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Przedstawiono przypadek p³odu/noworodka z rozpoznan¹ prenatalnie w 32. tygodniu ci¹¿y krytycznym zwê¿eniem zastawki aortalnej. Zastosowano przez³o¿yskow¹ terapiê inotropow¹ i stymulacjê dojrza³oci p³uc p³odu. Monitorowano rozwój i stan p³odu w badaniach sonograficznych i echokardiograficznych uzyskuj¹c poprawê: zmniejszenie wzglêdnej wielkoci serca, podwy¿szenie frakcji skracania lewej komory, polepszenie wydolnoci uk³adu kr¹¿enia p³odu oraz regresjê hiperechogenicznego pogrubienia wsierdzia. Ci¹¿ê zakoñczono drog¹ cesarskiego ciêcia w 37. tygodniu
z powodu pogorszenia stanu hemodynamicznego p³odu. W 8. godzinie ¿ycia pourodzeniowego wykonano zabieg balonowej plastyki zastawki aorty u noworodka uzyskuj¹c skuteczne poszerzenie zwê¿enia. Noworodek zosta³ wypisany do domu w dobrym stanie klinicznym w 12. dobie ¿ycia.
Krytyczne zwê¿enie zastawki aortalnej u p³odu jest wad¹ o z³ym rokowaniu, lecz u niektórych pacjentów terapia przez³o¿yskowa, przygotowanie p³odu do porodu oraz niezw³oczna interwencja kardiologiczna tu¿ po porodzie, mo¿e zakoñczyæ siê sukcesem i wypisaniem noworodka do domu w dobrym stanie ogólnym.

S³owa kluczowe: zwê¿enie zastawki aorty, echokardiografia p³odowa, diagnostyka prenatalna, plastyka balonowa
Abstract

It is a case presentation of fetus/newborn with critical aortic stenosis diagnosed prenatally at 32nd week of gestation. Transplacental inotropic
therapy and stimulation of fetal lungs maturity was managed. Fetal development and condition have been monitored longitudinally by sonographic and echocardiographic examinations: there was decrease in the heart to chest area ratio, increase in shortening fraction of left ventricle, cardiovascular improvement evaluated by Cardiovascular Profile Score (Huhtas score) and white and thick endocardium. The baby was delivered
by emergency cesarean section at 37th week of pregnancy due to suddenly hemodynamic deterioration (heart and brain sparing effect). Successful balloon valvuloplasty of aortic valve was performed at the 8th hour of postnatal life and newborn baby was discharged from the hospital on
12th day of life in good clinical condition.
Although fetuses with critical aortic valve stenosis have poor prognosis, in some cases transplacental therapy, obstetrical management and urgent
cardiologic intervention may prove successful and the neonate may be discharged home in good general condition.
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Wprowadzenie
Prenatalne rozpoznanie krytycznego zwê¿enia zastawki
aortalnej najczêciej wi¹¿e siê ze z³ym rokowaniem dla p³odu
i noworodka, wg Santosa z 2002 roku 100% zgonów (1). Dlatego te¿ od kilku lat w tych przypadkach rozwa¿a siê i stosuje
prenataln¹ balonow¹ plastykê zastawki aortalnej (2-4). Przedstawiamy przypadek krytycznej stenozy aortalnej u p³odu stosunkowo póno skierowanego do orodka referencyjnego,
u którego podjêto próbê zachowawczej terapii prenatalnej
i skuteczn¹ balonow¹ plastykê w pierwszych godzinach ¿ycia
pourodzeniowego. Wydaje siê, ¿e organizacja opieki perinatalnej nad noworodkiem z prenatalnym rozpoznaniem krytycznej
stenozy aortalnej mo¿e wp³yn¹æ na losy pacjenta.

Opis przypadku

%&

Kobieta 31-letnia w ci¹¿y niskiego ryzyka (C2P2, ci¹¿a
pierwsza zakoñczona porodem zdrowego syna). W pierwszym
trymestrze oraz w 30.-32. tygodniu ci¹¿y pacjentka przecho-

