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R O Z D Z I A £  7

Nieprawid³owo�ci
sp³ywu ¿ylnego systemowego

Janusz H. Skalski, Zbigniew Religa

7.1. Wstêp

Mo¿liwo�ci po³¹czeñ sp³ywu ¿ylnego systemowego obejmuj¹ szerokie spek-
trum wad i odmian morfologicznych, bêd¹cych b¹d� to niegro�nym hemodyna-
micznie i fizjologicznie wariantem budowy anatomicznej, b¹d� te¿ wa¿n¹ i wy-
magaj¹c¹ leczenia chirurgicznego wad¹, o istotnych dla pacjenta konsekwencjach.
Jako anomalia towarzysz¹ca, mo¿e znacznie komplikowaæ leczenie chirurgiczne
powa¿niejszej wady zasadniczej, rzadziej jest anomali¹ izolowan¹. Wadliwe po-
³¹czenia sp³ywów systemowych dotycz¹ bezpo�rednio prawego lub lewego przed-
sionka serca, b¹d� te¿ bêd¹c w pewnym dystansie od przedsionków, decyduj¹
o nieprawid³owo�ciach ich dop³ywów. Je�li dotycz¹ wy³¹cznie przedsionka pra-
wego, nie maj¹ konsekwencji fizjologicznych, je�li lewego � prowadz¹ do pra-
wo-lewego przecieku.

7.2. Historia

Pierwsze opisy anomalii sp³ywu ¿ylnego systemowego z 1728 i 1736 nale¿¹
do J. B. Morgagniego (1). Pó�niejsze opracowania Hallera (1748), Lautha (1815),
Cuviera (1817), Gurlta (1819 � Wroc³aw), Brescheta (1829), Webera (1829),
Grubera (1847), Marshalla (1850), Köllikera (1868) (2), przyczyni³y siê do stop-
niowego poznania embriologii uk³adu ¿ylnego (ryc. 1, 2) i tym samym wielkiej
ró¿norodno�ci tej grupy anomalii anatomicznych, wyra�nie bogatszej ni¿ ano-
malie têtniczego uk³adu naczyniowego. W polskim pi�miennictwie na temat wa-
riantów po³¹czeñ sp³ywów ¿ylnych systemowych wspomina L. Hirschfeld
w 1863 r. (3) wymieniaj¹c uj�cie ¿y³y g³ównej górnej lewej (¯GGL) do prawe-
go przedsionka, uk³ad obustronnej ¿y³y g³ównej dolnej (¯GD), czy te¿ podaj¹c
rzadki wariant uj�cia ¯GD do przedsionka lewego. Szczegó³owy opis rozwoju
zatoki wieñcowej i ¿y³ systemowych podali McClure i Butler w 1925 roku (4).
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Ryc. 1. ¯y³a g³ówna górna lewa wg pracy Marshalla z 1850
roku [zamieszczona w podrêczniku Quain-Hoffmanna z 1870
roku � (2)]: a) w formie zanikowej, jako pozosta³o�æ w po-
staci ¿y³y sko�nej przedsionka lewego, tzw. ¿y³a Marshalla;
b) przetrwa³a ¿y³a g³ówna górna. W ilustracji tej zwraca
uwagê zaznaczona szcz¹tkowa ¿y³a ramienno-g³owowa (¿y³a
bezimienna); c) równie¿ ilustracja Marshalla (1850) szcz¹t-
kowej ¿y³y g³ównej górnej lewej w projekcji lewo-sko�nej

Ryc. 2. Rozwój uk³adu ¿ylnego systemowego. Historyczna
ilustracja Köllikera z 1868 r. [zamieszczona w podrêczniku

Quain-Hoffmanna z 1870 roku � (2)]
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Pó�niej u schy³ku XIX wieku wielu badaczy opisywa³o rozmaite warianty ana-
tomiczne, jednak dopiero dynamiczny rozwój kardiochirurgii wad wrodzonych ser-
ca w ostatnim pó³wieczu, przyspieszy³ poznanie patofizjologii wielu odmian i o-
pracowanie sposobów postêpowania w tej grupie nieprawid³owo�ci.

Klasyfikacja oparta na przes³ankach embriologicznych rozró¿nia grupê ano-
malii uk³adu ¿y³y zasadniczej (kardynalnej � v. cardinalis), tj. ¯GG i zatoki
wieñcowej, anomalii ¯GD i zatoki ¿ylnej, wreszcie anomalii ¿y³y pêpkowej
i przewodu ¿ylnego (5).

7.3. Embriologia

Uk³ad naczyñ ¿ylnych kszta³tuje siê od 3 tygodnia ¿ycia p³odowego � równo-
legle z kszta³towaniem zawi¹zków naczyñ têtniczych. Tworz¹ siê ¿y³y ¿ó³tkowe,
pêpkowe a w ciele zarodka 2 pary ¿y³ zasadniczych (vv. cardinales): przednie i tyl-
ne, ³¹cz¹ce siê po obu stronach w ¿y³y wspólne zasadnicze (przewody Cuviera) (4).

¯y³y zasadnicze przednie (vv. cardinales ant.) utworz¹ pó�niej ¿y³y ramien-
no-g³owowe uchodz¹ce poprzez przekszta³cony prawy przewód Cuviera do
zatoki ¿ylnej serca (ryc. 3). Odcinek ¿y³y zasadniczej przedniej lewej najczê-
�ciej zanika a lewa ¿y³a zasadnicza pozostaje jedynie w szcz¹tkowej formie
w postaci ¿y³y sko�nej przedsionka lewego (¿y³a sko�na Marshalla). Koñcowy
odcinek lewej górnej ¿y³y zasadniczej nie ulega zanikowi, aby utworzyæ w doj-
rza³ym sercu zatokê wieñcow¹. Oko³o 8 tygodnia zatoka ¿ylna zostaje w³¹czona
do prawego przedsionka. ¯y³a zasadnicza przednia prawa staje siê drog¹ krót-
sz¹ do zatoki ¿ylnej a wiêc uprzywilejowan¹ (6). Je�li nie dochodzi do zaniku
¿y³y zasadniczej przedniej lewej dystalnie od zatoki wieñcowej, jej przetrwa³a
pe³na postaæ anatomiczna przybiera postaæ dodatkowej ¯GGL, uchodz¹cej b¹d�
to do zatoki wieñcowej, bezpo�rednio do prawego przedsionka, b¹d� te¿ tworz¹-

