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Ca³kowity nieprawid³owy
sp³yw ¿y³ p³ucnych
Micha³ Wojtalik, Rafa³ Bartkowski
Ca³kowity nieprawid³owy sp³yw ¿y³ p³ucnych (ang. Total Anomalous Pulmonary Venous Return, TAPVR) zosta³ po raz pierwszy opisany przez Wilsona w 1798 roku (1). Jest spowodowany niewch³oniêciem wspólnej ¿y³y
p³ucnej przez lewy przedsionek w pi¹tym tygodniu rozwoju zarodka. Zachowane natomiast zostaj¹ niektóre po³¹czenia uk³adu ¿y³ p³ucnych ze splotem
trzewnym, co zapewnia drena¿ krwi z p³uc do uk³adu ¿y³ systemowych (2).
Wada ta wystêpuje w oko³o 1% przypadków operowanych w orodkach kardiochirurgii dzieciêcej a w badaniach autopsyjnych jest stwierdzana u 4%
zmar³ych noworodków.
Powszechnie obowi¹zuje klasyfikacja zaproponowana przez Darlinga i wsp.
(3), dziel¹ca TAPVR na cztery postaci (rycina 3):
 typ nadsercowy  notowany w 41% przypadków (ryc. 1)  gdy krew z p³uc
drenuje przez ¿y³ê biegn¹c¹ pionowo (wertykaln¹) uchodz¹c¹ do dorzecza ¿y³y
g³ównej (bezporednio do ¿y³y g³ównej górnej w okolicy ¿y³y nieparzystej lub
do ¿y³y ramienno-g³owowej lewej),
a)

b)

Ryc. 1. Typ nadsercowy ca³kowitego nieprawid³owego sp³ywu ¿y³ p³ucnych:
a) sp³yw do ¿y³y g³ównej górnej; b) do ¿y³y g³ównej górnej poprzez ¿y³ê wertykaln¹
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 typ ródsercowy  w 31% przypadków  gdy krew z ¿y³ p³ucnych drenuje do
zatoki wieñcowej lub bezporednio do prawego przedsionka (ryc. 2),
a)

b)

Ryc. 2. Typ ródsercowy: a) wspólne ujcie bezporednio do prawego
przedsionka; b) do zatoki wieñcowej.

 typ podsercowy  w 24%  gdy krew z p³uc drenuje przez ¿y³ê wertykaln¹
uchodz¹c¹ do dorzecza ¿y³y g³ównej dolnej (bezporednio do ¿y³y g³ównej dolnej, ¿y³y wrotnej, w¹trobowej lub ¿o³¹dkowej) (ryc. 3),
a)

b)

Ryc. 3. Typ podsercowy (podprzeponowy), przyk³ady: a) wspólne
ujcie do ¿y³y w¹trobowej; b) do ¿y³y wrotnej

 typ mieszany  w 4%  przewiduje kombinacjê dwóch lub trzech powy¿szych
po³¹czeñ (ryc.4).
a)

b)

c)

Ryc. 4. Typ mieszany nieprawid³owoci sp³ywów p³ucnych, trzy wybrane przyk³ady: a) prawe ¿y³y
p³ucne uchodz¹ do obu ¿y³ g³ównych, lewe przez lew¹ ¿y³ê g³ówn¹ górn¹ czêciowo do zatoki wieñcowej, za czêciowo do ¿y³y bezimiennej; b) prawe ¿y³y p³ucne uchodz¹ do zatoki wieñcowej,
lewe przez ¿y³ê wertykaln¹ do ¿y³y bezimiennej; c) prawe ¿y³y p³ucne uchodz¹ do ¿y³y wrotnej,
lewe do lewej ¿y³y g³ównej górnej (uchodz¹cej do zatoki wieñcowej)
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Poza nieprawid³owym po³¹czeniem uk³adu ¿y³ p³ucnych, u czêci chorych
stwierdza siê inne z³o¿one wady, z których najczêstsz¹ jest serce jednokomorowe i to skojarzone typowo z zespo³em heterotaksji (4). Regu³¹ jest ma³y,
w dolnych granicach normy, rozmiar lewego przedsionka i lewej komory
a sporadycznie obserwuje siê zw³óknienie wsierdzia lewej komory. W badaniach histopatologicznych p³uc stwierdzano ró¿ny stopieñ zaawansowania
choroby nadcinieniowej oraz rozedmê obturacyjn¹ wraz z poszerzeniem
naczyñ ch³onnych (5, 6).

