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Streszczenie

Korekcja anatomiczna przełożenia wielkich naczyń z ciągłą 
przegrodą międzykomorową powinna być przeprowadzona 
w pierwszych 3 tygodniach życia. Próby korekcji anatomicz-
nej u starszych niemowląt poprzedzane są okresem przygo-
towania lewej komory (ang. pretraining) do pełnienia funk-
cji komory systemowej. W pracy przedstawiono przypadek 
7-miesięcznego niemowlęcia z przełożeniem wielkich naczyń  
z ciągłą przegrodą międzykomorową, u którego przeprowa-
dzona została korekcja anatomiczna wady po 2-tygodniowym 
okresie przygotowania lewej komory do pełnienia funkcji ko-
mory systemowej.
Słowa kluczowe: kardiochirurgia dziecięca, wrodzone wady 
serca, przełożenie wielkich pni tętniczych, operacja Jatene’a, 
banding tętnicy płucnej.

Abstract

Anatomical correction of transposition of the great arteries with 
intact ventricular septum should be performed in the first three 
weeks of life. Attempts at anatomical correction in older infants 
are preceded by pre-training of the left ventricle to function as  
a systemic ventricle. We present the case of a 7-month-old in-
fant with transposition of the great arteries with intact ventricu-
lar septum, in which the anatomical correction was performed 
after 2-week pre-training of the left ventricle. 
Key words: paediatric cardiac surgery, congenital heart de-
fects, transposition of the great arteries, Jatene operation, pul-
monary artery banding.

Wstęp

Korekcja anatomiczna przełożenia wielkich naczyń bez 
ubytku przegrody międzykomorowej powinna być prze-
prowadzona w pierwszych 3 tygodniach życia [1]. Korek-
cję w wieku pomiędzy 1. a 2. miesiącem życia uznaje się 
za ryzykowną [2]. Pierwotna korekcja powyżej 2. miesiąca 
życia opisywana jest incydentalnie, a u dzieci powyżej 6. 
miesiąca wiele ośrodków rekomenduje korekcję fizjolo-
giczną wady (metodą Senninga lub Mustarda). Podejmo-
wane próby korekcji anatomicznej u starszych niemowląt 
poprzedzane są okresem przygotowania lewej komory 
(ang. pretraining) do pełnienia funkcji komory systemo-
wej. Sposób przygotowywania lewej komory u dzieci, któ-
re ukończyły 6. miesiąc życia, nie został dotychczas jedno-
znacznie określony [3].

Opis przypadku

Niemowlę 7-miesięczne płci męskiej z masą ciała 5,9 kg 
przyjęto do kliniki z podejrzeniem wrodzonej wady serca  
w postaci przełożenia wielkich naczyń. Wcześniej wada 
nie została rozpoznana. Przy przyjęciu utlenowanie krwi 
tętniczej wynosiło ok. 65% w przezskórnym badaniu pul-
soksymetrycznym, a wskaźnik hematokrytu 65%. Rutyno-
we badanie echokardiograficzne potwierdziło rozpoznanie 
przełożenia wielkich naczyń ze współistnieniem dużego 
ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu wtór-
nego.  Sklasyfikowano układ anatomiczny naczyń wień-
cowych odpowiadający wariantowi „d” wg Yacouba, tzn.  
z odejściem tętnicy okalającej od prawej tętnicy wieńco-
wej. Nie wykazano drożności przewodu tętniczego. Po-
nadto stwierdzono nieprawidłowe odejście prawej tętnicy 
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podobojczykowej jako ostatniego naczynia od lewostron-
nego łuku aorty z jej pozaprzełykowym przebiegiem. Ze 
względu na wiek dziecka wykonano badanie hemodyna-
miczne i angiograficzne. Potwierdzono opisany wcześniej 
układ anatomiczny. Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi 
tętniczej wynosiło 37 mm Hg. Ciśnienie krwi w aorcie 
wynosiło 73/46 mm Hg, w prawej komorze 74/9 mm Hg,  
a w lewej 28/5 mm Hg. Ze względu na wartość ciśnienia 
w lewej komorze, jej osełkowaty kształt [4] oraz obniżoną 
masę mięśniową zdecydowano o dwuetapowym leczeniu 
operacyjnym. Korekcja anatomiczna została poprzedzona 
okresem przygotowania lewej komory do pełnienia funk-
cji komory systemowej.

