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Chirurgia wad lewego ujcia têtniczego
Roman Przybylski, Jan Borzymowski, Janusz H. Skalski
9.1. Embriologia
Od 4 tygodnia ¿ycia p³odowego rozpoczyna siê podzia³ pierwotnego wspólnego pnia têtniczego na dwie g³ówne têtnice serca, po czym dochodzi do zró¿nicowania pierwotnej opuszki serca na oddzielne drogi odp³ywu krwi z lewej
i prawej komory. Podzia³ ów zaczyna siê na wysokoci miêdzy IV a VI ³ukiem
aortalnym i postêpuje ku do³owi. Przed³u¿eniem kana³u aortalnego s¹ struktury wywodz¹ce siê z czwartych ³uków aortalnych (jest to g³ównie definitywny
³uk aorty oraz pieñ ramienno-g³owowy) a p³ucnego  naczynia tworzone przez
szóste ³uki (g³ównie przewód têtniczy oraz czêæ prawej têtnicy p³ucnej). Pieñ
têtniczy zostaje podzielony przez dwie pod³u¿ne bruzdy wsierdzia, rozrastaj¹ce siê w kierunku jego rodka. Tworz¹ca siê przegroda powoduje powstanie
dwóch naczyñ: aorty i têtnicy p³ucnej. Ten podzia³ przybiera spiralny przebieg
pomiêdzy ³ukami aortalnymi i komorami, z rotacj¹ o 225°, tak, ¿e prawa komora ³¹czy siê z uk³adem szóstych ³uków (têtnice p³ucne) a lewa  trzecich
i czwartych ³uków aortalnych (1).
Na nieco póniejszym etapie rozwoju, ze ciany odrêbnych ju¿ ujæ g³ównych têtnic serca, wyrastaj¹ zgrubienia na granicy z opuszk¹, zbudowane z mezenchymalnych poduszeczek (ang.  truncal semilunar cushions), z których powstaj¹ cztery p³atki zastawek têtniczych. Po zró¿nicowaniu opuszki na drogi odp³ywu krwi z prawej i lewej komory, jedna para p³atków dzieli siê dodatkowo
na dwie czêci. Ostatecznie powstaje szeæ p³atków zastawkowych, z których trzy
utworz¹ zastawkê pnia p³ucnego i trzy zastawkê têtnicy g³ównej.
W tym samym czasie rozwijaj¹ siê zastawki przedsionkowo-komorowe. Zastawki te powstaj¹ równie¿ z uwypukleñ zbudowanych z tkanki mezenchymalnej (tzw. poduszeczek wsierdziowych, ang.  endocardial cushions).
Zaburzenia rozwoju przegrody pierwotnego wspólnego pnia têtniczego prowadz¹ do przetrwania po urodzeniu wspólnego (jednego) pnia têtniczego, ca³kowitego lub czêciowego prze³o¿enia g³ównych pni têtniczych lub wytworzenia
nieprawid³owych po³¹czeñ miêdzy aort¹ i pniem p³ucnym (porównaj rozdz. 13
tom II, str. 197211).
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Pe³ne wyjanienie powstawania wrodzonego zastawkowego zwê¿enia lewego
ujcia têtniczego nie znalaz³o dotychczas jednoznacznego wyjanienia. Byæ mo¿e
zwi¹zane jest z nieprawid³owym rozwojem mesenchymalnych wypustek, daj¹cych
pocz¹tek zastawkom pó³ksiê¿ycowatym  czy to aorty, czy têtnicy p³ucnej.

9.2. Wystêpowanie i podzia³
Zwê¿enie drogi wyp³ywu lewej komory mo¿e powstaæ na ró¿nych poziomach
pomiêdzy czêci¹ miêniow¹ (sinus septum) a aort¹ wstêpuj¹c¹. Stanowi 25%
wad wrodzonych serca u dzieci (2), w populacji polskiej wystêpuje z czêstotliwoci¹ 3,42% (co odpowiada 19,48 przypadków na 100 000 urodzeñ) (3).
Omawian¹ grupê wad mo¿na podzieliæ na trzy typy:
1. Zwê¿enie zastawkowe, notowane w 70%75%:
 pierwotne zwê¿enie z deformacj¹ (dysplazj¹) zastawki,
 zwê¿enie zastawki trójp³atkowej,
 zwê¿enie zastawki dwup³atkowej,
 zwê¿enie zastawki jednop³atkowej.
2. Podzastawkowe zwê¿enie aorty 2030%:
 idiopatyczne przerostowe zwê¿enie podaortalne typu miêniowego,
 zwê¿enie podaortalne typu w³óknistego lub w³óknisto-miêniowego.
3. Nadzastawkowe zwê¿enie aorty (mniej ni¿ 5% przypadków).
Podzia³ ten, chocia¿ wygodny, wydaje siê zbytnio uproszczony, czêsto bowiem wspó³istnieæ mog¹ zwê¿enia na ró¿nych poziomach.
Nale¿y podkreliæ, ¿e ca³e spektrum zaburzeñ w obrêbie drogi wyp³ywu lewej
komory obejmuje obszern¹ grupê anomalii, pocz¹wszy od izolowanej stenozy
typu zastawkowego, a¿ do rozleg³ego defektu rozwojowego lewego ujcia têtniczego w ramach zespo³u niedorozwoju lewego serca. W tych skrajnych przypadkach decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do wieloetapowego leczenia operacyjnego zgodnie z zasadami Fontana i definitywnej tzw. korekcji jednojamowej (jednokomorowej), czy te¿ z³o¿onego leczenia zwê¿enia drogi wyp³ywu
lewej komory na kilku poziomach, wymaga niezwykle rozwa¿nej weryfikacji
diagnostycznej i wnikliwej oceny mo¿liwoci terapeutycznych.

9.3. Zwê¿enie zastawkowe aorty
9.3.1. Zwê¿enie zastawkowe aorty u noworodka
Je¿eli stenoza aortalna manifestuje siê ciê¿kimi zaburzeniami klinicznymi ju¿
w okresie noworodkowym, okrela siê j¹ jako krytyczn¹ stenozê aortaln¹.
Noworodek z krytyczn¹ stenoz¹ zastawki aortalnej prezentuje zastoinow¹ niewydolnoæ kr¹¿enia i zespó³ ma³ego rzutu, zwi¹zane z uszkodzeniem lewej ko-
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mory serca. Zwykle wspó³istnieje fiboelastoza, patologia zastawki mitralnej lub
koarktacja aorty. W skrajnych przypadkach, prze¿ycie dziecka warunkuje dro¿ny przewód têtniczy (Botalla), zapewniaj¹cy nap³yw krwi nie tylko do aorty zstêpuj¹cej, ale tak¿e wstecznie do pocz¹tkowego odcinka aorty wstêpuj¹cej i kr¹¿enia wieñcowego. W takiej postaci klinicznej kr¹¿enie systemowe jest przewodozale¿ne a zamykanie siê przewodu têtniczego prowadzi do gwa³townego pogorszenia stanu dziecka i zgonu (porównaj roz. 21, tom I). Wczesne wówczas
wprowadzenie do leczenia prostaglandyny E1, w celu utrzymania dro¿noci przewodu Botalla, znacznie zwiêksza szanse na uratowanie ¿ycia dziecka i umo¿liwia przygotowanie do w³aciwego leczenia interwencyjnego  czy to chirurgicznego, czy te¿ w zakresie kardiologii inwazyjnej.
Czêstoæ wystêpowania zastawkowej stenozy aortalnej wród wszystkich noworodków z wad¹ serca okrela siê na 25%. Czêciej wystêpuje u noworodków
p³ci mêskiej (w proporcji 4:1). Jakkolwiek niezbyt czêsta, wada ta stanowi w okresie noworodkowym bezporednie zagro¿enie ¿ycia i wymaga pilnego leczenia interwencyjnego.
Zaburzenia rozwoju zastawki aortalnej osi¹gaj¹ ró¿ny stopieñ zaawansowania a tym samym ró¿nie wp³ywaj¹ na hemodynamikê i manifestacjê kliniczn¹.
Skrajne formy zwê¿enia zastawkowego u noworodka towarzysz¹ zespo³owi niedorozwoju lewego serca, którego obecnoæ wi¹¿e siê z hypoplazj¹ piercienia
aortalnego (<6 mm)(4), zmniejszeniem objêtoci lewej komory serca
(<25 ml/m 2) (5) i towarzysz¹c¹ hypoplazj¹ piercienia mitralnego (rednica
mniejsza ni¿ 11mm)(6). Ka¿da patologia manifestuj¹ca siê w pierwszym miesi¹cu ¿ycia dziecka jest zawsze grona. Jeli wada dotyczy wy³¹cznie samej
zastawki aortalnej  polega najczêciej na nieprawid³owym po³¹czeniu p³atków
i ich pogrubieniu. Zastawka zbudowana jest wówczas z bardzo pogrubia³ych,
sztywnych p³atków, z trudnym do okrelenia miejscem usytuowania spoide³.
W przypadkach skrajnych, jest to gruba w³óknista b³ona, z w¹skim ujciem.
Ró¿nego stopnia hypoplazja piercienia aortalnego bywa skojarzona z niewykszta³ceniem zatok Valsalvy.