Nieprawid³owo�ci sp³ywu ¿ylnego systemowego

Ryc. 3. Przekszta³canie ¿y³ zasadniczych (kardynalnych) w rozwoju zarodkowym: a) 6 tydzieñ zarod-
kowy; b) 8 tydzieñ; c) uk³ad dojrza³y sp³ywów systemowych z górnej czê�ci cia³a; AZ � ¿y³a niepa-
rzysta, KW � ¿y³a kardynalna wspólna, KP � ¿y³a przednia kardynalna, KT � ¿y³a kardynalna tylna,
P. POD � ¿y³a podobojczykowa prawa, PRG � pieñ ramienno-g³owowy lewy, ¯M � ¿y³a Marshalla

a)

b)
c)
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cej formy nieprawid³owych po³¹czeñ z lewym przedsionkiem (ryc. 4, 5). Rzadziej
dochodzi do wadliwych po³¹czeñ ze sp³ywem ¿y³ p³ucnych (1). ¯y³a zasadnicza
przednia prawa pozostaje w dojrza³ej formie zachowana w ca³o�ci, przekszta³ca-
j¹c siê w ¿y³ê szyjn¹ wewnêtrzn¹ praw¹, przechodz¹c¹ w ¿y³ê ramienno-g³owow¹
a jej koñcowy odcinek w ¿y³ê g³ówn¹ górn¹ (7). Sp³yw lewej strony dokonuje siê
przez po³¹czenie pomiêdzy obu ¿y³ami zasadniczymi przednimi, tworz¹ce pó�niej
¿y³ê ramienno-g³owow¹ lew¹ (bezimienn¹ lew¹). W czê�ci tylnej ¿y³y zasadnicze
tylne (vv. cardinales post.) s¹ stopniowo zastêpowane dwoma parami ¿y³ zasad-
niczych dolnych (vv. subcardinales) i górnych (vv. supracardinales) (4, 6). ¯y³y
zasadnicze tylne (vv. cardinales post.) zanikaj¹ prawie ca³kowicie, przy czym
pozostaje jedynie koñcowy odcinek ¿y³y prawej � poprzecznym zespoleniem
po³¹czony z górnymi odcinkami ¿y³ zasadniczych górnych, tworz¹cych ¿y³y nie-
parzyste (vv. azygos � hemiazygos) (7). ¯GD powstaje z niewielkiej ¯GD pierwotnej
wraz z praw¹ ¿y³¹ w¹trobow¹ wyprowadzaj¹c¹, odcinków ¿y³y zasadniczej gór-
nej i dolnej (1, 2, 4, 6). Z przes³anek embriologicznych dzieli siê ¿y³ê g³ówn¹ doln¹
na 4 odcinki: w¹trobowy, przednerkowy, nerkowy i pozanerkowy.

Ryc. 4. a�d Przyk³ady odmian sp³ywu ¿ylnego systemowego bez konsekwencji klinicznych (wa-
rianty anatomii prawid³owej a�c). Dodatkowa ¿y³a g³ówna górna lewa uchodz¹ca do prawego przed-

sionka serca

Janusz H. Skalski, Zbigniew Religa

a) b) c) d)

Ryc. 5 a�d. Przyk³ady uj�cia sp³ywu dodatkowej ¿y³y g³ównej górnej do przedsionka lewego

a) b) c) d)
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7.4. Anatomia

Z³o¿ono�æ procesów tworzenia, zanikania i ponownego kszta³towania po-
szczególnych odcinków uk³adu ¿ylnego, mo¿e t³umaczyæ wielk¹ ró¿norodno�æ
nieprawid³owo�ci, wynikaj¹c¹ z b³êdów tworzenia poszczególnych fragmentów
uk³adu (tab. 1). Dotyczy to nie tylko odcinków ¿y³y g³ównej górnej i dolnej,
zatoki wieñcowej, zatoki ¿ylnej i jej zastawki, ale tak¿e anomalii ¿y³ pêpko-
wych i przewodu ¿ylnego. ¯GD jest nierozerwalnie zwi¹zana ze strukturami
prawego przedsionka, maj¹cymi swoj¹ genezê we wczesnej fazie rozwoju
embrionalnego (3�7 tydzieñ). Jest wiêc ona wska�nikiem lokalizacji przedsion-
ków. Umiejscowienie ¯GD w przedsionku le¿¹cym po stronie lewej jest prze-
to stanem normalnym tylko w odwróceniu trzewi, albo jednym z szeregu de-
fektów zwi¹zanych z zespo³em asplenii (8). Pozorne po³¹czenie ¯GD z przed-
sionkiem lewym powstaje wówczas, kiedy przero�niêta przetrwa³a prawa za-
stawka zatoki ¿ylnej, g³ównie w postaci nadmiernie wydatnej zastawki Eusta-
chiusza uk³ada siê w ten sposób, ¿e tworzy szczelny tunel pomiêdzy ¯GD a po-

od 3 tygodnia (4 mm)
do 3 miesi¹ca (36
mm)

4 tydzieñ (6 mm)

5 tydzieñ (8 mm)

5 tydzieñ

5 tydzieñ

5 tydzieñ

6 tydzieñ (14 mm)

7 tydzieñ (20 mm)

serce trójprzedsionkowe
prawe (przerost prawej
zastawki zatoki ¿ylnej)

przewód ¿ylny

anomalie zatoki
wieñcowej

przetrwa³a ¯GGL*
uchodz¹ca do
przedsionka prawego

przetrwa³a ¯GGL
uchodz¹ca do przed-
sionka lewego

anomalie ¿y³y
bezimiennej

brak ¯GD (odcinka
w¹trobowego)

obustronna ¯GD lub
lewostronna ¯GD

* Nie jest traktowana jako wada w situs solitus, stanowi problem kliniczny je�li towarzyszy
innej wadzie podlegaj¹cej procesom leczniczym
(1, 4, 5, 6, 10)

Tab.1 Anomalie ¿y³ g³ównych

Rodzaj kszta³towanie objawy czêsto�æ
wystêpowania

upo�ledzenie nap³ywu do
prawej komory

zaburzenia kr¹¿enia wrotne-
go, w 30% encephalopathia

objawy wady g³ównej,
najczê�ciej przeciek
miêdzyprzedsionkowy

objawy wady g³ównej,
najczê�ciej przeciek
miêdzyprzedsionkowy

przeciek prawo-lewy oraz
objawy wady g³ównej

brak

odnosz¹ siê do wady
g³ównej

brak

rzadko

rzadko

czêsto

czêsto

rzadko

czêsto

rzadko

czêsto
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szerzonym otworem owalnym (5). Hemodynamicznie powstaje wiêc po³¹cze-
nie z lewym przedsionkiem, nie maj¹ce jednak wiele wspólnego z rzeczywi-
stym anatomicznym po³¹czeniem.