dzi³a infekcje górnych dróg oddechowych. Po³o¿nicze badania
ultrasonograficzne wykonane w 11., 14. i 25. tygodniu ci¹¿y
(hbd) nie odbiega³y od normy. W kolejnym USG po³o¿niczym
w 31. hbd wysuniêto podejrzenie wrodzonej wady serca u p³odu. W 32. tygodniu ci¹¿y wstêpnie rozpoznano kardiomegaliê
oraz stenozê zastawki aortalnej z fibroelastoz¹ wsierdzia
(w diagnostyce ró¿nicowej brano pod uwagê zespó³ hipoplazji
lewego serca) i skierowano p³ód na specjalistyczne badanie
echokardiograficzne do Zak³adu Diagnostyki i Profilaktyki Wad
Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi
i Uniwersytetu Medycznego w £odzi.
W 32,4 tygodniu ci¹¿y wed³ug daty ostatniej miesi¹czki /
31,1 tygodniu wed³ug biometrii w orodku referencyjnym dla
kardiologii prenatalnej (typu C wg zasad programu Polkard-Prenatal) stwierdzono prawid³ow¹ wielkoæ p³odu wzglêdem wieku ci¹¿owego, prawid³ow¹ iloæ wód p³odowych, prawid³owe po³o¿enie trzewi i p³eæ ¿eñsk¹ (5). Wykluczono strukturalne anomalie pozasercowe.
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W badaniu echokardiograficznym opisano:
 W prezentacji 2D: kardiomegaliê (stosunek powierzchni
czterech jam serca do powierzchni klatki piersiowej w tym samym
przekroju (ang. heart to chest area ratio)  HA/CA=0,6 (ryc. 1),
skrajnie powiêkszon¹ lew¹ komorê z odcinkow¹ fibroelastoz¹
wsierdzia, piercieñ zastawki aorty (5,7 mm) z pogrubia³ymi
p³atkami rozwieraj¹cymi siê do 2,5 mm (ryc. 2), piercieñ zastawki p³ucnej 7,9 mm. Po³¹czenia przedsionkowo-komorowe
i komorowo-têtnicze prawid³owe. Uwidoczniono ³uk aorty z przewê¿eniem w miejscu cieni i restrykcyjny foramen ovale (2,1
mm). Wielkie naczynia na poziomie ródpiersia górnego mia³y
zbli¿on¹ szerokoæ (Ao  7,8 mm vs PA  8,4 mm).
 W prezentacji M-mode: frakcja skracania lewej komory
(ang. left ventricular shortening fraction  LVSF) 5% i frakcja
skracania komory prawej (ang. right ventricular shortening
fraction  RVSF) 40%,
 W prezentacji 2D + kolorowy dopler: przep³ywy obwodowe têtnicze (têtnica pêpowinowa, têtnica rodkowa mózgu)
i ¿ylne (¿y³a pêpowinowa, ¿y³a g³ówna dolna, ¿y³y w¹trobowe,
przewód ¿ylny) prawid³owe; przep³yw przez zastawkê aortaln¹
 Vmax 2 m/s (ryc. 3), niedomykalnoæ mitraln¹  Vmax 3,0
m/s i lad niedomykalnoci zastawki trójdzielnej. Przep³yw
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w ¿y³ach p³ucnych typu granicznego (ryc. 4); wsteczny nap³yw
do poprzecznej czêci ³uku aorty z przewodu têtniczego (ryc. 5).
Na podstawie przeprowadzonego badania echokardiograficznego postawiono rozpoznanie: istotna kardiomegalia
(HA/CA 0,6) z wrodzon¹ wad¹ serca pod postaci¹ krytycznej
stenozy aortalnej z odcinkow¹ fibroelastoz¹ wsierdzia lewej komory, niedomykalnoci¹ mitraln¹ i restrykcyjnym foramen ovale. W ocenie wydolnoci uk³adu kr¹¿enia p³ód otrzyma³ 6 punktów w 10-punktowej skali Huhty (Cardiovascular Profile Score
 CVP)  minus 2 punkty za wielkoæ serca i minus 2 punkty
za funkcjê miênia sercowego (6).
Wraz z zespo³em kardiologów dzieciêcych rozwa¿ano podjêcie próby balonowej plastyki zastawki aortalnej u p³odu. Odst¹piono jednak od tej mo¿liwoci ze wzglêdu na zaawansowany wiek p³odu i zaproponowano postêpowanie konserwatywne: przez³o¿yskow¹ terapiê inotropow¹ i stymulacjê dojrza³oci p³uc p³odu w ramach hospitalizacji w Klinice Perinatologii
ICZMP. Ciê¿arna otrzyma³a deksametazon (Dexaven) 2×12
mg oraz metyldigoksynê (Bemecor) 2×100 µg na dobê jako zlecenie sta³e.
W badaniu echokardiograficznym wykonanym po 5. dniach
terapii (32./33. tyg.) wskanik HA/CA wynosi³ 0,56. Hiperecho-

RYCINA 1.