9.3.2. Zwê¿enie zastawkowe aorty poza okresem noworodkowym
Wród spektrum wad rozwojowych zastawki aortalnej, obraz kliniczny odmienny od opisywanego powy¿ej, zwi¹zany jest z ³agodnymi anomaliami (o nieporównywalnie mniejszym znaczeniu hemodynamicznym, ujawniaj¹cymi siê w póniejszym okresie ¿ycia): zroniêciem spoide³ zastawki trójp³atkowej, zastawk¹ dwup³atkow¹, tak¿e z zaroniêciem jej spoide³ lub/i pogrubieniem p³atków.
U chorych, u których zwê¿enie wymaga operacji w wieku niemowlêcym lub
w dzieciñstwie, w ok. 70% przypadków zastawka jest dwup³atkowa. Zwykle
sk³ada siê z p³atków pogrubia³ych (s¹ to p³atki  prawy i lewy) z przednim i tylnym spoid³em i ze szczelinowatym ujciem, którego d³uga o le¿y w p³aszczynie strza³kowej (ryc. 1). Lewy p³atek jest zazwyczaj wiêkszy. Taka dysproporcja
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Ryc. 1. Aorta przeciêta
nadzastawkowo, na rysunku widoczna zwê¿ona zastawka aortalna
dwup³atkowa

wielkoci p³atków jest zwi¹zana z faktem, i¿ otwarcie zastawki w czasie skurczu komory jest niepe³ne a jej zamkniêcie w czasie rozkurczu  nieca³kowite. Patologicznie funkcjonuj¹ca zastawka nara¿ona jest na wiêkszy uraz mechaniczny,
który wywo³uje uderzaj¹cy o ni¹ strumieñ krwi w czasie skurczu i rozkurczu
serca. W konsekwencji  zastawka aortalna dwup³atkowa ma wiêksz¹ podatnoæ
na zmiany zwyrodnieniowe oraz bakteryjne zapalenie wsierdzia.
Rzadziej obserwuje siê u³o¿enie p³atków w pozycji przednio-tylnej (p³atek
przedni i tylny) z ujciem zorientowanym w p³aszczynie czo³owej. Zwykle dochodzi do obwodowego zroniêcia jednego lub niekiedy obydwu spoide³. Ciê¿ka stenoza zastawki dwup³atkowej mo¿e wystêpowaæ równie¿ przy niezroniêtych spoid³ach a upoledzenie przep³ywu jest wynikiem jedynie zgrubienia p³atków. Je¿eli d³ugoæ wolnych brzegów obydwu zgrubia³ych p³atków jest równa
rednicy korzenia aorty, to p³atki zastawki s¹ napiête, co z kolei uniemo¿liwia
ich otwieranie.
W ok. 30% przypadków stenozy aortalnej zastawka jest trójp³atkowa, z trzema zgrubia³ymi p³atkami, o równych (w przybli¿eniu) rozmiarach i z trzema
rozpoznawalnymi spoid³ami. S¹ one zroniête obwodowo w rozmaitym stopniu,
tworz¹c sto¿ek, z centralnie zwê¿onym ujciem. Ten typ zastawki nadaje siê
bardziej do walwulotomii, gdy¿ zazwyczaj wszystkie trzy spoid³a mog¹ zostaæ
rozciête. Najrzadziej zastawka mo¿e mieæ konfiguracjê jednop³atkow¹, z jednym
tylko spoid³em.

9.3.3. Patofizjologia i rozpoznanie
W trakcie ¿ycia p³odowego nawet krytyczna stenoza aortalna nie stanowi
zagro¿enia dla ¿ycia dziecka. Ograniczenie wyp³ywu z lewej komory powoduje
natomiast wzrost cinienia w komorze i w konsekwencji jej przerost a w najciê¿szych przypadkach niedokrwienie miênia sercowego. Dysfunkcja skurczowo-rozkurczowa lewej komory powoduje niewydolnoæ mitraln¹, wzrost cinienia i za-
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stój w lewym przedsionku, co znacznie ogranicza przep³yw prawo-lewy (mo¿e
nawet pojawiæ siê przep³yw lewo-prawy) poprzez otwór owalny. Rzut serca jest
utrzymywany g³ównie dziêki przep³ywowi przez przewód têtniczy. Tak wiêc
rozwój p³odu oraz rzut serca z regu³y nie s¹ istotnie zaburzone, chocia¿ lewa
komora mo¿e ulec g³êbokiemu uszkodzeniu z powodu zmniejszonego przep³ywu wieñcowego. Prowadzi to do niedokrwienia miênia sercowego, niekiedy
zawa³u oraz podwsierdziowej fibroelastozy. Uszkodzenie lewej komory najczêciej ujawnia siê bezporednio po porodzie, kiedy to lewa komora staje siê
odpowiedzialna za utrzymanie rzutu systemowego. Utrzymanie odpowiedniego
rzutu zale¿y wówczas od stopnia uszkodzenia lewej komory serca, funkcjonowania przewodu têtniczego oraz otworu owalnego.
Pacjenci z ³agodn¹ lub redni¹ stenoz¹ aortaln¹, w przebiegu której nie dosz³o do istotnego uszkodzenia funkcji lewej komory, klinicznie nie wykazuj¹ odchyleñ od normy w momencie urodzenia, wystêpuj¹ natomiast: skurczowy szmer
oraz cechy przerostu lewej komory w obrazie elektrokardiograficznym. Przestawienie kr¹¿enia p³odowego na kr¹¿enie dojrza³e najczêciej odbywa siê bez
doranych konsekwencji. Objawy kliniczne bêd¹ jednak stale narastaæ, prowadz¹c do niewydolnoci lewokomorowej, podwy¿szenia cinienia w lewym przedsionku a w konsekwencji  biernego nadcinienia p³ucnego. Je¿eli nie dojdzie do
zamkniêcia otworu owalnego lub te¿ obecny jest ubytek w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej, powstanie w tym miejscu przeciek lewo-prawy. Tak d³ugo, jak
utrzymana bêdzie dro¿noæ przewodu têtniczego, nie dojdzie do zapaci kr¹¿eniowej a przep³yw systemowy podtrzymywany bêdzie przez praw¹ komorê.
W zale¿noci od tego, jaka czêæ przep³ywu systemowego zale¿na jest od lewej
komory oraz objêtoci krwi przep³ywaj¹cej przez zastawkê aortaln¹, utlenowanie krwi têtniczej mo¿e byæ ró¿ne w górnej i dolnej czêci cia³a.
Zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej wykazuje powiêkszenie sylwetki serca i cechy zastoju w kr¹¿eniu p³ucnym. Podejrzenie krytycznej stenozy noworodkowej powinno byæ rozstrzygniête badaniem echokardiograficznym u ka¿dego noworodka z zastoinow¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia, nasilon¹ dusznoci¹ i pog³êbiaj¹c¹ siê kwasic¹ metaboliczn¹. Czêsto obecny jest skurczowy szmer, który mo¿e jednak zanikn¹æ w miarê nasilania siê niewydolnoci kr¹¿enia. Echokardiograficznie stwierdzamy zwê¿one ujcie aorty, dysplastycznie pogrubia³e
p³atki zastawki i zmniejszon¹ pojemnoæ lewej komory serca. Oceniamy anatomiê zastawki mitralnej, przewodu têtniczego i aorty, kurczliwoæ lewej komory
oraz ewentualn¹ obecnoæ fibroelastozy jej wsierdzia. Echokardiografia umo¿liwia
precyzyjn¹ weryfikacjê stenozy aortalnej, pozwalaj¹c oceniæ morfologiê zastawki,
gradient cinieñ na zwê¿onej zastawce, jak równie¿ pozwala na wykrycie wspó³istniej¹cych wad serca. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zespó³ ma³ego rzutu serca powoduje
zani¿enie gradientu cinieñ mierzonych na zastawce aortalnej i nie koresponduje
ze stopniem zaawansowania zmian anatomicznych. Wp³yw na wielkoæ gradientu
cinieñ ma równie¿ obecnoæ naturalnych po³¹czeñ têtniczo-¿ylnych.
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Zalecane jest wykonanie rutynowego cewnikowania serca, zarówno w celach
diagnostycznych jak i ewentualnej interwencji. U noworodków w pierwszych
trzech dobach ¿ycia mo¿liwy jest dostêp do cewnikowania serca poprzez naczynia pêpkowe, póniej klasycznie przez têtnicê udow¹ lub te¿ (obecnie najczêciej stosowany) przez têtnicê szyjn¹. Cewnikowanie serca umo¿liwia zmierzenie gradientu skurczowego, cinienia koñcowo-rozkurczowego w lewej komorze,
ocenê niedomykalnoci aortalnej oraz rozmiaru piercienia aortalnego.
Efekt hemodynamiczny we wszystkich typach zwê¿enia aorty jest bardzo podobny. Stopieñ zwê¿enia lewego ujcia têtniczego mo¿na sklasyfikowaæ w zale¿noci
od wielkoci gradientu skurczowego mierzonego pomiêdzy lew¹ komor¹ a aort¹:
 zwê¿enie ³agodne < 50 mmHg
 redniego stopnia 5079 mmHg
 ciê¿kie >80 mmHg.
Jeli w wyniku dokonanych pomiarów, okrelimy pole powierzchni zastawki
aortalnej jako mniejsze od 0,5 cm2/m2, równie¿ mamy podstawy do zaliczenia
wady do zwê¿enia ciê¿kiego.
Zabieg operacyjny lub podjêcie przeznaczyniowej interwencji kardiologicznej
 s¹ wskazane u noworodków i niemowl¹t z cechami niewydolnoci kr¹¿enia.
U starszych niemowl¹t wskazanie do zabiegu stanowi gradient cinieñ powy¿ej
50 mmHg lub wystêpowanie objawów klinicznych. Ewentualna plastyka balonowa zastawki aortalnej (podobnie zreszt¹ jak chirurgiczna komisurotomia), ma charakter dorany, paliatywny. Pozwala jednak na unikniêcie operacji w okresie noworodkowym, obci¹¿onej nieporównywalnie wiêkszym ryzykiem. Unikniêcie torakotomii ma równie¿ znaczenie przed przysz³¹, prawdopodobn¹, wymian¹ zastawki aortalnej na sztuczn¹ lub homogenn¹ (porównaj roz. 11, tom I, str. 184).

