio-Ven-
tricular Septal Defect � PAVSD)
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Ryc. 3. Schemat przedstawia cztery zasadnicze typy ubytku w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej:
a � ubytek w �rodkowej czê�ci przegrody miêdzyprzedsionkowej, w obszarze do³u owalnego (typu
fossae ovalis), b � ubytek po³o¿ony nisko, przy uj�ciu ¿y³y g³ównej dolnej do prawego przedsion-
ka (typu venae cavae inferioris), c � zatoka ¿ylna z komunikacj¹ miêdzyprzedsionkow¹ na wyso-
ko�ci uj�cia ¿y³y g³ównej górnej do prawego przedsionka (tzw. ubytek typu sinus venosus),
wadzie towarzyszy nieprawid³owy sp³yw ¿y³ p³ucnych prawych do wspólnej zatoki ¿ylnej oraz
do ¿y³y g³ównej górnej, d � komunikacja miêdzyprzedsionkowa w obrêbie zatoki wieñcowej (typu

sinus coronarius)

a) b)

c) d)
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Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e nierzadko wspó³istniej¹ ze sob¹ ró¿ne postaci wady,
daj¹c w efekcie ubytki o z³o¿onej morfologii i nietypowym obrazie klinicznym.
Wa¿nym pod wzglêdem klasyfikacji faktem, jest g³oszony przez niektórych ba-
daczy pogl¹d, ¿e ubytek typu sinus venosus jest pod wzglêdem embriologicz-
nym zupe³nie odmienn¹ wad¹, gdy¿ w obszarze p³odowej prawej zatoki ¿ylnej
nie istnieje przegroda miêdzyprzedsionkowa (8, 9). Podobieñstwo objawów i pa-
tofizjologii wady powoduje jednak, ¿e jest ona klasyfikowana wspólnie z ubyt-
kami przegrody miêdzyprzedsionkowej.

4.6. Naturalny przebieg wady

W populacji polskiej ASD II stanowi ok. 7,28% wad wrodzonych serca i po-
jawia siê z czêsto�ci¹ ok. 42 przypadków na 100 000 ¿ywych urodzeñ, za� dla
porównania ASD I stanowi zaledwie ok. 0,55%, i odpowiednio ok. 4 przypadki
na 100 000 urodzeñ (10). Naturalny przebieg wady, w wiêkszo�ci przypadków
ubytków miêdzyprzedsionkowych typu otworu wtórnego, jest ³agodny. Bez le-
czenia operacyjnego wiêkszo�æ dzieci pozostaje bezobjawowa. Rzadko stwier-
dza siê zastoinow¹ niewydolno�æ kr¹¿enia w pierwszej dekadzie ¿ycia, natomiast
staje siê ona coraz czêstsz¹ po 40 roku ¿ycia, w tym szczególnie u kobiet. Zwykle
poprzedza j¹ pojawienie siê migotania przedsionków, przy czym migotanie przed-
sionków prowadz¹ce do niewydolno�ci kr¹¿enia obserwujemy u 15% pacjentów
po 40 roku ¿ycia a u 50% pacjentów po 60 roku ¿ycia.