7.5. Rozpoznanie

Objawy kliniczne w tej grupie nieprawid³owo�ci � maj¹cych sk³onno�æ do
kojarzenia z innymi wadami rozwojowymi serca i naczyñ, odnosz¹ siê najczê-
�ciej do objawów wady zasadniczej a skoro jest ni¹ np. wada przeciekowa � prze-
wa¿aj¹ objawy kliniczne lewo-prawego przecieku. Rzadko spotykane, izolowa-
ne uj�cie ¿y³y g³ównej do przedsionka lewego, mo¿e prowadziæ do umiarkowa-
nego zasinienia dziecka (z utlenowaniem rzêdu 88�96%). Sp³yw ¿ylny z górnej
czê�ci cia³a stanowi ok. 40% sp³ywu, je�li wiêc lewa dodatkowa ¿y³a jest nawet
równej wielko�ci co prawa, uchodz¹c do lewego przedsionka prowadzi do pra-
wo-lewego przecieku, przek³adaj¹cego siê najwy¿ej na 20% domieszkê ¿yln¹ (5).
Wyj¹tkowy efekt hemodynamiczny powstaje, je�li anomalia sp³ywu systemowego
umo¿liwia skuteczniejsze mieszanie siê krwi przy wspó³istnieniu z wad¹ sinicz¹
� czy to w prze³o¿eniu wielkich naczyñ, czy w wadach ze zmniejszonym prze-
p³ywem p³ucnym (fizjologia tetralogii Fallota). W takim skojarzeniu anomalia ta
prowadzi do z³agodzenia objawów klinicznych wady zasadniczej.

W obrazie radiologicznym zdjêcia przegl¹dowego mo¿na dopatrzyæ siê cie-
nia ¯GGL na lewym obrysie sylwetki serca, w górnej czê�ci. Wspó³czesna dia-
gnostyka echokardiograficzna wraz z badaniem metod¹ Dopplera, wykonywane
najczê�ciej przed planowanym leczeniem operacyjnym, mo¿e w ka¿dym przy-
padku nasun¹æ podejrzenie, b¹d� te¿ umo¿liwiæ definitywne rozpoznanie ano-
malii sp³ywu systemowego. Czu³o�æ metody jest wysoka � szczególnie dotyczy
to wykrywalno�ci ¯GGL (12). Podanie soli fizjologicznej do lewej ¿y³y ramien-
nej u³atwia udokumentowanie sp³ywu lewej ¿y³y górnej, podanie do prawej ¿y³y
ramiennej � sp³ywu ¿y³y prawostronnej (13).

Precyzyjne rozpoznanie oferuje angiografia, niekiedy przysparzaj¹ca trudno-
�ci technicznych, niekiedy za� trudna w interpretacji. Wykonanie badania prawe-
go serca przy braku ¯GD (odcinka w¹trobowego ¯GD) jest np. niewykonalne
poprzez ¿y³ê udow¹. Utlenowanie krwi w obrêbie zatoki wieñcowej wy¿sze ni¿
zazwyczaj, mo¿e przyk³adowo sugerowaæ obecno�æ ¿y³y systemowej. Wspólne
uj�cie sp³ywów systemowych i p³ucnych, szczególnie w formach mieszanych,
wymaga g³êbokiej analizy wszelkich dostêpnych szczegó³ów diagnostycznych (ryc. 9).

Zastosowanie rezonansu magnetycznego pomaga rozpoznaæ rzadkie konfigu-
racje anatomiczne sp³ywów, stosowane jest jednak rzadko. Tomografia kompu-
terowa bywa pomocna w rozpoznawaniu anomalii ¿ylnych podprzeponowych �
¯GD, form przetrwa³ego przewodu ¿ylnego, ¿y³ pêpkowych i ich po³¹czeñ.
Badanie izotopowe traktowane jest jako procedura uzupe³niaj¹ca.

Janusz H. Skalski, Zbigniew Religa
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7.6. Anomalie sp³ywu do przedsionka prawego