9.3.4. Opieka przedoperacyjna
Noworodek z podejrzeniem krytycznej stenozy zastawki aortalnej powinien
byæ leczony w oddziale intensywnej opieki, w którym jednoczenie prowadzona
bêdzie diagnostyka. Nale¿y zapewniæ dostêp do ¿y³y g³êbokiej, monitorowanie
cinienia têtniczego oraz monitorowanie pulsoksymetryczne. Dzieci te zwykle
wymagaj¹ oddechu kontrolowanego i stosowania leków o dzia³aniu inotropowo
dodatnim. Mo¿e zaistnieæ koniecznoæ do¿ylnego podania wlewu prostaglandyny E1 dla utrzymania dro¿noci przewodu têtniczego, co pozwala na uzyskanie
poprawy stanu kr¹¿enia i zmniejszenie kwasicy metabolicznej.

9.3.5. Leczenie
W 1910 Carrel wykona³ zabieg zespolenia koniuszka lewej komory serca
z aort¹, w celu ominiêcia miejsca zwê¿enia. W 1912 Tuffier wykona³ zabieg
bezporednio na zastawce, wykonuj¹c przezaortalne poszerzenie zwê¿enia (7).
W 1953 roku Larzelere i Bailey wykonali chirurgiczn¹ komisurotomiê a w 1955
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r. Marquis i Logan poszerzyli zwê¿on¹ zastawkê aortaln¹ z dostêpu przez koniuszek lewej komory, przy u¿yciu rozszerzade³ Bakesa (8). Wariantem tej operacji
jest zaproponowane przez Browna w 1985 roku, u¿ycie zamiast rozszerzade³,
cewnika Grüntziga (9).
W roku 1956 Swann koryguje zwê¿enie zastawkowe stosuj¹c metodê czasowego zamkniêcia nap³ywu ¿ylnego systemowego, poprzez zaciniêcie ¿y³ g³ównych (tzw. inflow occlusion). Otwiera klatkê piersiow¹ poprzez sternotomiê,
zak³ada turnikety na ¿y³y g³ówne. Po okresie hiperwentylacji zatrzymuje oddech,
zaci¹ga turnikety, po czym pod³u¿nie nacina aortê i wykonuje walwulotomiê pod
kontrol¹ wzroku, w umiarkowanie suchym polu operacyjnym (10).
Stosuj¹c wspó³czenie tê sam¹ technikê, walwulotomiê wykonuje siê za pomoc¹ no¿a o ostrzu 11, preferencyjnie w obrêbie zroniêtego przedniego spoid³a,
przed³u¿aj¹c ciêcie o 12 mm na piercieñ. Z powodu zmian dysplastycznych
(bezkszta³tne, gruze³kowate twory, nie przypominaj¹ce wygl¹dem p³atków
zastawki), czêsto nie mo¿na zlokalizowaæ spoid³a. W takim przypadku przeprowadzamy niewielk¹ walwulotomiê rodkow¹ (centraln¹). Nale¿y postêpowaæ niezwykle ostro¿nie, gdy¿ nadmierne naciêcie spowoduje niedomykalnoæ, która jest
bardzo le tolerowana przez ma³ych pacjentów. Aortê w miejscu naciêcia zamykamy klemem bocznym i zszywamy. Wiele orodków stosowa³o z powodzeniem tê metodê do lat 90. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ bezpieczny czas zamkniêcia nap³ywu z ¿y³ g³ównych, siêga oko³o 3 minut. W roku 1956 Lillehei wykonuje natomiast pierwsz¹ komisurotomiê w kr¹¿eniu pozaustrojowym (11).
Od roku 1960 Coran i Bernhard przeprowadzaj¹ korekcje krytycznej stenozy
aortalnej u noworodków i niemowl¹t. Postêp zwi¹zany z technik¹ perfuzji i protekcji miênia sercowego, który dokona³ siê od tego czasu sprawi³, i¿ obecnie
komisurotomiê zastawki aortalnej wykonuje siê niemal wy³¹cznie stosuj¹c kr¹¿enie pozaustrojowe a przeprowadzana w ten sposób otwarta komisurotomia pozostaje do dnia dzisiejszego z³otym standardem wielu orodków (12).
Zabieg ten wykonuje siê poprzez sternotomiê. Po heparynizacji, kaniulacji
aorty i prawego przedsionka (jedn¹ kaniul¹ ¿yln¹), rozpoczynamy kr¹¿enie pozaustrojowe, które prowadzone jest w normotermii lub, w zale¿noci od preferencji orodka, w umiarkowanej hipotermii (w rozmaitym zakresie). Po infuzji
kardiopleginy (krystalicznej lub krwistej) otwiera siê poprzecznym ciêciem opuszkê aorty i pod kontrol¹ wzroku wykonuje naciêcia w spoid³ach zastawki.
Pierwsza przezskórna walwulotomia aortalna z zastosowaniem balonu zosta³a
opisana przez Lababidi w roku 1983 (13). Porównuj¹c skutecznoæ tych dwóch
metod, tzn. zabiegu operacyjnego i przezskórnej walwulotomii balonem, nie wykazywano istotnych ró¿nic, zarówno w wynikach wczesnych jak i odleg³ych (14).

9.3.6. Wyniki
Komisurotomia krytycznej stenozy noworodkowej wykonywana przy u¿yciu
kr¹¿enia pozaustrojowego, w materiale orodka w Southampton (12) jest lecze-
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niem z wyboru, wi¹¿¹cym siê z niewielkim ryzykiem (w grupie 18 noworodków
nie by³o zgonu).
W l¹skim Centrum Chorób Serca w Zabrzu metod¹ z wyboru stosowan¹
u noworodków z krytyczn¹ stenoz¹ aortaln¹, jest obecnie walwulotomia przezskórna (roz. 11, tom I, str. 184).

9.4. Podzastawkowe zwê¿enie aorty
9.4.1. Definicja wady
Podzastawkowe zwê¿enie aorty jest w rzeczywistoci zwê¿eniem drogi odp³ywu lewej komory, znajduj¹cym siê poni¿ej poziomu zastawki aortalnej.
Podzieliæ je mo¿emy na dwa typy:
 typ w³óknisty,
 typ miêniowy.

9.4.2. Podzastawkowe zwê¿enie aorty  typ w³óknisty
W³ókniste zwê¿enie podaortalne wystêpuje jako zwê¿enie sierpowate lub
w formie tunelu. Typowi w³óknistemu zwê¿enia podaortalnego w 50% przypadków towarzysz¹ inne anomalie, z których najczêstsze to: zwê¿enie cieni aorty,
przetrwa³y przewód têtniczy, ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej serca,
niedomykalnoæ aortalna i mitralna. Zwê¿enie typu podzastawkowego mo¿e byæ
tak¿e sk³adnikiem zespo³u opisanego przez Shonea (podzastawkowe zwê¿enie
aorty, piercieñ w³óknisty w lewym przedsionku powy¿ej zastawki mitralnej,
zastawka mitralna spadochronowa, niekiedy koarktacja aorty, porównaj  roz. 8,
tom II, str. 80 i 87).
Morfologia zwê¿enia mo¿e przybieraæ ró¿ne formy, pocz¹wszy od cienkiej
b³ony zbudowanej z tkanki w³óknistej, do grubszej, w³óknisto-miêniowej przepony.
Mo¿e mieæ ró¿n¹ lokalizacjê i znajdowaæ siê tu¿ poni¿ej zastawki aortalnej a nawet w odleg³oci 23 cm od piercienia aortalnego (ten typ wystêpuje czêciej
u ch³opców, w proporcji 2 : 1). Zazwyczaj jednak jest to w³óknista b³ona, która jest
przyczepiona do piercienia zastawki dwudzielnej u podstawy przedniego p³atka,
kieruj¹c siê do przegrody miêdzykomorowej poni¿ej niewieñcowego i prawego
p³atka aortalnego. Czasami ma ona kszta³t pe³nego piercienia.
Zastawka aortalna jest najczêciej trójp³atkowa, jej rednica przekroju jest
z regu³y zmniejszona, czêsto wystêpuje pogrubienie p³atków. Turbulentny przep³yw krwi przez zastawkê aortaln¹ wywo³any zwê¿eniem podzastawkowym,
mo¿e powodowaæ zgrubienie p³atków oraz ich zniekszta³cenie a w konsekwencji wtórn¹ niedomykalnoæ zastawki aortalnej. Nasilenie objawów klinicznych,
a co za tym idzie koniecznoæ interwencji chirurgicznej zwiêksza siê z wiekiem,
osi¹gaj¹c szczyt w czasie dojrzewania.
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9.4.2.1. Diagnostyka i wskazania do operacji w podzastawkowym
zwê¿eniu w³óknistym
Objawy zwê¿enia podzastawkowego s¹ podobne jak w zwê¿eniu zastawkowym. Diagnostyka ró¿nicowa tych dwóch typów zwê¿eñ w badaniu fizykalnym jest doæ trudna, gdy¿ zarówno zwê¿enie zastawkowe jak i podzastawkowe charakteryzuj¹ siê skurczowym szmerem wyrzutowym oraz wolniej wype³niaj¹cym siê têtnem obwodowym. W elektrokardiogramie pojawiaj¹ siê cechy
przerostu lewej komory, zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej mo¿e nie wykazywaæ odchyleñ od normy, jeli nie ma towarzysz¹cych wad serca. Badanie
echokardiograficzne umo¿liwia zdiagnozowanie wady pod wzglêdem strukturalnym, wraz z ocen¹ stopnia przerostu i funkcji lewej komory oraz identyfikacj¹ ewentualnych wspó³istniej¹cych wad serca. Badanie dopplerowskie
umo¿liwia ocenê gradientu cinieñ.
Przed planowan¹ interwencj¹ chirurgiczn¹ zazwyczaj zaleca siê wykonanie
cewnikowania serca. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego, analogicznie jak
w zwê¿eniu zastawkowym, s¹ objawy niewydolnoci kr¹¿enia lub gradient cinieñ w miejscu zwê¿enia przekraczaj¹cy 50 mmHg. Za wskazanie do leczenia
chirurgicznego (przyspieszaj¹ce decyzjê o operacji) uznaje siê równie¿ stwierdzenie towarzysz¹cej niedomykalnoci zastawki aortalnej lub jej narastanie.