4.7. Objawy i wskazania do leczenia

Najczê�ciej zg³aszanymi przez pacjentów dolegliwo�ciami s¹ os³abienie, nad-
mierna mêczliwo�æ i duszno�æ, choæ nale¿y pamiêtaæ, ¿e blisko po³owa chorych
z ubytkami przegrody miêdzyprzedsionkowej nie manifestuje ¿adnych objawów
mog¹cych sugerowaæ obecno�æ wady serca. Rzadko pojawia siê zastoinowa nie-
wydolno�æ kr¹¿enia, incydenty zas³abniêcia czy krwioplucie. Szmer nad sercem
najczê�ciej pojawia siê pó�no, czêsto wys³uchiwany jest dopiero w okresie ru-
tynowych badañ dzieci w wieku szkolnym. Jest to typowy szmer wyrzutowy nad
têtnic¹ p³ucn¹, w stopniu 2/6 do 3/6 wg skali Levine�a, powstaj¹cy w efekcie nad-
miernego przep³ywu krwi przez zastawkê têtnicy p³ucnej. Dodatkowo pojawia
siê, wymagaj¹cy du¿ego do�wiadczenia w zakresie os³uchiwania serca, �rodko-
wo-rozkurczowy szmer wzmo¿onego przep³ywu przez zastawkê trójdzieln¹. Naj-
wcze�niej natomiast wystêpuj¹cym objawem os³uchowym wady przegrody miê-
dzyprzedsionkowej, mo¿liwym do odnotowania nawet we wczesnym okresie
niemowlêcym, jest sztywne rozdwojenie drugiego tonu. Objaw ten powstaje
w efekcie opó�nionego opró¿niania prawej komory serca, co dodatkowo mani-
festuje siê jej wzmo¿onym têtnieniem i poszerzeniem obszaru uderzenia ko-
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niuszkowego. U pacjentów z istotnym hemodynamicznie przeciekiem mog¹
wyst¹piæ cechy zwiêkszonego przep³ywu p³ucnego w rutynowym obrazie radio-
logicznym klatki piersiowej. W elektrokardiogramie wystêpuj¹ cechy przerostu
prawej komory, prawogram oraz blok prawej odnogi pêczka Hisa (RBBB).
Pojawienie siê bloku lewej odnogi (LBBB) mo¿e sugerowaæ obecno�æ ubytku
typu ostium primum (ASD I). Zasadnicze znaczenie dla rozpoznania wady ma
obecnie badanie echokardiograficzne, które pozwala na dok³adne okre�lenie
wielko�ci i po³o¿enia ubytku w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej a tak¿e sp³y-
wu ¿y³ p³ucnych. Dodatkowo badanie to dostarcza po�rednich dowodów istnie-
nia wady przeciekowej na poziomie przedsionków, w postaci poszerzenia jamy
i przeci¹¿enia rozkurczowego prawej komory z paradoksalnym ruchem przegro-
dy miêdzykomorowej. Na podstawie tego badania okre�la siê wielko�æ przep³y-
wu p³ucnego i systemowego (Qp: Qs). Wskazania do zamkniêcia ubytku miê-
dzyprzedsionkowego istniej¹ przy Qp: Qs > 1,4 (co najmniej). W przypadkach
uzasadnionych, np. trudnej do precyzyjnego okre�lenia morfologii i lokalizacji
ubytku (tak¿e w przypadku ubytków ma³ych i przy w¹tpliwych wskazaniach do
zamkniêcia), pomocna okazuje siê echokardiografia przezprze³ykowa (11).

Cewnikowanie serca jako badanie diagnostyczne w wadzie tego typu jest
obecnie wykonywane niezwykle rzadko, g³ównie w sytuacjach gdy podejrzewa
siê obecno�æ dodatkowych anomalii anatomicznych, niemo¿liwych do prawid³o-
wej oceny na podstawie badañ nieinwazyjnych. Odmienn¹ grupê stanowi¹ pa-
cjenci z rozwiniêtym nadci�nieniem p³ucnym w przebiegu wady oraz chorzy
wstêpnie zakwalifikowani do przezskórnego zamkniêcia ubytków miêdzyprzed-
sionkowych. W pierwszym przypadku zasadnicze znaczenie maj¹ pomiary opo-
rów w kr¹¿eniu p³ucnym, za� cewnikowanie diagnostyczne z precyzyjn¹ ocen¹
anatomii przegrody miêdzyprzedsionkowej jest wstêpnym etapem interwencyj-
nego zamkniêcia ubytku w pracowni hemodynamiki (12).

O ile objawy kliniczne nieprawid³owego sp³ywu skojarzonego z ASD nie
odbiegaj¹ w zasadzie od objawów ubytków miêdzyprzedsionkowych, to izolo-
wany czê�ciowy nieprawid³owy sp³yw p³ucny mo¿e charakteryzowaæ siê m.in.
brakiem rozdwojenia II tonu (jest on normalny). O rozpoznaniu najczê�ciej roz-
strzyga echokardiografia przezklatkowa uzupe³niona przezprze³ykow¹. W przy-
padkach w¹tpliwych wykonanie cewnikowania serca mo¿e okazaæ siê niezbêd-
ne. Szczególnie dotyczy to przypadków niejasnego obrazu (tzn. bez stwierdzo-
nego ASD II) powiêkszenia prawego przedsionka i prawej komory oraz zwiêk-
szonego rysunku naczyniowego p³uc w obrazie radiologicznym, za� elektrokar-
diograficznie � przerostu prawej komory.