W pierwszym etapie czasowo zwężono tętnicę płucną 
(„banding”) oraz równocześnie wykonano lewostronne 
zmodyfikowane zespolenie systemowo-płucne (zespole-
nie Blalocka-Taussiga – zespolenie BT) z zastosowaniem 
protezy naczyniowej z PTFE o średnicy 4 mm. Bezpośred-
nio po operacji ciśnienie w tętnicy płucnej proksymalnie 
do zwężenia wynosiło 40/25 mm Hg przy wartości ciśnie-
nia systemowego 65/40 mm Hg, a wysycenie tlenem krwi 
tętniczej oceniane w badaniu pulsoksymetrem ok. 60%. 
Okres trenowania lewej komory trwał 14 dni. Utlenowa-
nie krwi tętniczej wynosiło ok. 75%. W okresie treningu 
lewej komory stosowano dopaminę w dawce 3 μg/kg/
min oraz digoksynę. Funkcję lewej komory (LV) monito-
rowano echokardiograficznie. Oceniano: wskaźnik masy 
LV zindeksowany wg powierzchni ciała (pomiary w fazie 
rozkurczu w obrazie 2D) [5], funkcję skurczową LV (frakcja 
skracania; ang. shortening fraction – SF z pomiarów w try-
bie M-mode) oraz gradient przez „banding” tętnicy płuc-
nej. Po dwóch tygodniach uzyskano: przyrost masy mię-
śnia lewej komory (wzrost wskaźnika masy z 33,4 g/m2  
do 44,6 g/m2), poprawę kurczliwości lewej komory (wzrost 
frakcji skracania z 28% do 41%) oraz zwiększenie gradien-
tu przez miejsce zwężenia tętnicy płucnej z 32 mm Hg do 
55 mm Hg. Wartości ciśnienia krwi tętniczej w okresie 
przygotowawczym przedstawiono odpowiednio na ryc. 1., 
a wartości gradientu przez banding PA, wskaźnika masy 
lewej komory i frakcji skracania na ryc. 2.

Korekcję anatomiczną przełożenia wielkich naczyń 
wykonano w sposób typowy z wykorzystaniem techniki 

Ryc. 1. Wartości ciśnienia tętniczego w okresie przygotowawczym
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Ryc. 2. Wartości gradientu PAB (G-PAB), wskaźnika LVd(I) mass  
i frakcji skracania w okresie przygotowawczym (SF)

„trap door” oraz wstawki fragmentu łaty osierdziowej 
wykorzystanej do rekonstrukcji tętnicy płucnej w warun-
kach ciągłego krążenia pozaustrojowego (ang. low flow 
technique). Czas zakleszczenia aorty wyniósł 49 min,  
a zatrzymania krążenia pozaustrojowego w trakcie za-
mykania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej 2 min. 
Czas pobytu na oddziale intensywnej opieki wynosił  
3 dni, czas wspomaganej wentylacji 40 godz., a czas 
pobytu w szpitalu po korekcji anatomicznej 12 dni. We 
wczesnym okresie pooperacyjnym stosowano dopaminę  
w dawce 3 μg/kg/min oraz nitroprusydek sodu w daw-
ce 1,5 μg/kg/min. Stężenie mleczanów we krwi tętniczej  
w tym okresie nie przekraczało 2,5 mmol/l. Dziecko zo-
stało wypisane do domu bez leczenia farmakologicznego,  
z dobrą funkcją lewej komory, bez resztkowych wad.

Omówienie

Obecnie leczeniem z wyboru przełożenia wielkich na-
czyń jest korekcja anatomiczna wady (ang. arterial switch 
operation) sposobem Jatene’a. Uważa się, że okres nowo-
rodkowy jest związany z najmniejszym ryzykiem wystą-
pienia dysfunkcji lewej komory w okresie pooperacyjnym. 
Wiek powyżej 1. miesiąca życia uważany jest za ryzykow-
ny, a powyżej 2. miesiąca za stanowiący przeciwwskazanie 
do pierwotnej, anatomicznej korekcji przełożenia wielkich 
naczyń.

