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Serce trójprzedsionkowe (lewe)
Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk
6.1. Wprowadzenie
Serce trójprzedsionkowe lewe (cor triatriatum sinistrum) jest form¹ nieprawid³owoci rozwojowej sp³ywu ¿ylnego p³ucnego, spotykan¹ bardzo rzadko, stanowi¹c¹ zaledwie ok. 0,1% do 0,4% wad wrodzonych serca, nieco czêciej
dotycz¹c¹ p³ci mêskiej (1,5:1) (1, 2, 3). Autorem pierwszego opisu serca trójprzedsionkowego z 1868 roku by³ Church (4), za doniesienie o pierwszym pomylnym leczeniu operacyjnym jest autorstwa Gialloretto i Vineberga (5). Rozwojow¹ istot¹ wady jest przetrwanie embrionalnej wspólnej ¿y³y p³ucnej, która
nie zosta³a wch³oniêta w cianê lewego przedsionka  jak to normalnie ma
miejsce w okresie definitywnego kszta³towania siê p³ucnego sp³ywu ¿ylnego
i jego po³¹czenia z lewym przedsionkiem. Za przyczynê tej nieprawid³owoci
uznaje siê zwê¿enie wspólnej ¿y³y p³ucnej na tym etapie rozwojowym (6, 7).
Pewne nieporozumienie w nazewnictwie serca trójprzedsionkowego jest zwi¹zane, z niezwykle rzadko spotykanym, rozdzia³em przedsionka prawego na dwie
przestrzenie, okrelanym równie¿ jako serce trójprzedsionkowe (prawostronne)  bowiem w obrêbie struktur przynale¿nych przedsionkom znajduj¹ siê jakby 3 jamy. Tzw. serce trójprzedsionkowe prawe jest de facto zupe³nie odrêbn¹
nieprawid³owoci¹ z embriologicznego punktu widzenia. Powstaje w wyniku
przetrwania prawej zastawki zatoki ¿ylnej z wczesnego okresu embrionalnego (3
tydzieñ  szczegó³y znajdzie czytelnik w rozdziale omawiaj¹cym nieprawid³owoci sp³ywy ¿ylnego systemowego). Zatem dla wyranego podkrelenia charakteru omawianej aktualnie wady serca, dodalimy w tytule okrelnik lewe,
przy czym w praktyce rzadko jest on stosowany. Jeli jednak mylimy
o przedzieleniu prawego przedsionka na 2 czêci, np. w efekcie olbrzymiego
przerostu (przetrwania) zastawki Eustachiusza  przymiotnik prawe  jest niezbêdny.
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6.2. Anatomia i patofizjologia wady
Anatomiczn¹ istot¹ wady jest przepona (b³ona), oddzielaj¹ca górn¹ (dodatkow¹) jamê przedsionka lewego od czêci dolnej (w³aciwej). Przepona ta ma
najczêciej wygl¹d przegrody w³óknisto-miêniowej, jednak wyj¹tkowo mo¿e
przybraæ postaæ cienkiej, przejrzystej membrany (6). Usadowienie uszka przedsionka lewego u³atwia zlokalizowanie w³aciwej jamy lewego przedsionka (dolnej), która powinna te¿ mieæ bezporedni¹ komunikacjê z zastawk¹ mitraln¹ (6).
Opisywano jednak wyj¹tkowo po³¹czenie górnego piêtra przedsionka z uszkiem. Taki wariant anatomiczny ze wzglêdu na embriologiczne przes³anki powstawania wady  jest ma³o wiarygodny, chocia¿ zosta³ opisany (1896, Rolleston  wg 6). Nieco podobn¹ formê anatomiczn¹ (i skutki hemodynamiczne) mo¿e
przybraæ nadzastawkowe zwê¿enie mitralne z obecnoci¹ w¹skiego piercienia tu¿ nad zastawk¹ (8).
Niemal z regu³y jest to jednak wada towarzysz¹ca
innym nieprawid³owociom lewej po³owy serca:
spadochronowa zastawka mitralna, CoA, zwê¿enie podaortalne (zespó³ Shonea) (9).
Krew przedostaje siê z górnego piêtra przedsionka, bêd¹cego form¹ zatoki ¿ylnej p³ucnej  do
dolnego, przez pojedynczy otwór lub te¿ niekiedy
liczne mniejsze otworki w b³onie (ryc. 1). Przep³yw
w tym miejscu jest zazwyczaj (w 75%) znacznie
ograniczony a gradient przep³ywu osi¹ga wartoci
2025 mmHg (10). Takie upoledzenie sp³ywu pro- Ryc. 1. Schematyczne wyobra¿enie
serca trójprzedsionkowego lewego
wadzi do biernego zastoju krwi w ³o¿ysku p³ucnym, skutkuj¹c nadcinieniem p³ucnym, przerostem prawej komory i niewydolnoci¹ kr¹¿enia. Patofizjologia wady zale¿na jest od anatomicznej konfiguracji
przyjmuj¹cej 3 ró¿ne podstawowe formy (ryc. 2 ac). W pierwszej z nich, oba)