FIGURE 1.

RYCINA 2.
FIGURE 2.

Wrodzona wada serca p³odu
pod postaci¹ krytycznej stenozy
zastawki aortalnej w prezentacji
2D  obraz 4 jam serca
Congenital heart defect in the
form of critical aortic stenosis
on 2D echocardiography  4
chamber view

Niepe³ne rozwarcie pogrubia³ych p³atków zastawki aortalnej
u p³odu
Incomplete opening of thickened aortic valve leaflets in fetus

%'

Wieczorek A., ¯arkowska A., Radzymiñska-Chruciel B. et al.
Fetal critical aortic valve stenosis

Pol. Przegl. Kardiol., 2008, 10, 1, 78-84

RYCINA 3.

FIGURE 3.

RYCINA 4.
FIGURE 4.

RYCINA 5.
FIGURE 5.
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Przyspieszony przep³yw przez
zwê¿on¹ zastawkê aortaln¹
Vmax 2 m/sek. w badaniu za
pomoc¹ doplera pulsacyjnego
Accelerated blood flow through
stenotic aortic valve with Vmax 2
m/sec. on pulse-wave Doppler
echocardiographic examination

Przep³ywy w ¿y³ach p³ucnych typu border-line
Border-line blood flow through
fetal pulmonary veins

Wsteczny przep³yw do poprzecznej czêci ³uku aorty z przewodu
têtniczego
Reversal blood flow to transverse part of aortic arch from ductus arteriosus
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TABELA I:
TABLE I:

Wskaniki echokardiograficzne w kolejnych badaniach p³odu
Echocardiographic indices in consecutive prenatal examinations
1

2

3

32 hbd

33 hbd

34 hbd

Wskanik pola powierzchni serca do klatki piersiowej (HA/CA)
Heart to chest area ratio (HA/CA)

0,6

0,56

0,54

Frakcja skracania lewej komory (LVSF)
Left ventricular shortening fraction (LVSF)

5%

12%

3%

Frakcja skracania prawej komory (RVSF)
Right ventricular shortening fraction (RVSF)

39%

47%

38%

rednica zastawki aortalnej (AoV diam.) [mm]
Aortic valve diameter (AoV diam.) [mm]

5,7

5,7

6,9

Maksymalna prêdkoæ przep³ywu przez zastawkê aortaln¹ (AoV Vmax) [m/sek.]
Maximum velocity of aortic valve blood flow (AoV Vmax) [m/sec.]

2,3

2,6

3,2

6

7

8

Badanie
Examination
Wiek p³odu/noworodka
Gestational/neonatal age

Wskanik wydolnoci kr¹¿enia w skali Huhty (CVP score)
Cardiovascular Profile score (Huhtas score) (CVP score)
hbd  tydzieñ ci¹¿y / week of gestation

