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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

Autorzy przedstawili przypadek 31 letniej chorej ze złożoną wadą wrodzoną serca 

rozpoznaną jako wspólny pień tętniczy z ubytkiem międzykomorowym po zespoleniach 

systemowo-płucnych z (połączeniami systemowo-płucnymi), która została przyjęta z powodu 

objawów zaostrzenia (klasa IV wg NYHA) przewlekłej dotąd niewydolności serca oraz 

podejrzenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Wada wrodzona serca została rozpoznana od 

urodzenia i potwierdzona cewnikowaniem serca w wieku 2 lat.  Przy przyjęciu m. c. chorej 

wynosiła 48 kg, wzrost 160 cm, ciśnienie 90/60 mm Hg. Stwierdzono znaczne skrzywienie 

kręgosłupa piersiowego w stronę lewą, cechy sinicy ośrodkowej, palce pałeczkowate. 

Występował szmer skurczowy w II przestani międzyżebrowej prawej. W badaniach 

laboratoryjnych stwierdzono nieco podwyższony poziom cholesterolu całkowitego - 253 

mg/dl ( norma <200), LDL -179 mg/dl (norma <100 m/dl), HDL - 60 mg/dl (norma <45 

mg/dl), podwyższony poziom CRP - 35 mg/l, (norma 0.08-3.1mg/l)  łagodną 

hiperbilirubinemię - 1.38 mg/dl . Posiewy z krwi były ujemne. W TEE stwierdzono wspólny 

pień tętniczy  (śrenica 50 mm ), umiarkowana  niedomykalność zastawki trójdzielnej. 

Globalna i segmentalna funkcja skurczowa lewej komory była prawidłowa (EF - 65%) . 

Obecne były cechy przerostu mięśnia lewej komory. Współistniał okołobłoniasty VSD o 

średnicy 20 mm. Nie stwierdzono wegetacji na wsierdziu zastawkowym ani ściennym serca. 

W badaniu rtg kl. p. znaczna deformacja klatki uniemożliwiała dokładną ocenę wielkości 

serca, rysunku naczyniowego i oskrzelowo- płucnego płuc. Zastosowano lecenie empirycznie 

Amoxycyllinę z Gentamycyną uzyskując poprawę stanu ogólnego i zmniejszenie nasilenia 

niewydolności serca ( NYHA IV do III), w tym obniżenie CRP z  35.3 do 11.1 mg/l). W 

badaniu CMR stwierdzono szeroki (rozpoznany jako wspólny) pień tętniczy (o średnicy 55 

mm) z dużym okołobłoniastym VSD, powiększenie prawej komory (pierścień zastawki 

trójdzielnej wynosił 52x55 mm - norma 18-33 mm, z score /+/ 4.35 ). Od aorty odchodziły 

dwa szerokie naczynia kierujące się do wnęki płuc, które zinterpretowano, jako tętnice 

krążenia obocznego. Do leczenia wprowadzono beta bloker i spironolacton. W przebiegu 
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dalszej hospitalizacji uzyskano stabilizację stanu chorej (NYHA III), NTproBNP - 191 pg/ml 

(N:125pg/ml). 6MWT wykazał upośledzenie tolerancji wysiłkowej: 6MWD - 235 m, Sp02 z 

80%→65%. Badania czynnościowe płuc wykazały obniżenie FVC (1.38 l -  38 

przewidywanej normy), FEV1 - 0.94 l - 30% przew. normy), PEF - 2.22 l  - 32% normy). Na 

podstawie badania w CTA wysunięto podejrzenie wspólnego pnia tętniczego z odejściem 

tętnic płucnych od aorty zstępującej bez ich zwężenia. Ponadto podejrzewano 

nieprawidłowości odejścia i liczby tętnic wieńcowych. Wykazano także anomalię żylną 

(konglomerat splotu żylnego uchodzącego do IVC). Obraz angiokardiograficzny w 

cewnikowaniu serca był interpretowany podobnie jak wynik w CTA.  

tj. wspólny pień tętniczy z  ubytkiem międzykomorowym i odejściem tętnic płucnych od 

aorty wstępującej. Pacjentkę wypisano zalecając  Bisoprolol 1 x dz 2.5 mg i Spironol 1 x 25 

mg. W związku ze stwierdzeniem systemowego nadciśnienia płucnego zalecono zastosowanie 

Bosentanu w ramach narodowego programu leczenia NP. 

 

DYSKUSJA 

 Wyniki przeprowadzonych badań a szczególnie CMR, Angio CT i cewnikowania serca 

wskazują na obecność  w tym przypadku  tzw. typu IV, czyli rzekomego wspólnego pnia 

tętniczego wg klasyfikacji Colleta i Edwardsa ( 1 ). W typie I tej klasyfikacji występuje we 

wspólnym pniu segment pnia płucnego, od którego odchodzą obie gałęzie płucne, w typie II 

brak tego segmentu a obie gałęzie płucne odchodzą bardzo blisko siebie od części wstępującej 

wspólnego pnia, w typie III podobnie, ale oba naczynia płucne odchodzą daleko od siebie. 