Ubytkowi w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej serca typu ostium secun-
dum mo¿e towarzyszyæ aneuryzmatyczne  rozci¹gniêcie septum primum z wy-
datnym, balonowatym wpuklaniem do wnêtrza prawego przedsionka. Têtnia-
kowata przegroda jako potencjalne �ród³o zakrzepów przy�ciennych w obrê-
bie lewego przedsionka oraz jako obszar sprzyjaj¹cy rozwojowi zapalenia
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wsierdzia, jest w niektórych o�rodkach traktowana jako wskazanie do leczenia
operacyjnego, pomimo przecieku przez ubytek mieszcz¹cego siê poni¿ej kry-
terium kwalifikacji do interwencji*.

4.8. Czê�ciowy nieprawid³owy sp³yw ¿y³ p³ucnych
(ang. PAPVR vs. PAPVC vs. PAPVD � partial
anomalous pulmonary venous return � vs. connection �
vs. drainage)

Omawiany jest tradycyjnie wspólnie z typowymi ubytkami w przegrodzie miê-
dzyprzedsionkowej serca typu ostium secundum, bowiem w przewa¿aj¹cym odsetku
rzeczywi�cie kojarzy siê z takim ubytkiem. Wada ta, w czystej postaci morfolo-
gicznej, spotykana jest relatywnie rzadko, stanowi¹c poni¿ej 1% wad wrodzonych
serca (13). Co najmniej jedna z ¿y³ p³ucnych uchodzi wówczas nieprawid³owo do
prawego przedsionka lub uk³adu ¿ylnego systemowego przynale¿nego dla prawe-
go przedsionka serca. Anomalia czê�ciej dotyczy prawych ¿y³ p³ucnych i wówczas
ich sp³yw dokonuje siê, b¹d� do prawego przedsionka bezpo�rednio (ryc. 4 a), b¹d�
do ¿y³ g³ównych (bardzo rzadko do ¿y³y bezimiennej lub zatoki wieñcowej). Jest
to wówczas nieprawid³owy sp³yw ca³ego prawego p³uca, jednego z p³atów lub
poszczególnych segmentów p³ucnych. Je�li dotyczy lewych ¿y³ p³ucnych (sp³yw

* Nale¿a³oby nadmieniæ, ¿e okre�lenie rozci¹gniêtej przegrody pierwotnej �aneurysma� nie
powinno mieæ polskiego t³umaczenia jako �têtniak� przegrody miêdzyprzedsionkowej. Przedsionki
serca nale¿¹ do uk³adu ¿ylnego, tote¿ w³a�ciwsze by³oby okre�lenie �¿ylak�. Aby unikn¹æ takiej
niezrêczno�ci jêzykowej proponujemy pozostawienie nazwy �aneuryzmatyczne (ew. têtniakowate)
rozci¹gniêcie przegrody�. Aneuryzma pochodzi z jêzyka greckiego i znaczy: otwarcie, rozci¹gniêcie.
T³umaczenie tego s³owa jako �têtniak� jest zwyczajowym uproszczeniem, tak¿e dla zmiany anato-
micznej dotycz¹cej uk³adu têtniczego, ale w tym wypadku powszechnie przyjêtej i akceptowanej.

Ryc. 4. a � uj�cie ¿y³y p³ucnej prawej bezpo�rednio do prawego przedsionka; b � ³ata kierunkowa
z w³asnego osierdzia, umo¿liwiaj¹ca sp³yw, poprzez ubytek, do lewego przedsionka

a) b)
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ca³ego lewego p³uca lub tylko lewego górnego p³ata) � sp³ywaj¹ one do zatoki
wieñcowej lub do ¿y³y ramienno-g³owowej. O wiele rzadziej ni¿ we wspomnia-
nej koegzystencji z ubytkiem w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej � wystêpu-
je izolowane nieprawid³owe uj�cie ¿y³y lub czê�ci ¿y³ p³ucnych do wspomnia-
nych powy¿ej zlewisk ¿ylnych systemowych � jednak bez komunikacji wewn¹trz-
przedsionkowej. Wyj¹tek stanowi natomiast (bardzo rzadki) czê�ciowy ale obu-
stronny nieprawid³owy sp³yw p³ucny � prawdopodobnie czê�ciej obserwowany
bez ubytku w przegrodzie (4).