9.4.3. Typ miêniowy (synonimy: idiopatyczne podzastawkowe
zwê¿enie aorty vs. asymetryczny przerost przegrody
miêdzykomorowej  ang. idiopathic hypertrophic subaortic
stenosis  IHSS)
W wadzie tej wystêpuje istotny pod wzglêdem morfologicznym i hemodynamicznym przerost komór serca, przy czym przerost ten dotyczy g³ównie przegrody miêdzykomorowej, zw³aszcza w drodze wyp³ywu lewej komory. Prowadzi to
do dynamicznego upoledzenia wyp³ywu krwi do aorty w czasie skurczu serca.
U pacjentów z IHSS proporcja przyrostu gruboci przegrody miêdzykomorowej, w odniesieniu do przyrostu gruboci wolnej ciany lewej komory w czasie
skurczu siêga 1,3 : 1, podczas gdy jej prawid³owa wartoæ wynosi 0,5 : 1 (15).
Idiopatycznemu podzastawkowemu zwê¿eniu aorty mog¹ towarzyszyæ: podzastawkowe zwê¿enie têtnicy p³ucnej (zwê¿enie sto¿ka), koarktacja aorty, ubytek przegrody miêdzykomorowej i anomalie zastawki mitralnej.
Wystêpowanie IHSS mo¿e byæ zwi¹zane z dziedziczeniem autosomalnym
dominuj¹cym. Histologicznie cechuje siê obecnoci¹ nieprawid³owych, przeros³ych kardiomiocytów. Objawy wystêpuj¹ najczêciej w drugiej, trzeciej dekadzie ¿ycia, rzadko pojawiaj¹ siê u ma³ych dzieci i niemowl¹t. Przerost mo¿e
wyst¹piæ w ka¿dej czêci lewej komory, jednak najczêciej obejmuje on przegrodê miêdzykomorow¹ blisko podstawy serca. Je¿eli wyst¹pi w rodkowej czêci
przegrody powstaje zwê¿enie typu klepsydrowatego, przyjmuj¹c postaæ komory
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dwujamowej. W przypadku IHSS, konsekwencje hemodynamiczne zale¿¹ nie
tylko od stopnia zawê¿ania drogi wyp³ywu z lewej komory serca, ale równie¿
od nieprawid³owej ruchomoci przedniego p³atka zastawki mitralnej (ang. Venturi efect), uzale¿nionej od si³y skurczu, pojemnoci lewej komory oraz cinienia przenoszonego do drogi wyp³ywu w czasie skurczu. Kardiomopatiê przerostow¹ notowano u oko³o 30% niemowl¹t urodzonych przez matki z cukrzyc¹
insulino-zale¿n¹. Kardiomiopatia ta ulega regresji w ci¹gu 612 miesiêcy ¿ycia
dziecka. Ponadto kardiomiopatia przerostowa wystêpuje u niemowl¹t i dzieci,
u których przewlekle stosuje siê kortykosterydy lub ACTH.

9.4.3.1. Patofizjologia, przebieg i rokowanie
Objawy zwi¹zane z obecnoci¹ IHSS rzadko manifestuj¹ siê w okresie niemowlêctwa, je¿eli jednak wyst¹pi¹ w tym okresie ¿ycia  maj¹ niepomylne rokowanie.
Najczêciej pojawia siê zastoinowa niewydolnoæ kr¹¿enia. Wraz z przerostem drogi wyp³ywu lewej komory dochodzi do przerostu drogi wyp³ywu komory prawej. Mo¿e ujawniæ siê przeciek prawo-lewy poprzez dro¿ny otwór
owalny, jako wynik podwy¿szonego cinienia w prawym przedsionku serca,
zwi¹zanego z upoledzon¹ podatnoci¹ przeroniêtej prawej komory. Konsekwencj¹ jest wystêpowanie sinicy. Zazwyczaj szmer nasuwa przypuszczenie obecnoci wrodzonej wady serca. Nag³y zgon sercowy zdarza siê rzadziej u niemowl¹t
ni¿ u starszych pacjentów. U niemowl¹t najczêstsz¹ przyczyn¹ mierci jest postêpuj¹ca niewydolnoæ zastoinowa. Terapiê rozpoczynamy od stosowania leków
dzia³aj¹cych inotropowo ujemnie (b-adrenolityki np. propranolol lub blokery
kana³u wapniowego).
Rokowanie natomiast w przypadku kardiomiopatii przerostowej u dzieci matek z insulino-zale¿n¹ cukrzyc¹ jest pomylne. Jak podano powy¿ej, zmiany najczêciej ustêpuj¹ w pierwszym roku ¿ycia.

9.4.4. Diagnostyka i wskazania do operacji
Ocenia siê, ¿e 25%30% pacjentów jest asymptomatycznych. U objawowych
pacjentów pojawia siê zastoinowa niewydolnoæ kr¹¿enia z dusznoci¹ i mêczliwoci¹, ból w klatce piersiowej i omdlenia u starszych pacjentów. Obecnoæ
szmeru wyrzutowego skojarzona bywa ze szmerem niedomykalnoci aortalnej.
W niektórych przypadkach obserwujemy wtórn¹ niedomykalnoæ mitraln¹. Elektrokardiogram wykazuje cechy przerostu lewej komory, czasami nadkomorowe
lub komorowe zaburzenia rytmu serca. W zdjêciu przegl¹dowym klatki piersiowej stwierdza siê powiêkszenie sylwetki serca oraz zastój w kr¹¿eniu p³ucnym.
Echokardiografia jest wa¿n¹ metod¹ diagnostyczn¹ pozwalaj¹c¹ na zobrazowanie typu i miejsca przerostu lub wspó³towarzysz¹cych zmian. Przed zabiegiem
operacyjnym wykonujemy pe³ne cewnikowanie, zarówno prawego jak i lewego
serca. Ci¹g³y pomiar cinienia w trakcie wycofywania cewnika z lewej komory
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serca do aorty mo¿e precyzyjnie zlokalizowaæ miejsce zwê¿enia i stopieñ nasilenia zmiany (16).
Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest wystêpowanie wymienionych ju¿
objawów klinicznych, które utrzymuj¹ siê pomimo leczenia farmakologicznego,
a gradient w miejscu zwê¿enia przekracza 50 mmHg (17).

9.4.5. Leczenie operacyjne
W roku 1956 Brock przeprowadzi³ zabieg zamkniêtego, przezkomorowego
poszerzenia podzastawkowego b³oniastego zwê¿enia. W 1960 roku Spencer wykona³ ten zabieg w kr¹¿eniu pozaustrojowym a w 1975 roku Konno przeprowadzi³ korekcjê rozleg³ego zwê¿enia podzastawkowego wraz z hipoplazj¹ piercienia
zastawki aortalnej. Clarke i wsp. z kolei, opisali rekonstrukcjê opuszki aorty wraz
z plastyk¹ przegrody miêdzykomorowej, z wykorzystaniem homograftu (16).