Jako izolowany wariant anatomiczny nie stanowi¹ problemu klinicznego i roz-
poznane przygodnie mog¹ byæ traktowane jako odmienno�ci w ramach anatomii
prawid³owej (ryc. 4). Przetrwa³a ¯GGL jest pozosta³o�ci¹ rozwojow¹ normalnego
kszta³towania systemu sp³ywów z górnej czê�ci cia³a i uj�cia jej do zatoki wieñ-
cowej nie mo¿na traktowaæ jako wadê. Wielko�æ i funkcja fizjologiczna tej ¿y³y
mog¹ byæ ró¿ne i zale¿ne od obecno�ci ¿y³y bezimiennej lewej. Bardzo rzadko
obserwuje siê równoczesny ca³kowity brak prawej ¿y³y g³ównej górnej. Uj�cie
dodatkowej ¯GGL do zatoki wieñcowej lub bezpo�rednio do przedsionka prawe-
go, je�li towarzyszy prostej wadzie przeciekowej wewn¹trzsercowej � jest jedynie
umiarkowanym utrudnieniem technicznym, bêd¹cym dodatkowym elementem
procedury chirurgicznej. Wymaga rozwagi kardiochirurga i dodatkowych manew-
rów, w zale¿no�ci od warunków anatomicznych i do�wiadczenia operuj¹cego:
modyfikacji techniki co do sposobu kaniulizacji podczas operacji w kr¹¿eniu
pozaustrojowym, niekiedy kaniulizacji dodatkowej, czasowego zamkniêcia dodat-
kowej ¿y³y, czy te¿ obni¿enia temperatury pacjenta pozwalaj¹cej na zmniejszenie
rzutu generowanego przez aparaturê, a¿ do g³êbokiej hipotermii (szczególnie w
z³o¿onych konfiguracjach i u ma³ych dzieci) z zatrzymaniem kr¹¿enia (9,10,14).
Podobnie trywialnym wariantem, je�li nie wspó³istnieje ze z³o¿on¹ wad¹ serca, jest
bezpo�rednie uj�cie ¿y³ w¹trobowych do prawego przedsionka, brak odcinka w¹-
trobowego ¯GD z kontynuacj¹ poprzez ¿y³ê nieparzyst¹ do g³ównej górnej (pra-
wej lub lewej). Niekiedy jednak taka anomalia, skojarzona z powa¿n¹ wad¹ roz-
wojow¹, poci¹ga w skutkach istotn¹ zmianê techniki operacyjnej. Uj�cie przetrwa³ej
¯GGL do prawego przedsionka jest najczêstsz¹ anomali¹ z zakresu systemu ¿y³
górnych, stanowi¹c 92% przypadków, pozosta³y odsetek nale¿y do anomalii sp³y-
wów przedsionka lewego. Je�li dodatkowa lewa ¿y³a towarzyszy innej wadzie serca
stanowi 2,8�4,3% po�ród tych wad serca, je�li jest izolowana � 0,3% odnotowy-
wanych wad i odmienno�ci serca i naczyñ (5). W 75% anomalii towarzyszy nie-
dorozwój lub ca³kowity brak pnia ramienno-g³owowego lewego (10).

7.6.1. Postêpowanie chirurgiczne

7.6.1.1. Kaniulizacja pacjenta

Je�li sp³yw ¿ylny systemowy z górnej czê�ci cia³a dokonuje siê w sposób
dominuj¹cy poprzez ¿y³ê lewostronn¹ (przy braku ¿y³y bezimiennej lewej) lub
te¿ jest ona pojedyncz¹ ¿y³¹ górn¹ � wymaga ona w³a�ciwej kaniulizacji. Nie-
kiedy, przy drugorzêdnym znaczeniu hemodynamicznym, podczas zaopatrywa-
nia prostszych wewn¹trzsercowych wad przeciekowych, stosuje siê czasowe jej
zamkniêcie w trakcie zabiegu operacyjnego (14), b¹d� wymuszone jej opró¿nia-
nie ssakiem do uk³adu kr¹¿enia pozaustrojowego. Brak odcinka w¹trobowego
¯GD z uj�ciem poprzez ¿y³ê nieparzyst¹ do ¿y³y górnej, wymaga ponadwymia-
rowej kaniulizacji jej poszerzonego zlewiska, z równoczesnym uci¹¿liwym od-

Nieprawid³owo�ci sp³ywu ¿ylnego systemowego
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sysaniem sp³ywu ¿y³ w¹trobowych wewn¹trz prawego przedsionka. Tote¿ we
wszelkich bardziej z³o¿onych konfiguracjach skojarzonych z anomali¹ sp³ywu
¿ylnego systemowego, szczególnie u niemowl¹t i ma³ych dzieci, wielu chirurgów
preferuje przeprowadzanie operacji naprawczych w g³êbokiej hipotermii z zatrzy-
maniem kr¹¿enia (9,10,14). G³êboka hipotermia z zatrzymaniem kr¹¿enia pozwala
na rezygnacjê z nietypowej kaniulizacji dziecka, niekiedy za� � w skojarzeniach
anomalii sp³ywu systemowego i p³ucnego, jest niezbêdnym i jedynym sposobem
zaopatrzenia wady serca.

7.6.1.2. Leczenie chirurgiczne wad serca o morfologii pojedynczej komory

Wykonanie zespolenia sposobem Glenna, �dwukierunkowego Glenna� � tj.
skierowanie sp³ywu ¯GG do obu ga³êzi têtnicy p³ucnej (bidirectional Glenn �
vs. hemi-Fontan), wymaga:
a) w przypadku równowa¿nych obustronnie ¿y³ g³ównych górnych, z uj�ciem ¿y³y

górnej lewej do zatoki wieñcowej (nota bene to samo dotyczy uj�cia do le-
wego przedsionka), metod¹ z wyboru jest wykonanie zmodyfikowanego obu-
stronnego �dwukierunkowego Glenna� � mniej polecane jest proste podwi¹-
zanie dodatkowej lewej ¿y³y (14) (bezpieczne przy zachowanym wydolnym
po³¹czeniu do ¿y³y prawej, poprzez ¿y³ê bezimienn¹ lew¹), w celu unikniêcia
niepo¿¹danej domieszki krwi ¿ylnej do kr¹¿enia systemowego (15),

b) w przypadku uj�cia pojedynczej ¯GGL do prawego przedsionka wykonania
zespolenia lewostronnego,

c) w przypadku braku odcinka w¹trobowego ¯GD, wykonanie zabiegu �dwukie-
runkowego Glenna� jest de facto wykonaniem jednoetapowej operacji sposo-
bem Fontana (sp³yw ¿y³ w¹trobowych pozostaje jako domieszka do kr¹¿enia
systemowego),

d) w drugim etapie dwuczasowego leczenia operacyjnego zgodnie z za³o¿eniami
Fontana, w przypadku samodzielnego uj�cia ¿y³ w¹trobowych do prawego przed-
sionka serca (lub wyj¹tkowo lewego), b¹d� te¿ planowe pozostawienie ich w zle-
wisku �nowego� lewego przedsionka, (zalecane dawniej w celu odarczenia nawro-
tu ¿ylnego pod zwiêkszonym ci�nieniem), mo¿e prowadziæ do narastaj¹cego z cza-
sem coraz powa¿niejszego obni¿ania utlenowania krwi systemowej, poprzez nasi-
lon¹ tendencjê do wytwarzania siê po³¹czeñ ¿ylnych poprzez kr¹¿enie w¹trobowe.