Dlatego u niemowląt korekcja anatomiczna powinna 
być poprzedzona okresem przygotowania lewej komory 
do pełnienia funkcji komory systemowej (ang. pretraining) 
[6]. Nie ma wytycznych określających jednoznacznie czas  
i sposób postępowania w trakcie przygotowania lewej ko-
mory. Śmiertelność w tym okresie może wynosić nawet 
15%, a najczęstszymi powikłaniami są nasilona sinica, 
zespół małego rzutu, zmienność gradientu przez miejsce 
zwężenia tętnicy płucnej, niedomykalność zastawki tętni-
cy płucnej oraz dysfunkcja lewej komory. Ze względu na 
opisane powikłania stosuje się również test chwilowego 
zwężenia tętnicy płucnej, bezpośrednio przed operacją, 
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oceniający możliwość pełnienia przez lewą komorę funkcji 
komory systemowej [7]. Jednak techniki tej nie stosowano 
u niemowląt powyżej 3. miesiąca życia. Brak odpowied-
niego przygotowania lewej komory jeżeli nie kończy się 
niepowodzeniem, to wpływa na przebieg pooperacyjny, 
jego czas, okres wspomaganej wentylacji oraz koniecz-
ność wsparcia farmakologicznego lub mechanicznego.

Zasadnicze rozbieżności w okresie przygotowania 
lewej komory dotyczą stopnia zwężenia tętnicy płucnej 
oraz czasu niezbędnego do przygotowania lewej komory. 
W przypadku treningu niemowląt 2-miesięcznych okres 
3-dniowy uznaje się za wystarczający [8]. 

W przypadku dorosłych pacjentów ze skorygowanym 
przełożeniem stosowano nawet 2-letni okres przygotowaw-
czy. Stosowane kryteria oceniające lewą komorę w okresie 
przygotowania dotyczą masy mięśniowej, wielkości i kształ-
tu lewej komory. Uwzględniana jest również średnica lewej 
tętnicy wieńcowej, która może ograniczać rezerwę wień-
cową w przypadku lewej komory. W opisanym przypadku 
7-miesięcznego niemowlęcia okres 14-dniowy okazał się 
wystarczający do wytrenowania lewej komory, która wyj-
ściowo generowała ciśnienie 28/5 mm Hg. Lewa tętnica 
wieńcowa wyjściowo była dobrze rozbudowana. W okresie 
treningu obserwowano wzrost wskaźnika masy mięśniowej 
lewej komory do wartości uznawanych za normę dla lewej 
komory. Zastosowano wyjściowo łagodną formę zwężenia 
tętnicy płucnej (cieśnienie krwi w proksymalnym odcinku 
pnia płucnego wynosiło ok. 60% wartości ciśnienia syste-
mowego). Istotny wzrost ciśnienia w lewej komorze odnoto-
wano w 2. tygodniu okresu przygotowawczego. Nadmierne 
zwężenie pnia płucnego mogłoby doprowadzić do uszkodze-
nia komory lewej komory, a nie do jej łagodnego przerostu, 
oraz do rozwoju niedomykalności zastawki tętnicy płucnej, 

pełniącej po korekcji funkcję zastawki systemowej. Obser-
wowano również zmianę kształtu światła lewej komory ze 
szczelinowatej na kulistą oraz ustawienie przegrody mię-
dzykomorowej w pozycji pośredniej pomiędzy komorami 
(ryc. 3.). W okresie przygotowania zastosowano dopaminę 
oraz digoksynę. Leki te wpływają na przyrost masy mię-
śniowej serca. Okres 2 tygodni sprzyja niestety wytworze-
niu zrostów w obrębie worka osierdziowego, które utrud-
niają pełną orientację co do przebiegu naczyń wieńcowych  
w trakcie operacji. Ośrodek wykonujący korekcje anato-
miczne przełożenia wielkich naczyń w okresie niemowlę-
cym musi dysponować doświadczeniem w pozaustrojowym 
wspomaganiu układu krążenia, które może się okazać nie-
zbędne w wybranych przypadkach.

Przyczyną odroczenia terminu leczenia operacyjnego 
przełożenia wielkich naczyń może być zbyt późne rozpozna-
nie wady (jak w opisywanym przypadku), zakażenie ogólno-
ustrojowe, krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego, 
wcześniactwo oraz przekazanie dziecka z kraju, w którym 
nie ma możliwości wykonania tego typu operacji. 

Podsumowanie

Podsumowując, według naszej obserwacji okres 2 ty-
godni zwężenia tętnicy płucnej wystarcza do przygotowa-
nia lewej komory do pełnienia funkcji komory systemowej  
u 7-miesięcznego niemowlęcia z przełożeniem wielkich na-
czyń i ciągłą przegrodą międzykomorową.
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