Typ IV jest w rzeczywistości wariantem zarośnięcia tętnicy płucnej z ubytkiem 

międzykomorowym (PA,VSD) i zasilaniem krążenia płucnego przez przewód tętniczy i/lub 

naczynia krążenia obocznego (kolaterale) z bardzo różnych źródeł ( 2 ). U części chorych z 

PA VSD dopływ do gałęzi tętnicy płucnej z zachowanym konfluensem odbywa się przez 

drożny przewód tętniczy. U innych naczynia krążenia obocznego mogą odchodzić 

bezpośrednio od aorty, w tym podprzeponowo,  od tętnic pnia ramienno głowowego, 

piersiowych lub oskrzelowych, a nawet od tętnic wieńcowych. U tych chorych prawdziwe  

gałęzie płucne są typowo albo niedorozwinięte albo w ogóle ich brak. Właściwe i 

odpowiednio wczesne  rozpoznanie jest bardzo ważne bowiem w prawdziwym wspólnym 

pniu tętniczym leczenie operacyjne jest zupełnie inne niż w rzekomym, skrajnie różne jest 

rokowanie zależne od warunków napływu do krążenia płucnego. W diagnostyce na możliwie 

wczesnym etapie do ważnych należy identyfikacja źródeł napływu do każdego płuca a także 

wyjaśnienie, jak wiele segmentów oskrzelowo płucnych ma łączność z prawdziwymi 

tętnicami płucnymi. Należy ustalić też jakie są źródła unaczynienia każdego segmentu 

oskrzelowo-płucnego. Poza zróżnicowaniem źródeł napływu, krążenie płucne cechuje 

zmienność z wiekiem (wskutek neoangiogenezy, tworzenia się z czasem poszerzeń lub i 

zwężeń istniejących i powstających po urodzeniu kolateral). Wpływa to na stan i przebieg 

kliniczny chorych prezentujących różne objawy, od skrajnej hipoksji wskutek zmniejszonego 

przepływu płucnego po niewydolność serca z powodu zwiększonego przepływu i 

nadciśnienia płucnego. Omówienie bardziej szczegółowe charakteru krążenia obocznego i 

jego znaczenia w tej wadzie wykracza poza ramy niniejszej recenzji. 

 W przedstawianym przypadku doszło do rozwoju zmian decydujących o zwiększonym 

przepływie i nadciśnieniu w krążeniu płucnym. Dlatego decyzję o wprowadzeniu Bosentanu 
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uważam za właściwą. Znane są, ale bardzo rzadko przypadki przeżycia chorych z PA, VSD i 

rozwiniętym krążeniem obocznym bez leczenia nawet do wieku kilkudziesięciu lat.  

Występowanie PA,VSD jest rzadkie, oceniane łącznie na 0.07 - 0.1/1000 żywych urodzeń i  

1.09% ogółu wad wrodzonych serca ( 3 ). W badaniach polskich  Markowej i wsp. ( 4 ). 

występowanie tej wady oceniono na 0.66% tj. 3.77/100 000 ż. urodzeń. Często współistnieją 

w tej konstelacji inne nieprawidłowości, w tym zespół CATH 22 (23%-40%). Wysuwana była 

koncepcja związku występowania aortalno-płucnych kolateral, wąskich centralnych tętnic 

płucnych z delecją 22q11 ( 5 ). Praktyczna klasyfikacja typu PA,VSD została zaproponowana 

przez Congenital Heart Surgeons Society. W typie A wg tej klasyfikacji obecne są własne 

gałęzie tętnicy płucnej a źródłem unaczynienia jest przewód tętniczy, nie występują naczynia 

krążenia obocznego, w typie B obecne są natywne gałęzie tętnicy płucnej z różnego stopnia 

ich niedorozwojem i tętnice krążenia obocznego, zaś w typie C brak jest natywnych gałęzi 

płucnych a źródłem unaczynienia płuc są wyłącznie naczynia krążenia obocznego. ( 6 ).  

Leczenie operacyjne w typie B i C jest podobne tyle, że unifokalizacja naczyń krążenia 

obocznego jest bardziej rozległa. Większość (65%) dzieci z tą wadą trafia do leczenia w 

okresie wczesno- niemowlęcym.  Pozostali trafiają później ze względu na rozwinięte krążenie 

oboczne i brak widocznej sinicy.  Dominującym objawem w około 50% jest sinica centralna, 

w 25% objawy niewydolności serca, w 25% szmer nad sercem, zwykle z upośledzenie 

rozwoju fizycznego ( 7 ). Leczenie chirurgiczne PA, VSD jest trudne i wieloetapowe. W 

skrajnych przypadkach hipoplazji lub braku gałęzi płucnych korekcja operacyjna może nie 

być możliwa. Wtedy przy nadmiarze naczyń krążenia obocznego i po ich wnikliwej ocenie 

możliwe jest ich interwencyjne zamykanie.  

