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Charakterystyka kliniczna

X pacjentka 60-letnia z rozpoznanym ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej t. ASD II w 
ambulatoryjnym bad. TTE, z podejrzeniem PAPVR (partial anomalous pulmonary venus return) 
przyjęta celem dalszej diagnostyki i kwalifikacji do leczenia

X ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej rozpoznany był w dzieciństwie, według wywiadu 
matka, a następnie pacjentka nie zgadzały się na proponowane leczenie operacyjne

X w wywiadzie ograniczona tolerancja wysiłku fizycznego, duszność wysiłkowa w klasie NYHA III, 
okresowo kołatani serca, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych

X bez obrzęków obwodowych, hepatomegalii, cech sinicy w badaniu fizykalnym

X stan po ablacji cieśni trójdzielno-żylnej z powodu napadowego częstoskurczu nadkomorowego 
(2013)

X wole guzowate w stadium eutyreozy

X w wywiadzie 1 ciąża zakończona poronieniem



EKG

Rytm zatokowy. Prawogram. RBBB. Cechy przerostu prawego przedsionka.



ECHO
X powiększenie jam serca prawego 
X RVD1: 62 mm, RVD2: 74 mm, RVD3: 85 mm; RVOT prox: 54 mm
X RAAr: 48 cm2

Projekcja 4-jamowa koniuszkowa



ECHO
X powiększenie prawej komory z paradoksalnym ruchem przegrody 

międzykomorowej

Projekcja przymostkowa 
w osi krótkiej



ECHO

- poszerzony pień płucny: 40 mm
- AcT: 70 ms
- niedomykalność zastawki płucnej II st.

Bad. TEE- projekcja wysoka



ECHO

- ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD II z przepływem 
dwukierunkowym
- pogrubienie mięśnia prawej komory- 8/13 mm

Projekcja podmostkowa



ECHO

- poszerzona żyła wertykalna

Projekcja nadmostkowa



ECHO

X Prawidłowe wymiary jam serca lewego : LK: 49/32 mm; LAAr: 16 cm2

X Prawidłowa kurczliwość odcinkowa i globalna lewej komory- EF-60%

X Fala zwrotna mitralna II st.

X Ciężka niedomykalność zastawki trójdzielnej

X RVSP: 99 + 3 mmHg (VCI-1,8 cm, ruchomość oddechowa >50%)

X TAPSE: 26 mm, S’- 12 cm/s

X Szacowane ciśnienie w tętnicy płucnej 102/27/36 mmHg





Rtg klp

„snowman sign’’- obraz 
charakterystyczny dla TAPVR typ 
nadsercowy



CT

CT- powiększenie jam serca prawego, 
ubytek w przegrodzie 
międzyprzedsionkowej t. ASD II o 
wym. 27x 22mm, pole pow. 40 mm2 ,
pogrubienie mięśnia prawej komory

PK
PP ASD t.II



CT

TAPVR typ nadsercowy-
Wszystkie żyły płucne łączą się w żyłę wertykalną, uchodzącą do żyły ramienno-głowowej lewej, 
która następnie łączy się z żyłą ramienno-głowową prawą tworząc żyłę główną górną

żyły płucne

żyła wertykalna

żyła ramienno-głowowa lewa

żyła główna górna



Testy czynnościowe
X Sześciominutowy test marszu

Parametry przed testem: RR: 120/80 mmHg, tętno: 70/min, saturacja: 87 %
Parametry po teście: RR: 140/90 mmHg, tętno: 95/min., saturacja: 75 %
Dystans marszu: 410 m

X Test ergospirometryczny

Zmodyfikowany protokół Naughtona (na b-blokerze)
Test przerwano w 6 min. 46 sek. Z powodu zmęczenia, przy obciążeniu 4,4 MET’s i RR 130/85 
mmHg. Maks. HR 98/min. (61,2 % tętna maks.)                                                                
Maksymalne zużycie tlenu na szczycie wysiłku: 9,4 ml/kg/min. Próg beztlenowy uzyskano przy 
zużyciu tlenu 5,6 ml/kg/min. Równoważnik wentylacyjny CO 27,6. Równoważnik wentylacyjny 
CO 27,6. Rezerwa oddechowa na szczycie wysiłku 55,4 l/min. RER 1,13.                                   
Bez dolegliwości bólowych w klp, istotnych zmian odc. ST i zaburzeń rytmu serca.                                             



Cewnikowanie prawego serca

Nie stwierdzono gradientu ciśnień między PP i LP.
W czasie cewnikowania uzyskano przejście z ż. ramienno-głowowej lewej do ż. wertykalnej i spływu żył 
płucnych, a także przez ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej z PP do LP, a następnie LK.