5.1. Rozpoznanie wady
Ca³kowity nieprawid³owy sp³yw ¿y³ p³ucnych objawia siê dusznoci¹, pokaszliwaniem, s³abym przyrostem masy cia³a oraz sinic¹, o ró¿nym stopniu nasilenia. Os³uchowo stwierdza siê najczêciej szmer skurczowy. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej sylwetka serca jest powiêkszona z ewentualnie
poszerzonym obrysem górnego ródpiersia (typ nadsercowy) i przekrwieniem
biernym p³uc.
Nasilenie objawów klinicznych zale¿y od stopnia upoledzenia sp³ywu krwi
z p³uc i swobody komunikacji miêdzyprzedsionkowej a tak¿e od dro¿noci przewodu têtniczego, obecnego w 15% przypadków. Niewielki odsetek dzieci ma s³abo wyra¿one objawy, które dopiero po kilku miesi¹cach zwracaj¹ uwagê otoczenia. Dzieci te powinny byæ leczone w trybie planowym w pierwszych tygodniach
lub miesi¹cach ¿ycia. Z drugiej strony spektrum s¹ dzieci, które maj¹ bardzo
utrudniony odp³yw krwi z p³uc (najczêciej jest to postaæ podsercowa). Dochodzi wówczas do nadcinienia p³ucnego w mechanizmie biernego przekrwienia.
Ich stan kliniczny jest ciê¿ki, charakteryzuje siê skrajnym niedotlenieniem oraz
objawami ma³ego rzutu serca. Do chwili ustalenia rozpoznania i przygotowania
operacji konieczna jest intubacja i oddech zastêpczy z wysokimi stê¿eniami tlenu w mieszaninie oddechowej. Ta grupa chorych wymaga natychmiastowej
operacji.
Podstawowym narzêdziem diagnostycznym jest echokardiografia po³¹czona
z dopplerowskim obrazowaniem przep³ywu. W przypadkach TAPVR typu mieszanego oraz w skojarzeniu z innymi z³o¿onymi wadami serca mo¿e byæ konieczne cewnikowanie serca i angiokardiografia.

5.2. Historia leczenia chirurgicznego
W 1951 roku Muller zespoli³ ¿y³ê p³ucn¹ z uszkiem lewego przedsionka
uzyskuj¹c z³agodzenie objawów wady (7). W 1956 roku Lewis wykona³ pierwszy zabieg korekcyjny w hipotermii i inflow oclusion, a Burroughs i Kirklin
w kr¹¿eniu pozaustrojowym (8).
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5.3 Leczenie operacyjne
Od czasu wprowadzenia septostomii balonowej metod¹ Rashkinda oraz prostacykliny przywracaj¹cej dro¿noæ przewodu têtniczego, ca³kowity nieprawid³owy sp³yw ¿y³ p³ucnych z ciê¿k¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia jest niemal jedyn¹ wad¹
wrodzon¹ serca wymagaj¹c¹ natychmiastowej operacji. Poda¿ prostaglandyny E1
nie prowadzi zazwyczaj w tej wadzie do poprawy utlenowania krwi. Jedynie
w nielicznych przypadkach podsercowego, podprzeponowego typu nieprawid³owoci sp³ywu prostaglandyna E1 mo¿e z³agodziæ objawy niewydolnoci kr¹¿enia i poprawiæ utlenowanie w mechanizmie poszerzenia ¿y³y wertykalnej
a w szczególnoci czêsto zwê¿onego miejsca po³¹czenia z ¿y³¹ systemow¹.
Ryzyko leczenia operacyjnego zosta³o w latach 80. istotnie zmniejszone i wynosi obecnie kilka procent. Przypadki niepowodzeñ wi¹¿¹ siê najczêciej z ciê¿kim stanem chorego przed operacj¹, zaawansowaniem nadcinienia p³ucnego i towarzysz¹cymi wadami.
Rzadko wystêpuj¹cy typ mieszany ca³kowitego nieprawid³owego sp³ywu ¿ylnego wymaga podejrzliwoci diagnosty, dobrego rozeznania anatomii wady i indywidualnego podejcia chirurgicznego. Zwykle, w tych przypadkach, nie d¹¿y
siê za wszelk¹ cenê do pe³nej naprawy sp³ywu ¿y³ p³ucnych lecz koryguje siê
dominuj¹cy element wady.