U noworodków z PA, VSD, po ustaleniu typu wady i stwierdzeniu, że źródłem unaczynienia 

płucnego jest drożny przewód tętniczy konieczne jest wstępne zastosowanie PGE1 (Prostinu). 

Po ocenie średnicy gałęzi tętnic płucnych wykonuje się zmodyfikowane zespolenie typu 

Blalock-Taussig pozwalające na stały dopływ krwi do płuc, wzrost i rozwój gałęzi płucnych. 

W kolejnym etapie, po szczegółowej ocenie angiograficznej źródeł unaczynienia płucnego 

konieczne jest odtworzenie drogi wypływu z prawej komory do układu krążenia płucnego, 

jednak z zachowaniem ubytku międzykomorowego.  Większe naczynia stanowiące jedyną 

drogę ukrwienia segmentów płuca wymagają połączenia (unifokalizacji ) z tętnicą płucną. 

Przy podwójnym dopływie z naczyń krążenia obocznego i tętnicy płucnej nieprawidłowe 

naczynia zamyka się interwencyjnie (mniejsze - za pomocą odpowiednich sprężynek (coils), 

większe z użyciem specjalnych zatyczek Amplatzera - Amplatzer vascular plug) lub 

śródoperacyjnie ( 8 ).   

W następnym etapie także po szczegółowe diagnostyce angiokardiograficznej, wykonywane 

są kolejne zabiegi unifokalizacji. Przy dostatecznej szerokości tętnic płucnych można 

zamknąć ubytek międzykomorowy, zwykle perforowaną łatką pozwalającą na czasowe 

ciśnieniowe odbarczenie prawej komory, jeśli powstałe opory w krążeniu płucnym są 

nadmierne.  Leczenie ma  wiec charakter etapowy i wymaga każdorazowo oceny warunków 

krążenia płucnego, możliwości włączenia danego segmentu do prawidłowej perfuzji oraz 

ewentualnej bezpiecznej eliminacji naczyń krążenia obocznego. Uważa się że korekcja jest 

możliwa gdy wskaźnik Nakaty, przy zamkniętych naczyniach krążenia obocznego wynosi 

>150mm2/m2.  Komplikacje pooperacyjne w tej wadzie są regułą. Należą do nich zwężenie i 

niedomykalność konduitu RV/PA wskutek kalcifikacji i zmian degeneracyjnych, obciążenie 

następcze RV wskutek zwężenia konduitu i odgałęzień t płucnej, zwężenie naczyń krążenia 
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obocznego poddanych unifokalizacji, hipoplazji gałęzi płucnych, niedomykalności zastawki 

trójdzielnej wskutek RV dysfunkcji, niedomogi LV skutek przeciążenia objętościowego 

związanego z przepływem płucnym i/lub niedomykalnością zastawki aorty, zapalenia 

bakteryjne wsierdzia, zaburzenia rytmu nadkomorowe (przedsionkowe z powodu 

niewydolności prawego serca., także ale rzadziej arytmie komorowe. 

U chorych poddanych leczeniu paliatywnemu lub nieoperowanych narasta z wiekiem sinica 

wskutek rozwijającego się krążenia obocznego. Nadciśnienie płucne może dotyczyć tylko 

określonych segmentów płuca. Może dochodzić do udarów mózgu wskutek paradoksalnych 

przecieków. Konieczne są powtórne zabiegi operacyjne lub interwencyjne, które dotyczą 10-

15% chorych w ciągu 20 lat. Ryzyko ciąży zależy od typu zmian wstępnych i 

pooperacyjnych. Do najczęstszych należ niewydolność RV i zaburzenia rytmu. RV-PA 

kondiut stenosis lub zwężenie gałęzi nasilają ryzyko niedomogi serca i arytmii  

 

W omawianym przypadku prawdopodobnie w wieku 2 lat kiedy wykonano cewnikowanie 

serca stwierdzono zmiany, które ówcześnie nie pozwalały na podjęcie zabiegów 

unifokalizacji. Z czasem doszło więc do rozwoju zwiększonego przepływu i utrwalenia 

nadciśnienia płucnego. 

 

W materiale Amarka K i wsp. ( 9 ) spośród 206 pts w obserwacji, w okresie 1975-2000 

leczono operacyjnie 84%. Nie podjęto żadnego leczenia u 32 (16%) chorych, z których 21 

zmarło. Różne zabiegi dotyczyły 180 chorych z czego w 62% przypadków możliwa była 

operacja naprawcza.  

 

OPINIA EKSPERTA 
 

W przedstawionym przypadku rozpoznanie zostało postawione jako odmiana wspólnego pnia 

tętniczego, co nie jest prawidłowe. W rzeczywistości jest to wariant ubytku 

międzykomorowego z atrezja płucną i rozwiniętym krążeniem obocznym, które stało się 

powodem rozwoju i utrwalenia nadciśnienia płucnego. W takim przypadku pacjentka 

powinna być traktowana i leczona jak chory z zespołem Eisenmengera, co też zostało 

wdrożone.  
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