b)

c)

Ryc. 2. a)  otwór w przegrodzie oddzielaj¹cej górne od dolnego piêtra przedsionka lewego,
stanowi jedyn¹ drogê p³ucnego sp³ywu ¿ylnego, b)  komunikacja miêdzyprzedsionkowa (ASD)
pomiêdzy górnym piêtrem przedsionka lewego a przedsionkiem prawym; przeciek lewo-prawy,
c)  komunikacja miêdzyprzedsionkowa (ASD) pomiêdzy dolnym piêtrem przedsionka lewego
(w³aciwy przedsionek lewy) a przedsionkiem prawym; przeciek prawo-lewy
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serwowanej od ok. 20 (2) do 65% pacjentów (10), brak jest komunikacji miêdzyprzedsionkowej a jedynym odbarczeniem górnego piêtra jest przep³yw przez
otwór w b³onie. Czêciej jednak dolna (proksymalna, w³aciwa) czêæ lewego
przedsionka komunikuje poprzez ASD lub otwór owalny z prawym przedsionkiem  wg Behrendta (2) w 6080%). Najrzadziej z prawym przedsionkiem komunikuje górne piêtro lub te¿ wystêpuje podwójna komunikacja  tj. górnego
i dolnego piêtra (1425%). Rozbie¿noæ w prezentowanej statystyce jest, jak
widaæ z przytoczonych danych, doæ znaczna. W uzupe³nieniu nale¿y wspomnieæ,
¿e serce trójprzedsionkowe, poza trzema podstawowymi czyli klasycznymi
odmianami (2, 3, 10) mo¿e przybieraæ formy anatomiczne nietypowe (11):
 dodatkowa jama (górne piêtro) komunikuje równoczenie z prawym przedsionkiem bezporednio (tj. nie przez ASD),
 brak bezporedniej komunikacji dodatkowej jamy z lewym przedsionkiem (komunikacja omijaj¹ca  przez prawy przedsionek i ASD lub przez uk³ad ¿y³y
systemowej),
 w czêciowym sercu trójprzedsionkowym  dodatkowa jama mo¿e przejmowaæ czêæ sp³ywu p³ucnego (komunikuj¹c z lewym lub prawym przedsionkiem), za pozosta³a czêæ sp³ywu p³ucnego trafia, b¹d to w³aciwie do lewego, b¹d nieprawid³owo  do prawego przedsionka lub ¿y³ systemowych
(3,11).
Klasyfikacja anatomiczna, któr¹ zaproponowa³ Marin-Garcia w 1975 roku (11)
przewiduje 3 postacie morfologiczne:
1) typ przeponowy z brakiem zewnêtrznych cech podzia³u przedsionka na
dwie przestrzenie, 2) typ klepsydrowaty  ta forma anatomiczna jest widoczna
z zewn¹trz, 3) typ tubularny  w postaci kana³u ³¹cz¹cego obie czêci przedsionka
lewego.
Sercu trójprzedsionkowemu doæ typowo (w 70%) towarzysz¹ inne wady
serca, a wród nich do skojarzeñ najczêstszych nale¿y przetrwa³y przewód têtniczy, nieprawid³owoci sp³ywu p³ucnego (patrz wy¿ej) i systemowego, zespó³
Fallota, ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej i inne wady przeciekowe (12, 13).