5.3.1. Postêpowanie w typie nadsercowym i podsercowym
W typie podsercowym i nadsercowym zabieg wykonuje siê w hipotermii
20° C z okresowym zmniejszeniem przep³ywu krwi lub krótkotrwa³ymi okresami zatrzymania kr¹¿enia. Podczas otwierania klatki piersiowej i przygotowañ
do kr¹¿enia pozaustrojowego nale¿y unikaæ dotykania miênia sercowego, gdy¿
w przypadkach ze znaczn¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia mo¿na ³atwo wywo³aæ migotanie komór. Po kaniulacji aorty i ¿y³ g³ównych rozpoczyna siê kr¹¿enie pozaustrojowe i ch³odzenie chorego. Dro¿ny przewód têtniczy nale¿y zamkn¹æ
z chwil¹ rozpoczêcia kr¹¿enia pozaustrojowego. W czasie ch³odzenia ods³ania
siê ¿y³ê wertykaln¹ doln¹ lub górn¹ (zale¿nie od typu TAPVR), któr¹ zamyka siê podwi¹zk¹ tu¿ przed momentem naciêcia wspólnej ¿y³y p³ucnej. W czasie preparowania w okolicy ¿y³y wertykalnej pamiêtaæ nale¿y o bliskoci
nerwu przeponowego i ryzyku jego uszkodzenia. Wspóln¹ ¿y³ê p³ucn¹ otwiera
siê na przedniej powierzchni po prawej stronie, rozpoczynaj¹c od miejsca
po³¹czenia prawych ¿y³ p³ucnych górnej i dolnej, nacinaj¹c ku stronie lewej.
Prawy przedsionek nacina siê od uszka w kierunku otworu owalnego i dalej
lewy przedsionek wzd³u¿ linii przylegania i naciêcia wspólnej ¿y³y p³ucnej.
Powsta³e naciêcia maj¹ zwykle od dwóch do trzech centymetrów d³ugoci.
W przypadkach z podsercowym drena¿em ¿y³ p³ucnych linie naciêcia mog¹ byæ
bardziej z³o¿one  dostosowane do anatomii i przebiegu wspólnej ¿y³y p³ucnej. Rozpoczynaj¹c od koñca dalszego (lewego) szwem ci¹g³ym 70 zszywa
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siê brzeg górny naciêcia lewego przedsionka z brzegiem górnym naciêcia wspólnej ¿y³y p³ucnej oraz brzegi dolne ww. naciêæ. W czasie szycia mo¿na zredukowaæ lub zatrzymaæ kr¹¿enie pozaustrojowe, co istotnie poprawia widocznoæ
i precyzjê zespolenia. W czasie wykonywania zespolenia mo¿e byæ konieczne wyluksowanie serca dla lepszego uwidocznienia dolno-lewego koñca naciêæ. Ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej zamyka siê ³at¹ z w³asnego osierdzia dziecka. Zaszycie ubytku szwem ci¹g³ym bezporednim mo¿e spowodowaæ zwê¿enie
wytworzonego po³¹czenia. Sol¹ fizjologiczn¹ wype³nia siê lew¹ komorê i przedsionek, po czym, po odpowietrzeniu serca, odkleszcza siê aortê i ogrzewa chorego. W tym czasie zamyka siê prawy przedsionek. W przypadkach zaawansowanego nadcinienia p³ucnego korzystne jest pozostawienie cewnika w pniu p³ucnym do pomiaru cinienia i podawania leków. Dobre rozprê¿enie p³uc, wentylacja mechaniczna 100% tlenem i leki inotropowo dodatnie, zmniejszaj¹ce opór
naczyniowy p³ucny, u³atwiaj¹ od³¹czenie od kr¹¿enia pozaustrojowego i zapobiegaj¹ p³ucnym prze³omom nadcinieniowym. W przypadku niestabilnoci hemodynamicznej chorego i spadków cinienia systemowego krwi przy zbli¿aniu
brzegów mostka, zaleca siê pozostawienie mostka nie zespolonego na kilka dni,
do czasu ust¹pienia objawów zespo³u niskiego rzutu (9).

5.3.2. Postêpowanie w typie ródsercowym
Zabieg wykonuje siê w normotermii lub umiarkowanej hipotermii. W przypadkach z nieprawid³owym sp³ywem ¿y³ p³ucnych do zatoki wieñcowej leczenie polega na naciêciu zatoki wieñcowej w kierunku przegrody miêdzyprzedsionkowej i lewego przedsionka. Zarówno krew z ¿y³ wieñcowych jak i z ¿y³ p³ucnych sp³ywa wówczas do lewego przedsionka, który oddziela siê od prawego
przedsionka ³at¹ z w³asnego osierdzia pacjenta.
W przypadku sp³ywu ¿y³ p³ucnych bezporednio do prawego przedsionka
ujcie znajduje siê zwykle poni¿ej ujcia ¿y³y g³ównej górnej. Nacina siê wówczas przestrzeñ pomiêdzy ujciem ¿y³ p³ucnych a otworem owalnym i g³êbiej
lewym przedsionkiem, wycinaj¹c czêæ dziel¹cej ich przegrody. W przypadku niezamierzonego przeciêcia tylnej ciany przedsionka trzeba otwór zaszyæ. Powsta³e
po³¹czenie pomiêdzy ¿y³ami p³ucnymi i lewym przedsionkiem przykrywa siê ³at¹
z osierdzia w³asnego, oddzielaj¹c¹ lewy przedsionek od prawego i tworz¹c¹ tunel
dla p³ucnego sp³ywu ¿ylnego.