Szczególn¹ postaæ czê�ciowego nieprawid³owego sp³ywu p³ucnego stanowi
po³¹czenie miêdzyprzedsionkowe typu zatoki ¿ylnej (ang. sinus venosus defect vs.
sinus venosus syndrome) oraz tzw. �zespó³ szabli� (ang. scimitar syndrome) (13).
Po³¹czenie typu zatoki ¿ylnej integralnie zwi¹zane jest z ubytkiem czyli komuni-
kacj¹ miêdzy przedsionkami, w drugiej z tych wymienionych wad ubytek w prze-
grodzie miêdzyprzedsionkowej mo¿e byæ nieobecny (chocia¿ niezwykle rzadko).

4.8.1. Scimitar syndrome (Zespó³ szabli)

Nazwa tego zespo³u zwi¹zana jest z ³ukowatym, podobnym do szabli cieniem,
widocznym w obrazie radiologicznym wzd³u¿ prawego obrysu serca � sw¹ we-
wnêtrzn¹ krzywizn¹ skierowanym ku sylwetce serca. Fenomen ten zwi¹zany jest
z pionowo-³ukowatym przebiegiem ¿y³y zbieraj¹cej krew z ca³ego prawego p³u-
ca lub z jego czê�ci. Wada po raz pierwszy zosta³a opisana w 1836 roku przez
Coopera (12).

Serce jest przemieszczone w prawo, czêsto wspó³istnieje hipoplazja prawego
p³uca, w ok. 20% mog¹ wspó³istnieæ wady rozwojowe serca i wady przepony
(przepuklina przeponowa Bochdalecka) (13). ¯y³a stanowi¹ca istotê scimitar
syndrome* przebiega typowo do przodu od wnêki prawego p³uca, bardzo rzadko
od ty³u. Jej po³¹czenie z ¿y³¹ g³ówn¹ doln¹ znajduje siê tu¿ powy¿ej uj�cia ¿y³
w¹trobowych, bardzo rzadko mo¿e uchodziæ czê�ciowo lub ca³kowicie do
lewego przedsionka. Równie rzadko ¿y³a stanowi¹ca scimitar syndrome mo¿e
zbieraæ krew z lewego p³uca (4, 12). Jak wspomniano powy¿ej ASD mo¿e byæ
nieobecny.

4.9. Leczenie chirurgiczne

Leczenie operacyjne wad przegrody miêdzyprzedsionkowej wymaga u¿ycia
kr¹¿enia pozaustrojowego. Z powodzeniem stosowane s¹ ró¿ne sposoby chirur-
gicznego dostêpu do serca, zarówno przez sternotomiê i jej modyfikacje, jak
równie¿ torakotomiê prawoboczn¹.

* �Scimitar� to orientalna szabla (bu³at), ³ukowato mocno wygiêta, z ostrzem na swym ze-
wnêtrznym (wygiêtym) obrysie. Z jêzyka perskiego �im�ir, w³. � scimitarra, franc. cimeterre
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Kr¹¿enie pozaustrojowe bezwzglêdnie wymaga zastosowania oddzielnej ka-
niulacji obu ¿y³ g³ównych, celem ca³kowitego wy³¹czenia serca przed otwar-
ciem prawego przedsionka. Dla zmniejszenia ryzyka powik³añ neurologicznych
obni¿a siê temperaturê chorego do umiarkowanej hipotermii (32�34 °C), choæ
w wielu o�rodkach preferuje siê wykonywanie zabiegów tego typu w normo-
termii. Zazwyczaj, wykonanie korekcji wady nie wymaga dodatkowego odbar-
czenia (vent) lewej komory. Zamkniêcie prostych ubytków typu ostium secun-
dum o typowej morfologii, mo¿liwe jest tak¿e w kr¹¿eniu pozaustrojowym bez
zatrzymywania pracy serca oraz bez zak³adania zacisku na aortê wstêpuj¹c¹,
z zachowaniem zasad zabezpieczenia lewego przedsionka i lewej komory przed
zapowietrzeniem.

Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e operacje korekcji prostych wad przegrody miêdzy-
przedsionkowej czêsto wykonywane s¹ ró¿nego rodzaju technikami o zmniej-
szonej inwazyjno�ci (14, 15, 16, 17, 18), tak¿e bez otwierania klatki piersio-
wej przy u¿yciu robota kardiochirurgicznego (15) (patrz równie¿ � roz. 9, tom I
str. 117).