7.6.1.3. Prze³o¿enie wielkich naczyñ

Anomalie sp³ywów systemowych komplikuj¹ powa¿nie operacje naprawcze
prze³o¿enia wielkich naczyñ podczas tzw. korekcji fizjologicznej (�odwrócenia�
przedsionków) metod¹ Senninga lub Mustarda (10,14). Niekiedy anomalie sp³y-
wów ¿ylnych s¹ wrêcz traktowane jako przeciwwskazanie do korekcji transpo-
zycji na poziomie przedsionków serca. Rzeczywi�cie, korekcja anatomiczna prze-
³o¿enia wielkich naczyñ wypar³a skutecznie inne techniki leczenia chirurgiczne-
go, tote¿ problem wspó³istnienia omawianych anomalii ¿ylnych systemowych
podczas korekcji fizjologicznej na poziomie przedsionków sta³ siê problemem
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zupe³nie wyj¹tkowym � chocia¿ z okre�lonymi trudno�ciami, teoretycznie mo¿-
liwymi do rozwi¹zania w razie potrzeby.

7.6.1.4. Wspólny kana³ przedsionkowo-komorowy

Podczas operacji naprawczej wspólnego kana³u przedsionkowo-komorowe-
go, anomalie sp³ywów systemowych do prawego przedsionka nie skutkuj¹ pod-
wy¿szeniem stopnia trudno�ci technicznych zabiegu. Je�li do zatoki wieñcowej
uchodzi ¯GGL pamiêtaæ nale¿y, ¿e praktykowane w niektórych o�rodkach po-
zostawianie uj�cia zatoki wieñcowej poza ³at¹ koryguj¹c¹ komunikacjê miêdzy-
przedsionkow¹, czyli w obrêbie lewego przedsionka � jest przeciwwskazane.

7.7. Anomalie sp³ywu do przedsionka lewego

S¹ zwi¹zane nieod³¹cznie z kszta³towaniem ¿y³y Marshalla i formowaniem
zatoki wieñcowej. Sp³yw dodatkowej ¯GGL do przedsionka lewego stanowi ok.
8% wariantów anatomicznych dotycz¹cych tego naczynia ¿ylnego (5). Jako wada
izolowana wystêpuje rzadko a typowo kojarzy siê z ciê¿kimi anomaliami rozwo-
jowymi wczesnej fazy rozwoju embrionalnego serca � z tendencj¹ do obustron-
nej symetrii cia³a, z zespo³em asplenii, natomiast z prostymi wadami przegrody
miêdzyprzedsionkowej serca kojarzy siê niezwykle rzadko (8,16). Inne skojarze-
nia dotycz¹ wspólnego kana³u przedsionkowo-komorowego, po³¹czeñ sp³ywów
¿ylnych systemowych z p³ucnymi, ubytków miêdzykomorowych, wspólnego
przedsionka, wad serca o morfologii pojedynczej komory, tetralogii Fallota, dwu-
uj�ciowej komory prawej, dwuuj�ciowej komory lewej, anomalii wieñcowych
(14). W odró¿nieniu od omówionych poprzednio nieprawid³owo�ci sp³ywów
¿ylnych, w tej grupie anomalii zawsze dochodzi do patologicznego mieszania
sp³ywu ¿ylnego systemowego z p³ucnym i w konsekwencji obni¿enia utlenowa-
nia krwi têtniczej (ryc. 5).

W obrêbie lewego przedsionka anomalie sp³ywu dotycz¹ dodatkowej ¯GGL,
pojedynczej górnej lewej, w tym tak¿e jej uj�cia wraz ze sp³ywem ¯GD poprzez
¿y³ê nieparzyst¹ dodatkow¹ (przy braku odcinka w¹trobowego ¯GD), czy te¿ �
sp³ywu ¿y³ w¹trobowych do przedsionka lewego. W 3% anomalii sp³ywów sys-
temowych opisywano sp³yw wy³¹cznie do przedsionka lewego z ca³kowitym
wy³¹czeniem prawego przedsionka (10). W najczêstszej postaci sp³ywu ¯GGL
do lewego górnego naro¿nika lewego przedsionka, miejsce jej uj�cia znajduje siê
pomiêdzy lew¹ górn¹ ¿y³¹ p³ucn¹ i lewym uszkiem. Niekiedy anomalia ta jest
sk³adnikiem powtarzalnego zespo³u � wraz z brakiem zatoki wieñcowej, rozle-
g³¹ komunikacj¹ miêdzyprzedsionkow¹ oraz niekiedy ze wspólnym kana³em
przedsionkowo-komorowym (w ró¿nych postaciach anatomicznych) (11). Dodat-
kowo wadzie tej mo¿e towarzyszyæ czê�ciowy lub ca³kowity nieprawid³owy
sp³yw ¿y³ p³ucnych do prawego przedsionka (9). Uj�cie ¯GGL do zatoki wieñ-
cowej mo¿e ponadto wspó³istnieæ ze szczególn¹ form¹ miêdzyprzedsionkowej
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komunikacji, przy czê�ciowym braku pokrycia zatoki wieñcowej i z odcinkowym
otwarciem ¯GGL do lewego przedsionka na jej przebiegu.

7.7.1. Postêpowanie chirurgiczne

Lewoprzedsionkowe uj�cie ¿y³y g³ównej wymaga zawsze operacji naprawczej.
Pomimo faktu, ¿e anomalia sp³ywu mo¿e mieæ w z³o¿onych wadach fizjologicz-
nie drugorzêdne znaczenie � podczas przeprowadzania korekcji wady g³ównej, wy-
maga zawsze jednoczasowej operacji naprawczej. Proste podwi¹zanie lewej ¿y³y
g³ównej, jakkolwiek naj³atwiejsze i najmniej komplikuj¹ce operacjê, nie jest za-
lecane z uwagi na niekorzystny lub te¿ niepe³ny efekt fizjologiczny leczenia. Je�li
ju¿ jest podejmowane � wskazania do podwi¹zania ¿y³y powinny ograniczaæ siê
do tych wyj¹tków, kiedy lewa ¿y³a jest mniejsza, ma miejsce wyra�na dominacja
prawej ¯GG, b¹d� te¿ równocze�nie obecna jest wydolna lewa ¿y³a bezimienna.
Relatywnie prosta technika bezpo�redniego przeszczepienia ¿y³y do �ciany prawego
przedsionka lub jego uszka mo¿e okazaæ siê niekorzystnym rozwi¹zaniem z uwa-
gi na ciasnotê pomiêdzy aort¹ a mostkiem. Je�li warunki anatomiczne ku temu
sprzyjaj¹, przeszczepienie mo¿e dotyczyæ, b¹d� to dobrze zmobilizowanego chi-
rurgicznie samego tylko naczynia (ryc. 6), naczynia wraz z wyciêtym fragmentem