9.4.5.1. Technika chirurgiczna w przypadku podzastawkowego zwê¿enia
w³óknistego
Zabieg przeprowadzamy w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Kaniulujemy aortê oraz
prawy przedsionek. Kaniulê odbarczaj¹c¹ lew¹ komorê (vent) mo¿na za³o¿yæ
poprzez praw¹ górn¹ ¿y³ê p³ucn¹. Po sch³odzeniu pacjenta do umiarkowanej
hipotermii klemujemy aortê. Zatrzymujemy czynnoæ elektromechaniczn¹ serca
przez podanie kardiopleginy. Wykonujemy poprzeczne naciêcie aorty wstêpuj¹cej, odsuwamy p³atki zastawki aortalnej aby umo¿liwiæ bezporedni wgl¹d w okolicê podaortaln¹. Mo¿na równie¿ wykonaæ, szczególnie w przypadkach gdy nie
jestemy pewni jak szeroki powinien byæ zakres zabiegu, naciêcie pod³u¿ne
opuszki aorty. Aortotomiê w razie potrzeby przed³u¿amy wówczas a¿ do zatoki
Valsalvy w kierunku piercienia zastawki aortalnej, na lewo od ujcia prawej
têtnicy wieñcowej. B³oniaste zwê¿enie podaortalne oceniane jest (po rozchyleniu p³atków zastawki) pod wzglêdem po³o¿enia wobec trzech struktur wewn¹trzsercowych  tj.: p³atków zastawki aortalnej, podstawy przedniego p³atka zastawki
mitralnej oraz czêci b³oniastej przegrody miêdzykomorowej. Czêæ b³oniasta
przegrody miêdzykomorowej poni¿ej spoid³a pomiêdzy prawym a bezwieñcowym
p³atkami zastawki aortalnej, jest miejscem przebiegu uk³adu bodcoprzewodz¹cego. Czêæ stenotycznego, w³óknistego piercienia, zaczynaj¹ca siê poni¿ej
podstawy prawego p³atka wieñcowego oraz zmierzaj¹ca zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara do podstawy p³atka bezwieñcowego, powinna byæ delikatnie
wypreparowana na têpo  bez stosowania skalpela (ryc. 2), poniewa¿ ciêcie
w tej okolicy grozi uszkodzeniem uk³adu bodcoprzewodz¹cego. W czasie resekcji zwê¿enia b³oniastego nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ na aparat zastawki
mitralnej, aby unikn¹æ uszkodzenia a w konsekwencji niedomykalnoci. Zak³adamy niewielki haczyk skórny na tkankê w³óknistego piercienia w okolicy
przedniej, tu¿ poni¿ej podstawy prawego p³atka wieñcowego, aby j¹ ustabilizowaæ. Chroni¹c p³atki zastawki aortalnej przed uszkodzeniem, cienkim ostrzem
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Ryc. 2. Operacja podzastawkowego (b³oniastego) zwê¿enia aorty. Na rysunku lini¹ przerywan¹
zaznaczono miejsce oddzielenia
w³óknistego piercienia pod zastawk¹ aorty. Zwykle udaje siê
usun¹æ zwê¿enie delikatnie preparuj¹c na têpo

(numer 11) wycinamy tkankê w³óknist¹ wzd³u¿ jej miêniowej podstawy (oddzielaj¹c j¹ od miênia) kieruj¹c siê przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, na g³êbokoæ pozwalaj¹c¹ na ca³kowite usuniêcie struktury w³óknisto-miêniowej oraz
tkanki miêniowej wpuklaj¹cej siê w drogê wyp³ywu z lewej komory. Nale¿y
uwa¿aæ by nie doprowadziæ do perforacji przegrody miêdzykomorowej. W przypadku operowania w pobli¿u zastawki mitralnej g³êbokoæ ciêcia powinna byæ
modyfikowana odpowiednio, tak aby usun¹æ wy³¹cznie czêæ w³óknist¹ zwê¿enia
bez uszkodzenia (przedziurawienia) p³atka przedniego zastawki mitralnej. Je¿eli
p³atki zastawki aortalnej s¹ przyczepione do zmiany (b³ony  piercienia), nale¿y
ostro¿nie odci¹æ je tak, aby unikn¹æ ich uszkodzenia. Nastêpnie zamykamy aortê
za pomoc¹ niewch³anialnego, monofilamentowego (Prolene) szwu ci¹g³ego.
U starszych pacjentów zmiana o charakterze w³óknistym mo¿e zostaæ w ca³oci odpreparowana na têpo.

9.4.5.2. Technika chirurgiczna w przypadku IHSS
Operacjê przeprowadzamy poprzez zastawkê aorty, zgodnie z technik¹ opisywan¹ powy¿ej. W przypadku IHSS ze wzglêdnie niewielkim przerostem, miêsieñ zawê¿aj¹cy drogê wyp³ywu jest unieruchamiany za pomoc¹ haczyka skórnego poni¿ej podstawy prawego p³atka wieñcowego. Wykonujemy w tym miejscu naciêcie w g³¹b, prostopadle do przegrody miêdzykomorowej. Osobne naciêcie poprowadzone równie¿ prostopad³e do przegrody, jest wykonywane poni¿ej lewego p³atka wieñcowego, tak blisko aparatu zastawki mitralnej jak tylko
to mo¿liwe. Obydwa naciêcia ³¹czone s¹ ze sob¹ poprzez ciêcie okrê¿ne, ³¹cz¹ce najg³êbsze punkty naciêæ prostopad³ych.
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9.4.5.3. Technika chirurgiczna w przypadku rozlanego podzastawkowego
zwê¿enia z prawid³ow¹ zastawk¹ aortaln¹
Technikê plastyki komorowej wykonujemy u pacjentów ze zwê¿eniem podzastawkowym typu w³óknisto-miêniowego, które odpowiada formie poredniej
pomiêdzy zmian¹ b³oniast¹ a zmian¹ zwê¿aj¹c¹ o typie tunelu oraz w przypadku kardiomiopatii przerostowej ze zwê¿eniem podzastawkowym. Technikê kr¹¿enia pozaustrojowego stosujemy podobn¹ jak w podanych poprzednio przypadkach, za wyj¹tkiem kaniulacji ¿ylnej, gdy¿ w tym przypadku bardziej wskazane
jest za³o¿enie dwóch kaniul ¿ylnych odprowadzaj¹cych sp³yw zarówno z górnej,
jak i dolnej ¿y³y g³ównej. W przeciwnym razie grozi zapowietrzenie uk³adu
¿ylnego, gdy¿ otwierane jest serce prawe.
Dokonujemy skonego ciêcia w obrêbie sto¿ka prawej komory, poni¿ej zastawki têtnicy p³ucnej, prowadz¹c je do poziomu piercienia zastawki aortalnej
na lewo od ujcia prawej têtnicy wieñcowej (ryc. 3a). Ciêcie to ods³ania przegrodê miêdzykomorow¹ (ryc. 3b), któr¹ nastêpnie nacinamy pod³u¿nie, przecinaj¹c jednoczenie piercieñ w³óknisty poni¿ej spoid³a pomiêdzy lewym i prawym p³atkiem wieñcowym, tu¿ poni¿ej zastawki aortalnej. W czasie wykonywania ciêcia w obrêbie przegrody, czasami przydatne jest otwarcie aorty aby uwidoczniæ zastawkê aortaln¹. Pogrubia³y miêsieñ przegrody stanowi¹cy przeszkoa

Ryc. 3. Postêpowanie w przypadku podzastawkowego (miêniowego) zwê¿enia drogi wyp³ywu z lewej komory
a  linia przerywana (lekko ³ukowata i skona)
wskazuje zakres naciêcia ciany prawej komory, na wysokoci jej drogi wyp³ywu,
b  po rozszerzeniu haczykami brzegów naciêcia prawej komory uwidaczniamy przegrodê
miêdzykomorow¹, któr¹ nacinamy (jak zaznaczono na ilustracji), ciêcie prowadzimy a¿ do
piercienia aortalnego  nie naruszaj¹c go,
c  pocz¹tek wszywania ³aty w naciêt¹ przegrodê miêdzykomorow¹. W górnym biegunie naciêtej przegrody miêdzykomorowej widoczne
p³atki zastawki aortalnej. Etap koñcz¹cy procedurê polega na zszyciu ciany prawej komory
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dê w drodze odp³ywu lewej komory, jest nastêpnie wycinany. Nale¿y pamiêtaæ
o mo¿liwoci uszkodzenia uk³adu bodcoprzewodz¹cego. Nastêpnie do zamkniêcia ubytku w przegrodzie wykorzystujemy owaln¹ ³atê z autologicznego, w³asnego worka osierdziowego pacjenta (najlepiej utrwalon¹ w aldehydzie glutarowym)
lub ³atê Dakronow¹, wszywaj¹c j¹ od prawej strony przegrody miêdzykomorowej (ryc. 3c). Stosujemy przerywane (pojedyncze) szwy materacowe na podk³adkach. Przeciêta wolna ciana prawej komory jest zamykana pierwotnie, jeli tylko
w drodze wyp³ywu nie by³o zwê¿enia. Je¿eli mamy do czynienia ze zwê¿eniem
drogi odp³ywu prawej komory, nale¿y zastosowaæ drug¹ ³atê.