geniczne bia³e pogrubia³e wsierdzie by³o widoczne jedynie
punktowo. Kurczliwoæ komór w M-mode wynosi³a: LVSF 12%,
RVSF 45% (tab. I). Zarejestrowano holosystoliczn¹ niedomykalnoæ zastawki trójdzielnej z Vmax 1,7-2,0 m/s. Otwór owalny
by³ nadal w¹ski, ale dro¿ny (2,5 mm), z fal¹ odwróconego lewo-prawego przep³ywu, przy Vmax 0,54 m/s. P³ód oceniono na
7 punktów w skali Huhty. Kontynuowano farmakoterapiê przez³o¿yskow¹.
Trzecie badanie wykonane w 34,3/33. hbd wykaza³o
HA/CA=0,54, ust¹pienie niedomykalnoci trójdzielnej i hiperkinezê przep³ywu przez zastawkê pnia p³ucnego (rednica 8,0
mm, Vmax 1,2 m/s). Frakcje skracania komór wynosi³y odpowiednio 3% LVSF i 38% RVSF. W skali Huhty p³ód otrzyma³ 8
punktów ze wzglêdu na ust¹pienie niedomykalnoci zastawki
trójdzielnej i wzrost prêdkoci przep³ywu przez zastawki aortaln¹ i p³ucn¹. Klinicznie u ciê¿arnej nie obserwowano objawów
ubocznych farmakoterapii. EKG ciê¿arnej by³o prawid³owe.
W kolejnym badaniu USG + ECHO w 37. tygodniu ci¹¿y wed³ug daty ostatniej miesi¹czki / 34,3 tygodniu wed³ug biometrii stwierdzono brak przyrostu masy cia³a p³odu i ma³owodzie
(AFI 6  Amniotic Fluid Index). W badaniu ECHO wzglêdna wielkoæ serca wynosi³a HA/CA 0,43. Wyst¹pi³y cechy centralizacji
kr¹¿enia  stosunek PI (ang. Pulsatility Index) w têtnicy mózgowej rodkowej do têtnicy pêpowinowej wynosi³ oko³o jednoci
oraz zarejestrowano przep³yw w poszerzonych têtnicach wieñcowych p³odu (ryc. 6). Wykonano test tlenowy, który by³ reaktywny (spadek PI o 24%) (7).
Po konsultacji z po³o¿nikami, neonatologami i kardiologami dzieciêcymi, ze wzglêdu na heart and brain sparing effect
czyli cechy centralizacji kr¹¿enia p³odu, zdecydowano siê na
zakoñczenie ci¹¿y w trybie pilnym. W 37. tygodniu ci¹¿y drog¹
cesarskiego ciêcia urodzono córkê o masie cia³a 2430 g, Apgar 7. Noworodek z przewodozale¿n¹ wad¹ serca wymaga³
podtrzymywania dro¿noci przewodu têtniczego przez podawanie prostaglandyny. W 3. godzinie ¿ycia pourodzeniowego wykonano przezskórn¹ balonow¹ plastykê zastawki aortalnej
(ryc. 7) z dobrym efektem: maksymalny gradient po zabiegu
wynosi³ 35-40 mmHg. Odstawiono Prostin VR i kontynuowano
poda¿ naparstnicy. W trzeciej dobie ¿ycia LVSF u noworodka
wynosi³a 27%, frakcja wyrzutowa lewej komory (left ventricular ejection fraction  LVEF) 57% przy wymiarze koñcowo-roz-

RYCINA 6.
FIGURE 6.

Przep³yw w naczyniach wieñcowych u p³odu
Fetal coronary arteries blood flow

RYCINA 7.

Balonowa plastyka zastawki aortalnej w pierwszej dobie ¿ycia 
cewnikowanie serca noworodka
Baloon valvuloplasty of aortic valve in the first day of life  catheterisation of neonatal heart

FIGURE 7.
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CVP score

Bemecor 2×100 µg/d
poród CS
CS delivery

Dexaven 2×12 mg/d

37 hbd
Heart & Brain Sparing

Wiek p³odu / Gestational age

RYCINA 10. Zmiany w wydolnoci uk³adu kr¹¿enia p³odu w skali Huhty (CVP score)
z wiekiem ci¹¿owym (hbd)
FIGURE 10. Changes in the Cardiovascular Profile score (CVP score, Huhtas
score) with gestational age (hbd)
CS / CS delivery  cesarskie ciêcie / cesarean section delivery;
pkt. / pts  punkty w skali Huhty / points in the CVP score (Huhtas score)
hbd  tydzieñ ci¹¿y / week of gestation

[mm]