Ryc. 6. Operacyjne proste
przeszczepienie ¿y³y g³ów-
nej górnej lewej do prawego
przedsionka

�ciany przedsionka lewego w miejscu jego uj�cia, czy te¿ zastosowania wyd³u¿a-
j¹cej go sztucznej protezy naczyniowej. W przypadku rzadko spotykanych niepra-
wid³owo�ci sp³ywu ¯G dolnej do lewego przedsionka, zespolenie zewn¹trzserco-
we mo¿e okazaæ siê najw³a�ciwsze, je�li za� anomalia taka wchodzi w sk³ad zespo³u
heterotaxii u dziecka z wad¹ serca o morfologii pojedynczej komory, zespolenie ze-
wn¹trzsercowe, bêd¹ce sk³adnikiem zabiegu zgodnego z fizjologi¹ Fontana � mo¿na
uznaæ za rozwi¹zanie z wyboru. We wszelkich innych przypadkach, ukierunkowanie
sp³ywów wewn¹trzprzedsionkowo � je�li tylko jest wykonalne � uznaæ nale¿y za
najlepsze (15). Sp³yw ¯GGL mo¿na ukierunkowaæ tunelem wytworzonym po we-
wnêtrznej tylnej �cianie przedsionka, np. wokó³ wprowadzonej do ¿y³y kaniuli
szynuj¹cej (ryc. 7), u³atwiaj¹cej wymodelowanie tunelu (17) lub poprzez wszycie
³aty kierunkowej z osierdzia (ryc. 8), z materia³u sztucznego lub wymodelowanej
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z homograftu naczyniowego (9,10,14). Operacja wymaga niezwyk³ej staranno�ci,
w trosce aby nie upo�ledziæ s¹siaduj¹cego uj�cia ¿y³ p³ucnych. Technika ta mo¿e
przybraæ formê wszycia dwóch ³at kierunkowych, przy wspó³istnieniu anomalii
sp³ywu p³ucnego. Po wyciêciu przegrody miêdzyprzedsionkowej ³aty ³¹cz¹ sp³yw
systemowy z zastawk¹ trójdzieln¹ � p³ucny z mitraln¹. Ca³kowita korekcja takiej
anomalii sp³ywów ¿ylnych w skojarzeniu ze wspólnym kana³em przedsionkowo-
-komorowym jest mo¿liwa z zastosowaniem jednej odpowiednio spiralnie wymo-
delowanej ³aty z homograftu naczyniowego, o dobrych w³a�ciwo�ciach plastycz-
nych i najlepiej poddaj¹cej siê uk³adaniu (9).

7.8. Skojarzone anomalie sp³ywów systemowych i p³ucnych

Wymagaj¹ precyzyjnej diagnostyki a w przypadku wspó³istnienia ze z³o¿on¹
wad¹ wewn¹trzsercow¹ wymagaj¹ wyobra�ni przestrzennej badaj¹cego (ryc. 9).

Ryc. 9 a�c. Przyk³ady mieszanych nieprawid³owo�ci sp³ywu ¿ylnego systemowego i p³ucnego

a) b) c)

Ryc. 7. Przeszczepienie ¯GGL z lewego do
prawego przedsionka metod¹ tunelizacji,
z wykorzystaniem drenu szynuj¹cego do

wymodelowania sp³ywu

Ryc. 8. Przeszczepienie ¯GGL z lewego do
prawego przedsionka poprzez wszycie ³aty
kierunkowej z osierdzia, z równoczesnym
zamkniêciem ubytku w przegrodzie miêdzy-

przedsionkowej
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Ta grupa nieprawid³owo�ci ze wzglêdu na znaczny polimorfizm, przypadko-
wo�æ a nawet niepowtarzalno�æ form anatomicznych wymaga do�wiadczenia
operatora i zmusza do indywidualnych rozwi¹zañ operacyjnych (14). Trudno
zatem okre�liæ optymalne sposoby postêpowania chirurgicznego. Szczególne-
go podkre�lenia wymaga odpowiednia taktyka podczas definitywnej korekcji
niejednokrotnie z³o¿onej wady serca, tak, aby czasoch³onne rozwi¹zania tech-
niczne, dotycz¹ce sp³ywów ¿ylnych, nie przes¹dzi³y o niekorzystnym przebie-
gu operacji i losie chorego (18).

7.9. Anomalie zatoki wieñcowej

Nale¿¹c do zaburzeñ rozwojowych zwi¹zanych z wadliwym tworzeniem uk³a-
du ¿y³ zasadniczych obejmuj¹ szereg anomalii, po�ród których, brak zatoki wieñ-
cowej jest wad¹ najczêstsz¹ (19). Ca³kowity brak zatoki wieñcowej nigdy nie
przybiera formy wady izolowanej (5). Przy braku zatoki wieñcowej sp³yw ¿ylny
kr¹¿enia wieñcowego musi dokonywaæ siê drogami zastêpczymi a zatem poprzez
¿y³y Thebesiusza (vv. cardiacae minimae) � najczê�ciej poszerzone, bezpo�red-
nio do prawego przedsionka, rzadziej do pozosta³ych jam serca. Wadzie tej to-
warzyszy niezmiennie ¯GGL uchodz¹ca do lewego przedsionka (19, 20).