9.4.5.4. Technika chirurgiczna w przypadku zwê¿enia podzastawkowego
typu tunelowego, z hipoplastyczn¹ zastawk¹ aortaln¹
W przypadku zwê¿enia tunelowego z hipoplastyczn¹ zastawk¹ aortaln¹ stosujemy zabieg zgodnie z technik¹ opisan¹ przez Konno (18). U noworodków
i niemowl¹t preferencyjnie wykonujemy zabieg rekonstrukcji korzenia aorty (ang.
root), z wykorzystaniem homograftu zastawki aortalnej lub p³ucnej i z przeszczepieniem ujæ wieñcowych. Dla zaopatrzenia zwê¿enia podzastawkowego mo¿na
wykorzystaæ pobrany wraz z homograftem i pozostawiony p³atek mitralny homograftu aortalnego. Praw¹ komorê i przegrodê nacinamy analogicznie jak w operacji rozlanego podzastawkowego zwê¿enia z prawid³ow¹ zastawk¹ aortaln¹
(patrz powy¿ej). Ciêcie pod³u¿ne przegrody jest przed³u¿ane w kierunku dystalnym, poprzez piercieñ aortalny na lewo od prawego ujcia têtnicy wieñcowej
na aortê wstêpuj¹c¹ (ryc. 4a). Ujcia têtnic wieñcowych s¹ wycinane z zatok
Valsalvy z tak du¿¹ iloci¹ tkanki otaczaj¹cej, jak to tylko mo¿liwe, w sposób
podobny jak podczas zabiegu korekcji anatomicznej prze³o¿enia wielkich naczyñ
(switch). Korzeñ aortalny (w tym p³atki zastawki aortalnej) jest nastêpnie wycinany. Homograft s³u¿¹cy do rekonstrukcji drogi wyp³ywu lewej komory ³¹czymy z piercieniem aortalnym za pomoc¹ ci¹g³ego szwu Prolene. Czêæ homograftu aortalnego z przednim p³atkiem zastawki mitralnej jest ustawiona tak, aby
p³atek mitralny móg³ zostaæ u¿yty jako ³ata wype³niaj¹ca naciêcie w przegrodzie
miêdzykomorowej w okolicy pod-aortalnej. Nastêpnie doszczepiamy ujcia têtnic wieñcowych do homograftu podobnie jak w zabiegu typu switch. Zespolenie
dystalne pomiêdzy homograftem a aort¹ wstêpuj¹c¹ wykonujemy koniec do koñca
a ciêcie w wolnej cianie prawej komory zamykamy osobn¹ ³at¹.
Metod¹ klasyczn¹, opisywany powy¿ej zabieg Konno, wykonujemy w sposób
analogiczny lecz zamiast homograftu u¿ywamy protezy mechanicznej zastawki aortalnej a naciêt¹ przegrodê miêdzykomorow¹ uzupe³niamy ³atk¹ dakronow¹ wszywan¹ od strony prawej komory (ryc. 4b) szwami pojedynczymi monofilamentowymi (Prolene), najlepiej na podk³adkach wzmacniaj¹cych. Zespolenie pomiêdzy krawêdzi¹ ³aty wype³niaj¹cej naciêcie przegrody miêdzykomorowej i piercieniem protezy zastawkowej szyjemy szwem ci¹g³ym Prolene 3-0 (ryc. 4c).
Naciêcie ciany prawej komory zamykamy wówczas ³atk¹ osierdziow¹ lub
z materia³u sztucznego (Dakron, Gore-Tex), za cianê aorty wstêpuj¹cej uzu-
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pe³niamy ³atk¹ np. z Gore-Texu (ryc. 4 d). W przypadkach z nieprawid³ow¹
zastawk¹ aortaln¹ i zwê¿eniem podzastawkowym zlokalizowanym bezporednio
pod piercieniem aortalnym, mo¿na wykonaæ zabieg Rossa.
a

b

c

d

Ryc. 4. Operacja Konno
a  linia przerywana wskazuje zakres pod³u¿nego naciêcia opuszki aorty z kontynuacj¹ ku do³owi
przez piercieñ aortalny (w spoidle pomiêdzy p³atkami: lewo i prawo wieñcowymi) wzd³u¿ drogi
wyp³ywu z prawej komory. Po otwarciu prawej komory na wysokoci jej drogi wyp³ywu, przecinamy przegrodê miêdzykomorow¹, b  po wyciêciu w³asnej zastawki wszywamy w piercieñ
aortalny protezê mechaniczn¹. W naciêcie przegrody miêdzykomorowej wszywamy ³atê trójk¹tn¹
wyciêt¹ z protezy naczyniowej (np. z Dakronu), szwami pojedynczymi (ewentualnie wzmocnionymi podk³adkami z Dakronu lub Teflonu). Po³¹czenie pomiêdzy krawêdzi¹ ³aty i zastawk¹ mechaniczn¹ zespalamy ci¹g³ym szwem Prolene 3-0, c  aortê wstêpuj¹c¹, powy¿ej wszczepionej
protezy zastawkowej, zamykamy wszywaj¹c w jej cianê trójk¹tn¹ ³atê z Gore-Texu, szwem
ci¹g³ym. Drogê wyp³ywu z prawej komory mo¿emy uzupe³niæ ³at¹ osierdziow¹ wszyt¹ równie¿ szwem
ci¹g³ym (na ilustracji przygotowana do wszycia), d  zakoñczona procedura  aorta wstêpuj¹ca
uzupe³niana ³at¹ z Gore-Texu, ciana prawej komory  ³at¹ z w³asnego osierdzia

9.4.5.5. Zabieg Rossa
Zastawkowe protezy mechaniczne i biologiczne s¹ znakomitymi substytutami zastawek serca. Jednak niedogodnoæ stosowania sta³ej antykoagulacji i powik³ania zakrzepowo-zatorowe zwi¹zane ze stosowaniem zastawek mechanicznych, a z drugiej strony ograniczona ¿ywotnoæ zastawek biologicznych, musz¹
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byæ brane pod uwagê przy planowaniu strategii operacyjnej u dziecka. Ponad 30
lat temu Donald Ross i Brian Barratt-Boyes zaproponowali u¿ycie ludzkiej
zastawki aortalnej (homograftu) dla zast¹pienia uszkodzonej zastawki aortalnej
pacjenta. Ross wkrótce zmodyfikowa³ ten rodzaj zabiegu proponuj¹c pobranie
w³asnej zastawki p³ucnej pacjenta i zast¹pienie ni¹ chorej zastawki aortalnej (19).
Doskona³e w³aciwoci hemodynamiczne, unikniêcie antykoagulacji i dobry
wynik odleg³y zosta³y dobrze udokumentowane. Z dostêpu przez sternotomiê
kaniulujemy aortê i obie ¿y³y g³ówne. Zak³adamy kaniulkê odbarczaj¹c¹ (vent)
do lewej komory poprzez ¿y³ê p³ucn¹ górn¹ praw¹. Po rozpoczêciu kr¹¿enia
pozaustrojowego sch³adzamy pacjenta. Zaciskamy poprzecznie aortê i podajemy
kardiopleginê do jej opuszki, nastêpnie podajemy kardiopleginê wstecznie, do
zatoki wieñcowej. Nacinamy têtnicê p³ucn¹ poprzecznie tu¿ przed jej podzia³em.
Dok³adnie sprawdzamy zastawkê p³ucn¹. Jakakolwiek jej patologia (zastawka
dwup³atkowa, perforacje p³atków) wykluczaj¹ jej u¿ycie. Zamykamy wówczas
têtnicê p³ucn¹ i modyfikujemy rodzaj zabiegu (homograft, zastawka biologiczna
bezstentowa, proteza mechaniczna). Je¿eli zastawka p³ucna jest prawid³owa,
otwieramy aortê ciêciem poprzecznym powy¿ej zastawki. Zastawkê wycinamy,
je¿eli potrzeba usuwamy z³ogi wapnia z piercienia aortalnego. Wycinamy ujcia têtnic wieñcowych wraz z du¿ym mankietem otaczaj¹cej ciany aorty,
w kszta³cie ko³nierzyka (guzika). Pocz¹tkowe odcinki têtnic wieñcowych
uwalniamy przy u¿yciu koagulacji elektrycznej z otaczaj¹cych tkanek, aby uzyskaæ ich pe³n¹ mobilizacjê. Ca³kowicie przecinamy têtnicê p³ucn¹ w miejscu jej
uprzedniego naciêcia. Przy u¿yciu koagulacji odpreparowujemy têtnicê p³ucn¹
od opuszki aorty ku do³owi, do granicy miêniówki prawej komory. Wszystkie
drobne naczynia koagulujemy (podawana w tym czasie kardioplegina do zatoki
wieñcowej pozwala je ³atwiej zlokalizowaæ). Zwracamy szczególn¹ uwagê na to,
by nie uszkodziæ pnia lewej têtnicy wieñcowej przebiegaj¹cego tu¿ przy têtnicy
p³ucnej. Nacinamy poprzecznie drogê wyp³ywu prawej komory 68 mm poni¿ej
piercienia zastawki p³ucnej. Naciêcie to powiêkszamy w obu kierunkach. Dochodz¹c do tylnej ciany drogi wyp³ywu delikatnie nacinamy wsierdzie 68 mm poni¿ej
piercienia zastawki a nastêpnie ca³kowicie przecinamy miêniówkê pamiêtaj¹c
o mo¿liwoci uszkodzenia pierwszej ga³êzi septalnej lewej têtnicy wieñcowej.
Wyciêt¹ zastawkê p³ucn¹ wszywamy szwem ci¹g³ym (szwy pó³ci¹g³e) w piercieñ
aortalny. Prawid³owa orientacja zastawki jest niezwykle wa¿na aby umo¿liwiæ
nastêpnie doszycie ujæ têtnic wieñcowych. Zatoki zastawki p³ucnej powinny
bowiem odpowiadaæ swoim po³o¿eniem zatokom wyciêtej zastawki aortalnej.
Dopasowujemy ujcia têtnic wieñcowych, w odpowiednich zatokach wykonujemy
naciêcia no¿em nr 11, które powiêkszamy punchem 4,8 mm. Ujcia têtnic wieñcowych wraz z r¹bkiem otaczaj¹cej je ciany aorty wszywamy szwem ci¹g³ym
w wykonane otwory. Wykonujemy zespolenie zastawki p³ucnej z dystaln¹ czêci¹
aorty. Przygotowujemy odpowiedniej d³ugoci i rednicy homograft. Wykonujemy
dystalne zespolenie homograftu z têtnic¹ p³ucn¹ przy u¿yciu szwu Prolene tak,
aby dwie zatoki zastawki homograftu znalaz³y siê z przodu (anatomicznie). Zespa-
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lamy homograft z drog¹ wyp³ywu prawej komory, pamiêtaj¹c ponownie o mo¿liwoci uszkodzenia ga³êzi septalnej na tylnej cianie drogi wyp³ywu.