kurczowym lewej komory (left ventricular end-diastolic volume
 LVEDV) 19,6 ml. Trójp³atkowa zastawka aorty z czêciowo
zroniêtymi p³atkami prawo- i bezwieñcowym wykazywa³a ³agodn¹ niedomykalnoæ, Vmax 2,1 m/s i gradient 18 mmHg.
Noworodka wypisano do domu w stanie dobrym ju¿ w 12. dobie ¿ycia, z LVEF 50% i maksymalnym gradientem skurczowym
LV-Ao=35-40 mmHg. Zalecono podawanie metyldigoksyny 2
razy dziennie jedn¹ kroplê.
W 19. dobie ¿ycia noworodek badany by³ ambulatoryjnie
w naszym Zak³adzie. Jego stan oceniono na ogólnie dobry,
z nieznacznym wysi³kiem oddechowym. Klinicznie stwierdzono cwa³owy rytm serca i szmer skurczowy, którego nie obserwowano tu¿ po zabiegu. Skriningowe USG przezciemi¹czkowe
i jamy brzusznej nie odbiega³o od normy.
W badaniu ECHO uwidoczniono du¿¹ hipokinetyczn¹ lew¹
komorê, p³atki zastawki mitralnej nieznacznie skrócone o upoledzonej elastycznoci, prawid³ow¹ zastawkê trójdzieln¹ i praw¹ komorê.
Szerokoæ dróg wyp³ywu z lewej i prawej komory by³a prawid³owa, otwór owalny dro¿ny.
W M-mode stwierdzono p³aski ruch przegrody miêdzykomorowej, LVSF=22% i zwiêkszon¹ odleg³oæ piercienia zastawki mitralnej do przegrody. Maksymalna prêdkoæ przep³ywu przez zastawkê aorty wynosi³a 3,0 m/s, bez niedomykalnoci. Pojawi³a siê niedomykalnoæ mitralna 1,2 m/s.
W badaniu echokardiograficznym w Klinice Kardiologii
ICZMP w 67. dobie ¿ycia wskaniki lewokomorowe wynosi³y
LVEF 46%, LVSF 22%. Utrzymywa³a siê hipokineza lewej komory i przegrody miêdzykomorowej oraz pojawia³a siê ³agodna niedomykalnoæ zastawki aortalnej I/II stopnia. Nie opisywano
niedomykalnoci mitralnej.
Graficzn¹ prezentacjê wskaników echokardiograficznych
przedstawiaj¹ ryciny 8-13 oraz tabele I i II.
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1. doba ¿ycia  balonowa plastyka AoV
1st day of life  baloon AoV valvuloplasty

Wiek p³odu i noworodka / Gestational/neonatal age

RYCINA 11. Zmiany rednicy zastawek aortalnej i p³ucnej z wiekiem p³odu (hbd)
/ noworodka (dni)
FIGURE 11. Changes in the diameters of aortic and pulmonary valves with gestational (hbd) / neonatal age (days)

Dexaven 2×12 mg/d
Bemecor 2×100 µg/d

Wiek ci¹¿owy / Gestational age (hbd)

RYCINA 8.
FIGURE 8.

Zmiany wskanika wielkoci serca p³odu wzglêdem klatki piersiowej
(HA/CA) z wiekiem p³odu (hbd)
Changes in the heart to chest area ratio (HA/CA) with gestational
age (hbd)

HA/CA  wskanik pola powierzchni serca do klatki piersiowej / hart to chust area ratio
hbd  tydzieñ ci¹¿y / week of gestation
Bemecor 2×100 µg/d
Dexaven 2×12 mg/d

Wiek p³odu / Gestational age

RYCINA 9.
FIGURE 9.

&

Zmiany frakcji skracania lewej komory (LVSF) z wiekiem p³odu (hbd)
Changes in the left ventricular shortening fraction (LVSF) with gestational age (hbd)

hbd  tydzieñ ci¹¿y / week of gestation

1. doba ¿ycia
 balonowa plastyka AoV
1st day of life
 baloon AoV valvuloplasty

Vmax [m/sek. / sec.]

HA/CA

hbd  tydzieñ ci¹¿y / week of gestation

Wiek p³odu i noworodka / Gestational/neonatal age

RYCINA 12. Zmiany prêdkoci maksymalnej przep³ywu przez zastawkê aortaln¹
z wiekiem p³odu (hbd) / noworodka (dni)
FIGURE 12. Changes in the maximum velocity of aortic valve blood flow with gestational (hbd) / neonatal age (days)
hbd  tydzieñ ci¹¿y / week of gestation

1. doba ¿ycia
 balonowa plastyka AoV
1st day of life
 baloon AoV valvuloplasty

Wiek p³odu i noworodka / Gestational/neonatal age

RYCINA 13. Zmiany frakcji skracania lewej komory (LVSF) z wiekiem p³odu (hbd)
/ noworodka (dni)
FIGURE 13. Changes in the left ventricular shortening fraction (LVSF) with gestational (hbd) / neonatal age (days)
hbd  tydzieñ ci¹¿y / week of gestation
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TABELA II:
TABLE II:

Wskaniki echokardiograficzne w kolejnych badaniach p³odu i noworodka
Echocardiographic indices in consecutive fetal and neonatal examinations

Wiek p³odu/noworodka
Gestational/neonatal age

32 hbd

33 hbd

34 hbd

3 doba
3 days

19 doba
19 days

61 doba
61 days

67 doba
67 days

rednica zastawki aortalnej (AoV diam.) [mm]
Aortic valve diameter (AoV diam.) [mm]

5,7

5,7

6,9

6,1

9,9

rednica zastawki p³ucnej (PV diam.) [mm]
Pulmonary valve diameter (PV diam.) [mm]

7,9

7,9

8

9

11,5

Maksymalna prêdkoæ przep³ywu przez zastawkê aortaln¹ (AoV Vmax) [m/sek.]
Maximum velocity of aortic valve blood flow (AoV Vmax) [m/sec.]