Dalsze leczenie

X Chora była konsultowana w ramach zespołu interdyscyplinarnego „Heart Team’’-

zakwalifikowana do leczenia operacyjnego

X Pacjentka podjęła decyzję o dalszym leczeniu zachowawczym

X Farmakoterapia: kwas acetylosalicylowy 1 x 75 mg, bisoprolol 1 x 2,5 mg, propafenon         

2 x 150 mg, magnez 1 x 1, furosemid 1 x 1, potas 1 x 1 , metizol 1 x 1 

X Pacjentka pozostaje pod kontrolą ambulatoryjną, w stanie stabilnym- brak hospitalizacji 

od czasu diagnozy (2013)



TAPVR- omówienie

X Żyły płucne łączą się z inną strukturą niż LP

X W zależności od liczby żył płucnych nietypowo łączącym się z układem żył systemowych 

wyróżniamy częściowe nieprawidłowe połączenia żył płucnych (PAPVC- partial 

anomalous pulmonary venous connection) lub całkowite nieprawidłowe połączenie żył 

płucnych (TAPVC- total anomalous pulmonary venous connection)

X TAPVC

- 1-3 % wrodzonych wad serca

- powstaje w 5 tyg. życia płodowego jako następstwo niewchłonięcia wspólnej żyły płucnej       

do LP 

- jako wada izolowana lub współistniejąca z innymi wadami układu sercowo-naczyniowego



TAPVR- omówienie

Typ nadsercowy

-najczęściej stwierdzany

- krew z lewych i prawych żył płucnych drenuje 

do wspólnego naczynia tzw. kolektora/ż. 

pionowej, która ma ujście do żyły bezimiennej 

lub do żyły głównej górnej



TAPVR- omówienie

Typ śródsercowy

- wspólne naczynie drenuje krew z żył 

płucnych do zatoki wieńcowej 

uchodzącej do prawego przedsionka



TAPVR- omówienie

Typ podsercowy

-krew z żył płucnych łączy się z układem żył 

systemowych poniżej przepony, najczęściej 

z ż. wrotną, rzdziej z żyłami wątrobowymi 

lub żyłą główną dolną



TAPVR- omówienie

X Zwężenie żył płucnych często towarzyszące wadzie może występować na każdym 

poziomie odpływu krwi żylnej z płuc

X Może być spowodowane zwężeniem światła naczynia, jak i uciskiem struktur sąsiadujących

X Najczęściej występuje w typie nadsercowym (żyła pionowa możę być uciśnięta przez 

tętnicę płucną, tchawicę lub oskrzele)

X W PP następuje całkowite mieszanie krwi żylnej systemowej i płucnej

X Czynnikiem warunkującym przeżycie pacjenta z TAPVC jest komunikacja 

międzyprzedsionkowa

X Rozmiar ubytku między przedsionkami i brak zwężenia/stopień zwężenia żył płucnych są 

głównymi czynnikami wpływającymi na nasilenie objawów



Podsumowanie:

X Chociaż TAPVC jest niezwykle rzadką anomalią wśród osób dorosłych, w przypadku braku 

obturacji żył płucnych oraz przy istnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej z 

przepływem P->L zapewniającym odpowiedni rzut serca możliwe jest wieloletnie przeżycie

X Poszukując przyczyn powiększenia jam prawego serca powinniśmy ocenić spływ wszystkich 

żył płucnych (nawet jeśli mamy jasną przyczynę- ASD)

X Poszukując nieprawidłowych połączeń żył płucnych w bad. echokardiograficznym 

powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwe projekcje, szczególnie projekcje nadmostkowe i 

nadobojczykowe w wykorzystaniem dopplera kolorowego i pulsacyjnego



Dziękuję za uwagę