9.4.6. Procedury uzupe³niaj¹ce i wyniki
Zwê¿enie typu podzastawkowego jest rzadko wystêpuj¹c¹ form¹ zwê¿enia
drogi wyp³ywu lewej komory, ponadto czêsto wspó³istnieje z innymi wadami
serca i jest rozpoznawane przy okazji. Niekiedy jest na tyle nieistotne, ¿e nie
wymaga ¿adnej chirurgicznej korekcji. Z drugiej strony, po przeprowadzonym ju¿
leczeniu chirurgicznym czêsto zachodzi koniecznoæ reoperacji z powodu nawrotu
zwê¿enia. Reoperacja mo¿e obejmowaæ ponowne usuniêcie w³óknistej tkanki
zwê¿aj¹cej wyp³yw, b¹d wykonanie zabiegu Konno, zabiegu Rossa, b¹d te¿
zabiegu ³¹cz¹cego obie wymienione techniki (Ross-Konno)(20). Inn¹ ewentualnoci¹ jest wykonanie pomostu pomiêdzy koniuszkiem serca a aort¹. Zabiegi
z jednoczasow¹ korekcj¹ wspó³istniej¹cych wad mog¹ obejmowaæ: zaopatrzenie
ubytku w przegrodzie miêdzykomorowej, wymianê zastawki mitralnej, w przypadku prze³o¿enia naczyñ  zabieg Damus-Kaye-Stansel z pomostem prawa
komora  têtnica p³ucna. Rokowanie zale¿y od charakteru wad wspó³towarzysz¹cych, w tej ostatniej wymienionej grupie jest powa¿ne (miertelnoæ mo¿e
siêgaæ 33%). Wród powik³añ pooperacyjnych najczêciej wymienia siê uszkodzenie p³atka przedniego i aparatu ciêgnistego zastawki mitralnej oraz ca³kowity blok przedsionkowo-komorowy. Czêste s¹ nawroty dolegliwoci i koniecznoæ reoperacji.

9.5. Zwê¿enie typu nadzastawkowego
Nadzastawkowe zwê¿enie aorty jest patologi¹ zwi¹zan¹ z miejscowym b¹d
rozlanym zwê¿eniem wiat³a aorty, znajduj¹cym siê bezporednio powy¿ej zastawki aortalnej.
Stenoza tego typu wystêpuje najrzadziej poród zwê¿eñ lewego ujcia têtniczego. Pierwszy opis tej jednostki chorobowej pochodzi od Mencarelliego z 1930
roku. Wada ta mo¿e wystêpowaæ jako wada izolowana, wada dziedziczona genetycznie w sposób autosomalnie dominuj¹cy lub jako czêæ zespo³u Williamsa
(patrz roz. 21 czêæ I ). Zespó³ ten mo¿emy podejrzewaæ w przypadku wystêpowania nierodzinnego zwê¿enia aortalnego (jeli wada rozpoznawana jest poza
okresem niemowlêcym) i jest elementem zespo³u wad, który charakteryzuje dysmorfia twarzy. Dzieci z zespo³em Williamsa maj¹ pe³n¹, okr¹g³¹ twarz, wysokie
i szerokie czo³o, wypuk³e, jakby zbyt ciê¿kie policzki, wysuniêt¹ do przodu,
grub¹, nieco obwis³¹ wargê doln¹ oraz du¿e okr¹g³e ma³¿owiny uszne  sk³adaj¹ce siê na obraz tzw. twarzy elfa. Rozwój umys³owy tych pacjentów bywa
opóniony. Wystêpuje istotna idiopatyczna hiperkalcemia w niemowlêctwie i nadwra¿liwoæ na witaminê D.
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Wystêpuje równie czêsto u obu p³ci. Nie ma jednolitego obrazu klinicznego.
Je¿eli objawy pojawiaj¹ siê ju¿ w wieku niemowlêcym, najczêciej mamy do czynienia z typem rodzinnym wystêpowania wady.

9.5.1. Morfologia
Zwê¿enie nadzastawkowe mo¿e mieæ ró¿norodny charakter, od b³oniastej
przepony b¹d klepsydry, a¿ po postaæ rozlan¹. Zmiany b³oniaste o typie piercienia lub klepsydry najczêciej s¹ zlokalizowane w okolicy nadzastawkowej,
na poziomie spoide³ p³atków zastawki aortalnej, lub tu¿ nad nimi. Zwykle
wystêpuje równie¿ okrê¿ne przewê¿enie zewnêtrzne aorty, które wraz z obecnym
poszerzeniem zatok Valsalvy wygl¹dem przypomina klepsydrê. Towarzyszy im
równie¿ przerost i pogrubienie b³ony wewnêtrznej. Wystêpuje dezorganizacja
budowy b³ony rodkowej z jej pogrubieniem, wapnieniem i martwic¹. U oko³o
1
/3 pacjentów pogrubienie b³ony wewnêtrznej mo¿e obejmowaæ równie¿ podstawê p³atków zastawki aortalnej, co czasami jest powodem ograniczenia nap³ywu
krwi do zatok Valsalvy i w konsekwencji upoledzenia przep³ywu wieñcowego.
Postaæ rozlana zwê¿enia nadzastawkowego jest rzadsz¹ form¹ tej wady. Pogrubieniu ciany aorty towarzyszy zmniejszenie jej rednicy, które mo¿e siêgaæ
nawet do ³uku aorty i ujæ naczyñ dog³owowych. Sporadycznie mamy do czynienia z rozlanym zwê¿eniem rozci¹gaj¹cym siê poza ³uk aorty.
Obserwujemy wówczas dysplazjê w³óknisto-miêniow¹ ciany aorty oraz
zast¹pienie elementów sprê¿ystych b³ony wewnêtrznej przez tkankê w³óknist¹,
bogat¹ w kolagen. Czasami (zespó³ Williamsa) rozlanemu zwê¿eniu aorty mo¿e
towarzyszyæ rozlane zwê¿enie têtnicy p³ucnej, którego nastêpstwem jest przerost prawej komory (w tej postaci wady objawy najczêciej wystêpuj¹ ju¿ w niemowlêctwie).
W przeciwieñstwie do stenozy zastawkowej i podzastawkowej naczynia wieñcowe w zwê¿eniu nadzastawkowym s¹ nara¿one na dzia³anie podwy¿szonego
cinienia, co skutkuje wystêpowaniem w nich zmian zwyrodnieniowych. Têtnice wieñcowe s¹ poszerzone, maj¹ krêty przebieg, obserwujemy istotny przerost
b³ony rodkowej. Szybciej rozwijaj¹ siê w nich zmiany mia¿d¿ycowe.
Zwê¿enia obwodowych rozga³êzieñ ³o¿yska p³ucnego równie¿ towarzysz¹
czêsto nadzastawkowemu zwê¿eniu aorty u pacjentów z zespo³em Williamsa, tak
postaciom sporadycznym wady (nierodzinnym) jak i rodzinnym. Czasami wystêpuj¹ równie¿ rozsiane zwê¿enia obwodowych têtnic systemowych.
Niekiedy piercieñ aortalny mo¿e byæ hipoplastyczny. Rzadko natomiast z omawian¹ wad¹ wystêpuj¹ równoczenie: podzastawkowe zwê¿enie aortalne, koarktacja aorty (z lub bez dro¿nego przewodu têtniczego Botalla), ubytek w przegrodzie miêdzykomorowej lub niedomykalnoæ mitralna. U oko³o 5% pacjentów
wada ta towarzyszy zespo³owi Marfana.
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9.5.2. Patofizjologia oraz rokowanie
Jak w przypadku innych typów zwê¿enia drogi wyp³ywu lewej komory, podstawow¹ patologi¹ jest przerost i przeci¹¿enie lewej komory oraz obecnoæ du¿ego gradientu cinieñ pomiêdzy lew¹ komor¹ a aort¹. Noworodki oraz niemowlêta ze stenoz¹ nadzastawkow¹, rzadko manifestuj¹ wczesne objawy chorobowe,
najczêciej wówczas wada pozostaje bezobjawowa. Wyst¹pienie objawów w tym
okresie rozwoju dziecka dotyczy postaci rodzinnej.
W miarê up³ywu lat dochodzi do stopniowej progresji zmiany a istotna manifestacja kliniczna, nakazuj¹ca interwencjê chirurgiczn¹, pojawia siê od okresu
kilku lat ¿ycia do oko³o 23 dekady ¿ycia. U pacjentów nie leczonych czêsto wystêpuje nag³a mieræ sercowa, bêd¹ca konsekwencj¹ zarówno przerostu lewej komory jak i zmian w naczyniach wieñcowych. W zespole Williamsa istnieje tendencja do samoistnego zanikania obwodowych zwê¿eñ naczyñ p³ucnych oraz do
pog³êbiania siê nadzastawkowej stenozy aortalnej.