4.9.1. Technika zamkniêcia prostego ubytku
w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej

Po zaklemowaniu aorty i podaniu roztworu kardioplegicznego do jej opuszki
uszczelnia siê sp³ywy wokó³ kaniul ¿ylnych i otwiera prawy przedsionek.
W sposób bezpo�redni ocenia siê wielko�æ ubytku, jego po³o¿enie oraz odle-
g³o�æ od wa¿nych struktur anatomicznych: zatoki wieñcowej, sp³ywów ¿y³ p³uc-
nych i systemowych oraz obszaru tzw. trójk¹ta Kocha, gdzie znajduje siê uk³ad
bod�coprzewodz¹cy serca. Je�li wielko�æ ubytku na to pozwala, poprzez �wia-
t³o ubytku mo¿emy oceniæ wnêtrze lewego przedsionka. W zale¿no�ci od wiel-
ko�ci ubytku oraz morfologii jego brzegów dokonuje siê zamkniêcia otworu
w przegrodzie dwuwarstwowym szwem ci¹g³ym Prolene� (w zale¿no�ci od
wieku dziecka od 6�0 do 4�0) (ryc. 5) lub te¿ wszywa siê uprzednio przygo-
towan¹ ³atê z w³asnego osierdzia. W powszechnej opinii w³asne osierdzie
pacjenta jest najlepszym materia³em, który oprócz dok³adnego oczyszczenia nie
wymaga specjalnego przygotowania; niekiedy proponuje siê jego denaturacjê
przy u¿yciu glutaraldehydu. W szczególnych przypadkach, np. w czasie reope-
racji lub po przebytym zapaleniu osierdzia, konieczne jest u¿ycie ³aty z ma-
teria³u sztucznego (np. PTFE � Gore-Tex�). Wa¿nym, ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo pacjenta manewrem, jest dok³adne odpowietrzenie lewego przedsion-
ka przed szczelnym zawi¹zaniem szwu zamykaj¹cego ubytek w przegrodzie.
W przypadku ubytków mnogich zamykanych oddzielnie, warto czynno�æ tê
wykonywaæ wielokrotnie, z dodatkowym odpowietrzeniem lewego serca przez
otwór w aorcie wstêpuj¹cej po podaniu kardioplegii (19).
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4.9.2. Korekcja ASD II z czê�ciowym nieprawid³owym sp³ywem ¿y³
p³ucnych

Wykonanie korekcji wady tego typu bezwzglêdnie wymaga u¿ycia ³aty.
Wszywa siê j¹ w taki sposób, aby wewn¹trz prawego przedsionka utworzyæ
tunel, przez który krew z ¿y³y p³ucnej sp³ywaæ bêdzie do ubytku w przegro-
dzie a stamt¹d do lewego przedsionka (ryc. 4 b). Wa¿ne jest zachowanie
w³a�ciwej �rednicy na ca³ej d³ugo�ci tunelu, tak aby nie dopu�ciæ do powsta-
nia przeszkody w sp³ywie ¿ylnym z ³o¿yska p³ucnego. Wszywana ³ata pobra-
na z worka osierdziowego pacjenta powinna mieæ sw¹ g³adsz¹ powierzchniê
(powierzchnia sercowa pericardium) skierowan¹ do wnêtrza lewego przedsion-
ka. Postêpowanie takie powinno dodatkowo zapobiegaæ tworzeniu siê przy�cien-
nych skrzeplinek w obrêbie przedsionka lewego.

4.9.3. Techniki chirurgiczne w szczególnych odmianach czê�ciowego
nieprawid³owego sp³ywu ¿y³ p³ucnych

4.9.3.1. Scimitar syndrome

�cianê prawego przedsionka nacina siê w dolnej jego czê�ci, przed³u¿aj¹c
ciêcie w kierunku ¿y³y g³ównej dolnej. Korekcja wady zazwyczaj wymaga czê-
�ciowego wyciêcia przegrody miêdzyprzedsionkowej (poszerzenia foramen ovale
lub ASD II (naciêcie zaznaczone na ryc. 6a) a przy braku ubytku � udro¿nienia
fovea ovalis) po czym uj�cie ¿y³ p³ucnych zostaje skierowane w kierunku ASD
za pomoc¹ ³aty kierunkowej z worka osierdziowego pacjenta � wszytej za po-
moc¹ szwu Prolene� 4�0 lub 5�0 (ryc. 6 b). Podczas wszywania ³aty nale¿y
zachowaæ szczególn¹ ostro¿no�æ w pobli¿u trójk¹ta Kocha, aby unikn¹æ uszko-
dzeñ wêz³a zatokowo-przedsionkowego. Ponadto ³ata nie mo¿e upo�ledzaæ sp³y-