Zatoka wieñcowa jest wtedy miejscem komunikacji miêdzyprzedsionkowej,
przy czym komunikacja taka nie jest w rzeczywisto�ci �ubytkiem w przegrodzie
miêdzyprzedsionkowej�, bowiem miejsce zatoki wieñcowej jest naturalnie po-
zbawione struktur przegrody pomiêdzy przedsionkami serca. Powstaje wiêc otwór
zarówno komunikuj¹cy przedsionki, jak i kieruj¹cy sp³yw wieñcowy do obu
przedsionków. Taka postaæ komunikacji miêdzyprzedsionkowej nosz¹ca nazwê
�niepokryta zatoka wieñcowa� (unroofed coronary sinus) najczê�ciej wspó³ist-
nieje z ¯GGL maj¹c¹ niekompletn¹ �cianê oddzielaj¹c¹ jamê lewego przedsion-
ka od �wiat³a pod¹¿aj¹cej na jego tylnej �cianie ¿y³y � niekiedy w postaci mno-
gich otworów, niekiedy jednego na d³u¿szym odcinku (19, 20, 21). W zale¿no-
�ci od wad wspó³istniej¹cych komunikacja miêdzyprzedsionkowa w miejscu
zatoki wieñcowej mo¿e okazaæ siê szlakiem prawo-lewego przecieku (np. w a-
trezji zastawki trójdzielnej). Brak uj�cia zatoki wieñcowej w prawym przedsionku
nie oznacza, ¿e zatoka nie istnieje. Przy braku ¯GGL mo¿na spodziewaæ siê jej
uj�cia do lewego przedsionka lub do uk³adu ¿y³ systemowych (22). Uj�cie do
lewego przedsionka nie towarzysz¹ce obecno�ci ¯GGL (mo¿e byæ wtedy wyj¹t-
kowo wad¹ izolowan¹), jest rzadsz¹ postaci¹ unroofed coronary sinus (10). Kli-
nicznie manifestuje siê jako �ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej w zatoce
wieñcowej� (21). Brak uj�cia zatoki wieñcowej w prawym przedsionku mo¿e byæ
te¿ powodowany zaro�niêciem uj�cia w przedsionku prawym z wykszta³ceniem
uj�cia zastêpczego w przedsionku lewym. Pozosta³e anomalie dotycz¹ce zatoki
wieñcowej obserwuje siê rzadko a w�ród nich wymieniæ mo¿na zwê¿enie, nie-
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dorozwój z uj�ciem do obu lub tylko do lewego przedsionka, uj�cie do uk³adu
¿y³ g³ównych, wreszcie uchy³ek zatoki wieñcowej (5, 10, 19, 20).

Uchy³ek jest niezwykle rzadko spotykan¹ wad¹, nies³usznie bywa okre�lany
jako têtniak. W obrazie echokardiograficznym mo¿na uwidoczniæ bañkê o wor-
kowatym kszta³cie rozpychaj¹c¹ miêsieñ lewej komory w okolicy tylnego row-
ka przedsionkowo-komorowego. Zazwyczaj wada przebiega bezobjawowo, jed-
nak w oko³o 10% kojarzy siê z zespo³em WPW, zwi¹zanym patognomonicznie
z charakterem tej anomalii (23). Elementem leczenia operacyjnego jest wówczas
równie¿ chirurgiczne przerwanie dodatkowej drogi przewodzenia.

Anomali¹ zatoki wieñcowej nie daj¹c¹ ¿adnych konsekwencji fizjologicznych
jest jej przemieszczenie pozasercowe, z uj�ciem do uk³adu ¯GD.

7.10. Anomalie rozwojowe ¿y³ pêpkowych i przewodu
¿ylnego

Wady te stanowi¹ problem marginalny w kardiologii dzieciêcej. Warto o nich jed-
nak pamiêtaæ, bowiem ich obecno�æ mo¿e jawiæ siê jako niespodziewane i istotne
hemodynamicznie po³¹czenie ¿ylne uwidaczniaj¹ce siê podczas wykonywania an-
giografii od¿ylnej. Prawa lub lewa ¿y³a pêpkowa mo¿e zmierzaæ do prawego przed-
sionka bezpo�rednio lub poprzez uk³ad ¿y³ systemowych i zatokê wieñcow¹.

Przetrwa³y przewód ¿ylny stanowi niekiedy du¿ych rozmiarów naczynie ¿ylne
³¹cz¹ce ¿y³ê wrotn¹ z ¯GD lub ¿y³¹ w¹trobow¹ � w oko³o 30% bêd¹c przyczy-
n¹ zaburzeñ kr¹¿enia wrotnego i nastêpowej encephalopatii, stanowi wskazanie
do interwencyjnego leczenia (24).

O wiele czêstszym zagadnieniem klinicznym napotykanym w kardiologii
i kardiochirurgii dzieciêcej jest wtórne otwarcie p³odowych po³¹czeñ przy zwiêk-

Ryc. 10. a) � obraz angiograficzny znacznie poszerzonej ¿y³y w¹trobowej uchodz¹cej do przed-
sionka lewego, ch³opiec 9 letni 1,5 roku po wykonaniu operacji Fontana (po zakoñczeniu dwu-
etapowego leczenia) z pozostawieniem uj�cia ¿y³y w¹trobowej poza wspólnym zlewiskiem ¿y³ sys-
temowych skierowanym do têtnicy p³ucnej; b) � ten sam pacjent po przez¿ylnym zamkniêciu ¿y³y

w¹trobowej za pomoc¹ korka Amplatza

a) b)
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szonym ci�nieniu ¿ylnym z obszaru ¯GD po przeprowadzonym leczeniu chirur-
gicznym zgodnym z fizjologi¹ Fontana. Po zabiegach Fontana, w szczególno�ci
u dziecka ze z³o¿on¹ wad¹ serca � z tendencj¹ do obustronnej symetrii cia³a, na-
turalne, b¹d� nabyte � pooperacyjne po³¹czenia ¿y³ w¹trobowych z obszarem le-
wego przedsionka, mog¹ daæ drogê ucieczce do niego krwi ¿ylnej systemowej
(ryc. 10). Otwarte takie po³¹czenia mog¹ niweczyæ wtedy ¿mudny proces lecze-
nia chirurgicznego, s¹ zatem wskazaniem do zamkniêcia. Zamkniêcie ich ofe-
ruje ostatnio nowoczesna kardiologia interwencyjna � pozwalaj¹ca na nieopera-
cyjne, przezskórne obliterowanie, nawet du¿ych rozmiarów, naczyñ ¿ylnych.
Naczynia te okazuj¹ siê najczê�ciej udro¿nionymi po³¹czeniami p³odowymi.