9.5.3. Diagnostyka i wskazania do zabiegu chirurgicznego
U niemowl¹t obecnoæ takich zmian jak: idiopatyczna hiperkalcemia noworodków, charakterystyczna twarz elfa, obni¿ony iloraz inteligencji (notowany
u oko³o 50% dzieci ze zwê¿eniem nadzastawkowym), powinny nasuwaæ podejrzenie zwê¿enia typu nadzastawkowego. Objawy choroby s¹ podobne jak w pozosta³ych omawianych wy¿ej typach stenozy aortalnej, chocia¿ bóle wieñcowe
wystêpuj¹ czêciej.
Jakkolwiek zmiany os³uchowe s¹ wspólne dla wszystkich typów zwê¿enia
lewego ujcia têtniczego, to nie wystêpuje trzask wyrzutowy zastawki aortalnej
a umiejscowienie szmeru skurczowego jest wy¿sze, ni¿ w przypadku zwê¿enia
zastawkowego. Rzadko pojawia siê aortalny szmer rozkurczowy. Cinienie krwi
mierzone na lewym ramieniu mo¿e byæ ni¿sze w porównaniu z cinieniem mierzonym na prawej koñczynie górnej, co zwi¹zane jest z mo¿liwoci¹ wyst¹pienia zwê¿enia w ³uku aorty i samej têtnicy podobojczykowej. Równie¿ têtno na
lewym ramieniu bywa os³abione. Obraz elektrokardiogramu oraz zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej mog¹ wykazywaæ cechy przerostu lewej komory oraz
zastoju w p³ucach. Badanie echokardiograficzne wraz z metod¹ Dopplera pozwalaj¹ na identyfikacjê miejsca zwê¿enia oraz wielkoæ gradientu na wysokoci
zwê¿enia. Cewnikowanie serca oraz angiografia z ocen¹ naczyñ p³ucnych i aorty s¹ wskazane w przypadku kwalifikacji pacjenta do korekcji chirurgicznej.
Oceny wymagaj¹ ponadto naczynia wieñcowe (ze wzglêdu na du¿e ryzyko zmian
mia¿d¿ycowych) oraz uk³ad obwodowych têtnic systemowych, w tym naczyñ
trzewnych. Wskazania do zbiegu operacyjnego obejmuj¹: wyst¹pienie objawów
klinicznych, gradient cinieñ w miejscu zwê¿enia powy¿ej 50 mmHg lub objawy ograniczenia przep³ywu wieñcowego.
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9.5.4. Leczenie
McGoon oraz Starr w roku 1961, jako pierwsi niezale¿nie wykonali poszerzenie zwê¿enia za pomoc¹ ³aty, w ograniczonej postaci nadzastawkowego
zwê¿enia aorty. W latach 60. wprowadzono metodê wyciêcia zwê¿enia oraz
zespolenia aorty w tym miejscu  koniec-do-koñca. Postêp w leczeniu chirurgicznym nast¹pi³ w roku 1976, kiedy to Doty i wspó³pracownicy dokonali aortoplastyki z zastosowaniem ³aty poszerzaj¹cej dwie zatoki aortalne. W 1975 roku
Bernhard i Cooley zastosowali w postaci anatomicznej rozlanego zwê¿enia drogi wyp³ywu lewej komory, wszczepienie protezy naczyniowej wraz z zastawk¹,
pomiêdzy koniuszkiem lewej komory a aort¹ (16).

9.5.4.1 Technika wykonania zabiegu operacyjnego
9.5.4.1.1. Typ ograniczony nadzastawkowego zwê¿enia aorty
Kr¹¿enie pozaustrojowe rozpoczynamy poprzez kaniulacjê dystalnego odcinka
aorty wstêpuj¹cej (tu¿ przed odejciem pnia ramienno-g³owowego) oraz prawego przedsionka w sposób rutynowy.
Wykorzystujemy metodê umiarkowanej hipotermii. Po zaklemowaniu aorty
podajemy do jej opuszki zimn¹ kardioplegiê krystaliczn¹ lub krwist¹. Wykonujemy naciêcie pod³u¿ne aorty wstêpuj¹cej, przed³u¿aj¹c je dystalnie (dog³owowo), a¿ do wysokoci za³o¿onego klemu aortalnego, natomiast proksymalnie
ciêcie rozwidla siê, w kszta³cie odwróconej litery Y, w kierunku dwóch zatok
wieñcowych Valsalvy: niewieñcowej oraz prawowieñcowej (ryc. 5a). Miejsce rozdwojenia ciêcia powinno rozpoczynaæ siê powy¿ej miejsca zwê¿enia. Ciêcie w okolicy prawej zatoki wieñcowej powinno byæ poprowadzone na lewo od ujcia
prawej têtnicy wieñcowej. Zastawkê aortaln¹ oraz okolicê podzastawkow¹ oceniamy pod k¹tem ewentualnego wspó³istnienia dodatkowego zwê¿enia. Nastêpa

b

Ryc. 5. Operacja nadzastawkowego zwê¿enia aorty
a  lini¹ przerywan¹ uwidoczniono zakres naciêcia opuszki aorty. Ciêcie przebiega poprzez zaznaczone na rysunku klepsydrowate zwê¿enie aorty, ponad zwê¿eniem rozdziela siê w kszta³cie odwróconej litery Y. Jedno z naciêæ kierujemy poprzez zatokê niewieñcow¹ w kierunku piercienia aortalnego. Drugie naciêcie przebiega w lewo od ujcia prawej têtnicy wieñcowej, poprzez zatokê
prawowieñcow¹, w kierunku piercienia, b  widoczny na rysunku pocz¹tek wszywania ³aty
Gore-Tex w wykonane naciêcie w kszta³cie odwróconej litery Y. Kszta³t ³aty przypomina
trójk¹tny ¿agiel z wciêtym (uniesionym) dolnym brzegiem
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nie wycinamy wa³ nieprawid³owej struktury zwê¿aj¹cy drogê wyp³ywu, bez
naruszenia ci¹g³oci ciany aorty. Resekujemy równie¿ patologiczn¹ tkankê
w lewej zatoce wieñcowej. W przypadku istotnego zniekszta³cenia lub zwê¿enia
lewej zatoki wieñcowej, mo¿e byæ konieczne wszycie w jej cianê osobnej ³aty
o kszta³cie rombu. Je¿eli istnieje obawa ograniczenia nap³ywu do naczyñ wieñcowych pomimo resekcji nieprawid³owej tkanki, nale¿y delikatnie uwolniæ okolicê spoide³ zastawki, tak aby zwiêkszyæ nap³yw do naczyñ wieñcowych, nie powoduj¹c jednoczenie uszkodzenia zarówno p³atków jak i spoide³.
W wykonane naciêcie aorty wszywamy szwem ci¹g³ym Prolene ³atê (kszta³tem zbli¿on¹ do trójk¹tnego ¿agla z wpuklonym dolnym brzegiem  (ryc. 5b)
z Gore-Texu, przyciêt¹ tak, aby uzyskaæ prawid³ow¹ rednicê aorty wstêpuj¹cej.
W przypadku zwê¿enia umiejscowionego nieco wy¿ej nad zastawk¹ aorty,
a ograniczonego do w³óknistego piercienia  po przeciêciu ciany aorty piercieñ resekujemy (ryc. 6a), po czym w tym miejscu wszywamy szerok¹ poszerzaj¹c¹ ³atê np. z Gore-Texu (ryc. 6b).
a

b

Ryc. 6. Nadzastawkowe zwê¿enie z w³óknistym piercieniem w czêci wstêpuj¹cej aorty
a  przeciêta ciana aorty w miejscu nadzastawkowego zwê¿enia  wycinanie w³óknistego piercienia, b  stan po wy³uszczeniu wewn¹trzaortalnego piercienia, pocz¹tek wszywania ³aty poszerzaj¹cej cianê aorty (np. z Gore-Texu)

9.5.4.1.2. Rozlana postaæ zwê¿enia nadzastawkowego
Nale¿y zachowaæ wielk¹ ostro¿noæ przy kaniulizacji znacznie pogrubia³ej
ciany aorty wstêpuj¹cej, szczególnie u niemowl¹t. Zabieg najczêciej wykonujemy w g³êbokiej hipotermii z zatrzymaniem kr¹¿enia pozaustrojowego. Podczas
ch³odzenia pacjenta wypreparowywane s¹ naczynia ³uku aorty. Dok³adna wizualna ocena zwê¿enia mo¿e sprawiaæ trudnoci, gdy¿ aorta jest zazwyczaj w¹ska,
natomiast miejsce zwê¿enia widoczne jest dopiero po otwarciu wiat³a aorty.
Niezbêdne jest wiêc dok³adne okrelenie granic zwê¿enia w badaniu aortograficznym. Po sch³odzeniu do g³êbokiej hipotermii zatrzymujemy kr¹¿enie i podajemy roztwór kardiopleginy. Zaciskamy na turniketach naczynia ³uku aorty.
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Wykonujemy ciêcie ciany aorty podobne jak w operacji ograniczonej stenozy nadzastawkowej, z t¹ ró¿nic¹, i¿ ciêcie w kierunku dog³owowym przed³u¿amy tak daleko, jak wymaga tego d³ugoæ zwê¿enia. rednica aorty po wszyciu ³aty powinna odpowiadaæ co najmniej rozmiarom prawid³owej aorty dziecka w danym wieku. Po
zakoñczeniu rekonstrukcji aorty wskazane jest dokonanie pomiaru cinieñ w aorcie
wstêpuj¹cej i zstêpuj¹cej, aby przekonaæ siê o braku gradientu cinieñ.
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