6.3. Objawy
Wielkoæ otworu przepuszczaj¹cego strumieñ nap³ywu krwi do w³aciwego
lewego przedsionka przek³ada siê na obstrukcjê sp³ywu p³ucnego i w efekcie stan
kliniczny dziecka.
Noworodek mo¿e zatem wczenie po urodzeniu manifestowaæ objawy ciê¿kiej niewydolnoci kr¹¿enia, naturalny przebieg wady nieleczonej chirurgicznie
nieuchronnie koñczy siê zgonem dziecka. Jeli jednak otwór komunikuj¹cy jest
wydolny czy te¿ w przep³ywie uczestniczy przep³yw przez przegrodê miêdzyprzedsionkow¹ (szczególnie przep³yw na dwóch poziomach  górnym i dolnym,
z przeciekiem dwukierunkowym) objawy mog¹ byæ dyskretne, stan kliniczny
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dobry a wada mo¿e wrêcz przebiegaæ bezobjawowo a¿ do wieku doros³ego.
W przypadkach mniej nasilonych objawów, u dziecka stopniowo rozwijaj¹ siê
cechy nadcinienia p³ucnego oraz przeci¹¿enie i przerost prawej komory. W wielu
przypadkach, objawy kliniczne wady mog¹ przypominaæ obraz zwê¿enia zastawki
mitralnej (6). Przep³yw przez ASD usadowione w górnym piêtrze, daj¹cy przeciek lewo-prawy, prowadzi do gronego przekrwienia p³uc, niewydolnoci kr¹¿enia z upoledzeniem nape³niania lewej komory i upoledzeniem rzutu.
Z kolei przep³yw przez ASD umiejscowione na wysokoci w³aciwej, niskocinieniowej jamy przedsionka lewego, daj¹ce przeciek prawo-lewy, prowadzi
do (ró¿nego nasilenia) obni¿enia saturacji krwi têtniczej. W najczêciej obserwowanym klasycznym obrazie klinicznym wady wystêpuje dusznoæ, bladoæ pow³ok, niekiedy zaznaczaj¹ce siê zasinienie pow³ok (dolne ASD), przekrwienie p³uc, pojawiaj¹ siê cechy hipoperfuzji obwodowej, s³aby przyrost masy cia³a
(3, 10, 12). Obraz radiologiczny klatki piersiowej wskazuje na powiêkszenie
serca, szczególnie prawego obrysu sylwetki, wraz z cechami wzmo¿onego rysunku naczyniowego p³uc o typie zastoju ¿ylnego, z poszerzeniem wnêk. Elektrokardiogram ujawnia przerost prawej komory. Badaniem rozstrzygaj¹cym o anatomii wady jest echokardiografia, która najczêciej umo¿liwia okrelenie wiêkszoci najistotniejszych szczegó³ów anatomicznych wady i jej hemodynamiczn¹
postaæ. Cennym elementem w diagnostyce jest zweryfikowanie umiejscowienia
wszystkich czterech ¿y³ p³ucnych (10).
W procesie diagnostycznym pomocny mo¿e byæ rezonans magnetyczny (14).
W przypadkach uzasadnionych o rozpoznaniu rozstrzyga cewnikowanie serca,
mog¹ce wykazaæ linijny kszta³t lejka kieruj¹cego krew z górnego do dolnego
piêtra lewego przedsionka, z objawem opónienia wype³nienia piêtra dolnego (3).
Badanie mo¿e zweryfikowaæ ponadto stopieñ i zaawansowanie nadcinienia p³ucnego, szczególnie istotnych dla kwalifikacji operacyjnej i okrelenia rokowania
dla zaawansowanych postaci klinicznych wady.