5.3.3. Postêpowanie pooperacyjne
W okresie pooperacyjnym dominuj¹ dwa problemy: nadcinienie p³ucne oraz
zespó³ ma³ego rzutu serca.
Nadcinienie p³ucne najlepiej jest kontrolowaæ drog¹ sta³ego pomiaru cinienia w têtnicy p³ucnej. W przypadku wystêpowania wzrostów cinienia p³ucnego
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powy¿ej 2/3 cinienia systemowego, z towarzysz¹cym spadkiem wysycenia tlenem krwi têtniczej, wdra¿a siê system zapobiegania prze³omom nadcinieniowym
p³ucnym. Leczenie wówczas polega na:
 hiperwentylacji z obni¿eniem pCO2 do oko³o 30 mmHg,
 poda¿y 100% O2 w mieszaninie oddechowej,
 pe³nym zwiotczeniu i znieczuleniu (Arduan + Fentanyl we wlewie ci¹g³ym),
 ew. poda¿y Isuprelu we wlewie ci¹g³ym do cewnika pozostawionego w pniu
p³ucnym,
 podawaniu nitrogliceryny, ew. Tolazoliny itp., we wlewie ci¹g³ym do têtnicy
p³ucnej,
 podawaniu tlenku azotu (NO) 580 ppm w mieszaninie oddechowej (10) (patrz
rozdzia³ 14.3. w tomie I),
a ponadto 
 toaleta drzewa oskrzelowego prowadzona jest niezwykle ostro¿nie.
Po jednodwudniowym okresie stabilizacji cinienia w têtnicy p³ucnej odstawia siê kolejno: tlenek azotu, nitroglicerynê / Tolazolinê, Arduan, redukuje stê¿enie tlenu w mieszaninie oddechowej, Fentanyl, d¹¿y do ekstubacji i na koñcu
odstawia Isuprel, jeli by³ stosowany.
W okresie przechodzenia na oddech w³asny mo¿na rozpocz¹æ podawanie do
sondy ¿o³¹dkowej Nifedipiny w dawce 0,5 mg/kg m.c.
Zespó³ ma³ego rzutu minutowego serca stanowi równie¿ istotny problem
kliniczny w okresie pooperacyjnym. Jego przyczyny upatruje siê w mniejszym
rozmiarze lewej komory i lewego przedsionka. U czêci dzieci wi¹¿e siê on z wyst¹pieniem obrzêku p³uc. Leczenie polega na stosowaniu oddechu zastêpczego
z dodatnimi cinieniami w fazie koñcowo-wydechowej. Rzut minutowy serca
zwiêksza siê zapewniaj¹c odpowiednie wype³nienie ³o¿yska naczyniowego, optymalizuj¹c rytm serca, kurczliwoæ miênia sercowego i opór obwodowy.
W zespole ma³ego rzutu serca przep³yw krwi przez przedsionki jest zwolniony.
Krew kontaktuj¹c siê z wszyt¹ ³at¹ i liniami szycia mo¿e krzepn¹æ powoduj¹c
fatalne w skutkach zablokowanie przep³ywu krwi przez wytworzone zespolenie
¿y³ p³ucnych z lewym przedsionkiem. Aby temu zapobiec stosuje siê we wczesnym okresie pooperacyjnym (po ustaniu krwawienia z rany operacyjnej) wlew
ci¹g³y z Heparyny.

5.3.4. Wyniki odleg³e
Wiêkszoæ dzieci nie ma ¿adnych dolegliwoci w okresie odleg³ym od operacji. W badaniach echograficznych nie stwierdza siê nieprawid³owoci sp³ywu
p³ucnego. W kilku procentach przypadków stwierdza siê wrodzone zwê¿enia ¿y³
p³ucnych nie poddaj¹ce siê leczeniu i stanowi¹ce najczêstsz¹ przyczynê pónych
zgonów. Spotyka siê równie¿ zwê¿enia zespolenia wymagaj¹ce reoperacji (11).
Niedorozwój i zwê¿enie ¿y³ p³ucnych obserwowane w TAPVR okaza³y siê czynnikiem rokowniczo negatywnym (12).
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