7.11. Anomalie rozwojowe podprzeponowego uk³adu
¿y³ systemowych

Stwierdza siê je w ok. 3% wykonywanych angiografii z powodu wad rozwo-
jowych serca i naczyñ (5). Izolowane lewostronne u³o¿enie ¯GD z uj�ciem do
prawego przedsionka, czy te¿ � w odwróceniu trzewi � jej przebieg lewostronny
z uj�ciem do przedsionka po stronie lewej � nie stanowi¹ wady. Uk³ad ¿y³ g³ów-
nych dolnych podwójny (obustronny) z uj�ciem do przedsionka prawego rów-
nie¿ nie przynosi ¿adnych konsekwencji fizjologicznych.

W rozwoju p³odowym zaburzenie ³¹czenia siê prawej ¿y³y zasadniczej dol-
nej (v. subcardinalis) i ¿y³ w¹trobowych skutkuje brakiem odcinka w¹trobowe-
go ¯GD (tzw. brak ¯GD) � zaburzeniem strukturalnym czêsto wspó³towarzysz¹-
cym z³o¿onym, najczê�ciej siniczym, wadom serca (ryc. 3 d, h). Jest zatem
sk³adnikiem powa¿niejszego defektu wczesnej fazy embrionalnego tworzenia
serca i naczyñ. Wspó³istnieje z formami serca prymitywnego, z tendencj¹ do obu-
stronnej symetrii cia³a (polisplenia) a ponadto z dwuuj�ciow¹ praw¹ komor¹,
stenoz¹ lub atrezj¹ p³ucn¹, anomaliami sp³ywów p³ucnych, wspólnym kana³em
przedsionkowo-komorowym i w z³o¿eniach prowadz¹cych do wad siniczych (1,
4, 7). Brak odcinka w¹trobowego ¯GD z kontynuacj¹ poprzez ¿y³ê nieparzyst¹
stanowi 0,6% wad wrodzonych serca (25). Rozpoznanie anomalii nasun¹æ mo¿e
echokardiografia z obrazem po�rodkowo u³o¿onej aorty w krótkiej osi, z dobocz-
nie i do ty³u ukazuj¹cym siê naczyniem ¿ylnym (nie ³¹cz¹cym siê z przedsion-
kiem po przej�ciu przez przeponê), zamiast normalnego uk³adu aorty i naczynia
¿ylnego po obu stronach krêgos³upa na wysoko�ci przepony (12). O rozpozna-
niu rozstrzyga cewnikowanie serca.

Brak odcinka w¹trobowego ¯GD z kontynuacj¹ sp³ywu poprzez ¿y³ê nie-
parzyst¹ nie wymaga ¿adnego leczenia a ¿y³a nieparzysta staje siê naczyniem
niezbêdnym dla pacjenta. Prowadzi ona w ca³o�ci sp³yw z dolnej czê�ci cia-
³a do ¯GG prawostronnej lub lewostronnej (poprzez ¿y³ê nieparzyst¹ dodat-
kow¹).
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7.12. Serce trójprzedsionkowe prawe

Powstaje w wyniku przetrwania prawej zastawki zatoki ¿ylnej z wczesnego
okresu embrionalnego (3 tydzieñ � tab.1). W dojrza³ym, prawid³owym sercu,
w obrêbie prawego przedsionka znajduj¹ siê szcz¹tki prawej zastawki zatoki ¿yl-
nej (5), spe³niaj¹ce jednak okre�lon¹ rolê tak¿e w sercu ukszta³towanym. Pozosta-
³o�ci¹ tej struktury jest zastawka Eustachiusza (zastawka ¯GD), zastawka Thebe-
siusza czê�ciowo przes³aniaj¹ca zatokê wieñcow¹, grzebieñ graniczny (crista ter-
minalis) a pomiêdzy nimi bywa rozci¹gniêta siatka w³ókien Chiari�ego (26). Nie-
kiedy jednak wydatna zastawka Eustachiusza tworzy przegrodê w obrêbie prawe-
go przedsionka, uniemo¿liwiaj¹c¹ swobodny nap³yw krwi w kierunku zastawki trój-
dzielnej. Nadmierny fa³d wsierdzia pochodz¹cy z tych samych struktur, mo¿e byæ
zwi¹zany z zastawk¹ Thebesiusza lub z obu tymi zastawkami równocze�nie,
tworz¹c wraz z grzebieniem granicznym poprzeczn¹ przegrodê. W przypadkach
skrajnych jest to wydatna przegroda b³oniasta � twór spadochronowy (27), daj¹cy
konsekwencje hemodynamiczne nadzastawkowego zwê¿enia zastawki trójdzielnej.
Skrajn¹ postaci¹ tej wady jest tworzenie siê rêkawa skierowuj¹cego ca³y nawrót
¿ylny systemowy do przedsionka lewego poprzez ubytek miêdzyprzedsionkowy,
niekiedy z wpuklaniem siê tego¿ rêkawa do wnêtrza komory, z zamkniêciem dro-
gi wyp³ywu prawej komory. Wada mo¿e byæ izolowan¹ lub wystêpowaæ w sko-
jarzeniu z: anomali¹ Ebsteina, tzw. zespo³em niedorozwoju prawego serca, zaro-
�niêciem zastawki trójdzielnej, têtnicy p³ucnej lub przetokami wieñcowo-komo-
rowymi (27, 28). Najczêstsza postaæ przetrwa³ej prawej zastawki zatoki ¿ylnej �
przero�niêta zastawka Eustachiusza, stanowi b³onê przegradzaj¹c¹ prawy przed-
sionek, skierowuj¹c¹ sp³yw systemowy do lewego przedsionka przez ubytek w prze-
grodzie miêdzyprzedsionkowej. Wada upo�ledza wybitnie przep³yw p³ucny i pro-
wadzi do sinicy. Leczenie operacyjne polega na przeciêciu lub wyciêciu b³ony.
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