6.4. Leczenie
Jest wy³¹cznie chirurgiczne, w okresie niemowlêcym niejednokrotnie rozpoznanie wady jest wskazaniem do leczenia operacyjnego w trybie pilnym, za
odraczanie korekcji chirurgicznej we wczesnym okresie, prowadzi nieuchronnie
do zgonu dziecka (10). Jedynym wzglêdnym wskazaniem do krótkotrwa³ego
odroczenia operacji, jest próba ustabilizowania i poprawienia stanu ogólnego
wdro¿onym leczeniem zachowawczym, u dziecka manifestuj¹cego objawy obrzêku p³uc i ciê¿kiej niedomogi obu komór. Rzadko jednak w tym stanie mo¿na
uzyskaæ dobr¹ reakcjê na wdro¿one postêpowanie farmakologiczne (3).
Korekcja operacyjna wykonywana jest przez klasyczn¹ sternotomiê, z wdro¿eniem kr¹¿enia pozaustrojowego. Najw³aciwsz¹ ekspozycjê u niemowl¹t i ma³ych dzieci zapewnia dojcie przez prawy przedsionek serca, z nastêpowym po-
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konaniem przegrody miêdzyprzedsionkowej ciêciem poprowadzonym, poczynaj¹c
od otworu owalnego ku górze i ku do³owi (ryc. 3a). Po uwidocznieniu przepony
dziel¹cej jamê lewego przedsionka, wycina siê j¹ radykalnie, w maksymalnym
mo¿liwym zakresie (ryc. 3b). U starszych dzieci dostêp przez cianê lewego
przedsionka (jego górne piêtro) mo¿e zapewniæ prostszy i bezpieczny dostêp
operacyjny (2,10,15). W przypadku braku komunikacji miêdzyprzedsionkowej,
nale¿y w pierwszej kolejnoci zlokalizowaæ dó³ owalny, bowiem ta czêæ przegrody znajduje siê poni¿ej przepony dziel¹cej lewy przedsionek (dolne piêtro).
W dole owalnym nacina siê przegrodê miêdzyprzedsionkow¹ a po zlokalizowaniu zastawki mitralnej i przepony  wprowadzamy przez otworek w niej zakrzywione kleszczyki naczyniowe, kieruj¹c koniec w kierunku przegrody miêdzyprzedsionkowej (16). Tkanki napiête na klemie nacinamy, uzyskuj¹c dobr¹
ekspozycjê i w³aciwe warunki do wyciêcia przepony pod kontrol¹ wzroku.
Zaleca siê aby lo¿ê po wyciêciu w³óknisto-miêniowej przepony starannie zeszyæ, zapobiegaj¹c w ten sposób tworzeniu siê przyciennych skrzeplin.
a)

b)

Ryc. 3. a  Przeciêcie ciany prawego przedsionka uwidacznia przegrodê miêdzyprzedsionkow¹
wraz z ubytkiem w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej, linia przerywana obrazuje zakres przeciêcia przegrody; b  dojcie do b³ony przegradzaj¹cej lewy przedsionek, linia przerywana obrazuje
zakres ciêcia poprowadzonego przez b³onê oddzielaj¹c¹ czêci przedsionka

Wyniki leczenia operacyjnego izolowanego serca trójprzedsionkowego s¹ na
ogó³ dobre (15,16). Wyj¹tek stanowi ciê¿ki i pogarszaj¹cy siê stan ogólny niemowlêcia i wykonanie operacji ze wskazañ nag³ych. Dodatkowe anomalie rozwojowe serca wymagaj¹ zazwyczaj jednoczasowego skorygowania. Przebieg pooperacyjny zale¿y przede wszystkim od wyjciowego stanu kr¹¿enia i ³o¿yska
p³ucnego, w szczególnoci stopnia zaawansowania nadcinienia p³ucnego. Dziecko mo¿e wymagaæ przed³u¿onej terapii oddechowej i niezwykle ostro¿nego postêpowania w ramach intensywnej terapii pooperacyjnej.
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