Ryc. 5. Ubytek typu ostium secundum w czê�ci
centralnej przegrody; uwidoczniono za³o¿enie
w dolnym biegunie pierwszego szwu, inicjuj¹ce-
go proste zamykanie ubytku szwem ci¹g³ym
(dwuwarstwowym)
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a)

Ryc. 6. Korekcja nieprawid³owe-
go sp³ywu ¿y³ p³ucnych, p³uca
prawego � tzw. scimitar syndro-
me: a) � uwidoczniono zbiorcz¹
¿y³ê o ³ukowatym przebiegu, kie-
ruj¹c¹ sp³yw ¿ylny prawego p³u-
ca do ¿y³y g³ównej dolnej; bia³a
strza³ka skierowana ku dolnemu
biegunowi ubytku miêdzyprzed-
sionkowego wskazuje miejsce
ewentualnego naciêcia (je�li za-
chodzi taka potrzeba) � zakres
naciêcia okre�la linia przerywana
poni¿ej; b) � korekcja wady ³at¹
kierunkow¹; poszerzenie ubytku
ma na celu u³atwienie sp³ywu
pod wytworzonym tunelem, do

lewego przedsionka

b)

wu z ¿y³y g³ównej dolnej do prawego przedsionka. Proste zamkniêcie prawego
przedsionka koñczy operacjê. Alternatywn¹ metod¹ jest odciêcie wspólnego
kolektora p³ucnego prawego p³uca i przyszycie go do tylnej �ciany prawego
przedsionka. Nastêpny etap operacji nie odbiega od techniki opisanej powy¿ej
dla czê�ciowego nieprawid³owego sp³ywu do przedsionka prawego, polegaj¹cej
na tunelizacji sp³ywu ³at¹ wewn¹trzprzedsionkow¹ (patrz ryc. 4 a i b). Przyszy-
wanie wspólnej ¿y³y p³ucnej bezpo�rednio do lewego przedsionka jest rzadko
stosowane poniewa¿ grozi obstrukcj¹ sp³ywu ¿ylnego.
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4.9.3.3. Korekcja po³¹czenia miêdzyprzedsionkowego w obrêbie zatoki
wieñcowej

Zatoka wieñcowa mo¿e byæ miejscem nieprawid³owego po³¹czenia miêdzy
przedsionkami, przy czym komunikacja taka, jak podano powy¿ej, nie jest w rze-
czywisto�ci �ubytkiem w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej�, bowiem miejsce
zatoki wieñcowej jest naturalnie pozbawione struktur przegrody pomiêdzy przed-
sionkami serca. Jest to tzw. czê�ciowy brak stropu zatoki wieñcowej (partial
unroofed coronary sinus). Korekcja chirurgiczna polega na tunelizacji sp³ywu
zatoki wieñcowej do prawego przedsionka z u¿yciem ³aty. Anomalii mo¿e towa-
rzyszyæ uj�cie ¿y³y g³ównej górnej lewej do lewego przedsionka, wymagaj¹ce
równoczesnego jej stunelizowania i przeszczepienia do prawego przedsionka.
Szersze omówienie grupy wad zatoki wieñcowej: brak zatoki wieñcowej, czê-
�ciowy i ca³kowity brak stropu umieszczono w rozdziale dotycz¹cym nieprawid³o-

a)

b)

Ryc. 7. Korekcja ubytku typu sinus venosus: a) � tunelizacja
sp³ywu ¿y³ p³ucnych ³at¹ z w³asnego osierdzia � porównaj
ryc. 3 c; b) � poszerzenie ¿y³y g³ównej górnej, po korekcji

sinus venosus dodatkow¹ ³at¹ z osierdzia

4.9.3.2. Korekcja po³¹czenia miêdzyprzedsionkowego typu sinus venosus

W podobny sposób dokonuje siê tunelizacji w obrêbie sinus venosus, wszy-
waj¹c ³atê tak, aby pozostawiæ sp³yw ¿y³ p³ucnych w lewym przedsionku (ryc. 3 c,
7 a). Dobra ekspozycja ubytku i miejsca po³¹czenia sp³ywu ¿y³ p³ucnych z gór-
nym piêtrem prawego przedsionka lub ¿y³¹ g³ówn¹ górn¹, wymaga za³o¿enia
zagiêtej kaniuli bezpo�rednio do ¿y³y g³ównej górnej. Po wszyciu ³aty �rednica
sp³ywu ¿y³y g³ównej mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ca, dlatego w takiej sytu-
acji dodatkowo poszerza siê j¹ oddzieln¹ ³at¹ równie¿ pobran¹ z worka osierdzio-
wego pacjenta (19) (ryc. 7 b).
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wo�ci sp³ywu ¿ylnego systemowego (tom II, roz. 7, str. 61). Po³¹czenie miêdzy-
przedsionkowe okolicy zatoki wieñcowej mo¿e przybieraæ wielkie rozmiary �
w przypadkach skrajnych a¿ do morfologii przypominaj¹cej wspólny przedsionek,
wymagaj¹cej wszczepienia rozleg³ej ³aty z worka osierdziowego lub Gore-Texu�.

4.10. Prowadzenie pooperacyjne

Pacjent po niepowik³anej operacji ASD wymaga typowego prowadzenia po-
operacyjnego. Problemy z powrotem wydolno�ci serca po zabiegu mog¹ wyst¹-
piæ u pacjentów starszych, gdzie na obraz przeci¹¿enia objêto�ciowego prawej
komory oraz nadci�nienia p³ucnego, bêd¹cych efektem wady nak³ada siê postê-
puj¹ca z wiekiem gorsza wydolno�æ lewej komory, g³ównie w nastêpstwie roz-
woju zmian w naczyniach wieñcowych. Zwykle jednak mo¿liwa jest wczesna eks-
tubacja chorego z zachowaniem typowego monitorowania parametrów stanu po-
operacyjnego. Wa¿nym elementem jest w³a�ciwe wype³nienie ³o¿yska naczynio-
wego, które mo¿e najczê�ciej zast¹piæ poda¿ katecholamin. Po zastosowaniu ³aty
z materia³u sztucznego do zamkniêcia ubytku, zaleca siê podawanie leków prze-
ciwkrzepliwych a nastêpnie antyagregacyjnych do ok. 6 miesiêcy po operacji. Za-
stosowanie ³aty z worka osierdziowego, w wiêkszo�ci o�rodków nie stanowi
wskazania do stosowania leczenia antykoagulacyjnego.

4.11. Wyniki

Ryzyko operacyjne zwi¹zane z chirurgicznym leczeniem ASD sprowadza siê
obecnie de facto do zagro¿eñ wynikaj¹cych z zastosowania kr¹¿enia pozaustro-
jowego i znieczulenia ogólnego. �miertelno�æ operacyjna jest bliska zeru. Ry-
zyko operacji wykonywanej w trybie pilnym, np. po powik³anej interwencji kar-
diologicznej, mo¿e byæ istotnie wy¿sze i wynika g³ównie z przedoperacyjnej de-
stabilizacji uk³adu kr¹¿enia chorego. Najczê�ciej wystêpuj¹cymi powik³aniami
s¹ udary mózgowe, zwi¹zane z wyrzutem powietrza zalegaj¹cego (po zapowie-
trzeniu serca) pomiêdzy beleczkami lewej komory, zaburzenia rytmu oraz wy-
nikaj¹ce z uszkodzenia wêz³a zatokowego lub te¿ jego têtniczego ukrwienia.
Znaczna czê�æ pooperacyjnych zaburzeñ rytmu ma charakter nietrwa³y, przej�cio-
wy. Jedynie korekcja ubytku typu sinus venosus ze wzglêdu na bliskie s¹siedz-
two wêz³a zatokowego mo¿e prowadziæ do zaburzeñ rytmu trwaj¹cych d³u¿ej
i wymagaj¹cych dodatkowego leczenia.
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