2,3

2,6

3,2

2,1

3

3,9

3,3

Frakcja skracania lewej komory (LVSF)
Left ventricular shortening fraction (LVSF)

5%

12%

3%

28%

22%

18%

22%

hbd  tydzieñ ci¹¿y / week of gestation

Losy p³odu i noworodka zosta³y wpisane do ogólnopolskiego rejestru wrodzonych wad serca Polkard-Prenatal
(www.orpkp.pl, numer: 19761114-gr-kos-dud-c2) (5).

Omówienie
Zwê¿enie zastawki aortalnej stanowi 2-6% wad serca u p³odów i 2-3% wrodzonych wad serca wykrywanych w ci¹gu pierwszego roku ¿ycia dziecka (8). Choæ zazwyczaj jest wad¹ izolowan¹, czêsto spotyka siê j¹ z innymi formami wad lewego serca, jak koarktacja aorty i anomalie zastawki mitralnej. Wiêkszoæ przypadków jest kierowana do orodka referencyjnego
z powodu nieprawid³owego obrazu czterech jam serca i reprezentuje grupê z najciê¿szym rokowaniem. Wspó³istnienie fibroelastozy jest uwa¿ane za z³y czynnik rokowniczy dla p³odu. Hiperplazja lewej komory upoledza jej kurczliwoæ (frakcja skracania lewej komory poni¿ej 20%), co promuje przebudowê prawej komory przez jej zwiêkszone wype³nianie krwi¹ i mo¿e hamowaæ wzrost komory lewej. P³ód, u którego w II trymestrze obserwowano stenozê zastawki aorty i powiêkszon¹ lew¹ komorê, mo¿e w III trymestrze prezentowaæ cechy zespo³u hipoplazji lewego serca. Kolejnym echokardiograficznym objawem
zwê¿enia zastawki aortalnej jest przyspieszony, turbulentny
przep³yw rejestrowany za pomoc¹ doplera. Prêdkoæ przep³ywu krwi przez zwê¿on¹ zastawkê aortaln¹ p³odu osi¹gaj¹ca
wartoci 1-3 m/sek., nie odzwierciedla stopnia obstrukcji drogi wyp³ywu z lewej komory, przy wspó³istnieniu upoledzonej
kurczliwoci komory (9).
W omawianym przypadku upoledzona kurczliwoæ, pogrubienie bia³ego wsierdzia sugeruj¹ce fibroelastozê lewej komory, uwidocznione przy pierwszym badaniu, uleg³y poprawie
w trakcie farmakoterapii przez³o¿yskowej (ryc. 8-13), co dotychczas nie by³o opisywane w pimiennictwie. Restrykcyjny foramen ovale (pomiar wielkoci 2 mm) umo¿liwia³ dostateczny
przep³yw miêdzy przedsionkami. Nie wykonywano oceny pomiaru wielkoci otworu owalnego w prezentacji 3D/4D, co byæ
mo¿e pozwoli³oby na bardziej precyzyjn¹ ocenê jego rzeczywistej wielkoci.
Postêpowanie w przypadku prenatalnie rozpoznanego krytycznego zwê¿enia zastawki aortalnej zale¿y od czasu wykrycia wady i zaawansowania zmiany. Poniewa¿ obraz choroby
zmienia siê z czasem trwania ci¹¿y, wszystkie opcje postêpowania pre- i postnatalnego powinny byæ przedstawione rodzicom (4). Opisano jedynie pojedynczy przypadek skutecznej prenatalnej terapii digoksyn¹ u p³odu z obrzêkiem zwi¹zanym ze
stenoz¹ aortaln¹ (10).
Zwê¿enie zastawki aortalnej jest jedn¹ z wad wrodzonych
serca, któr¹ próbuje siê leczyæ zabiegowo w ³onie matki. Zwykle jest ona wykrywana w czasie skriningowego badania po³o¿-

niczego serca p³odu oko³o 18.-20. tygodnia ci¹¿y, co pozwala
na ewentualny wybór opcji interwencji prenatalnej, optymalnie
do 26-28 tyg. ci¹¿y (8). Stenoza aortalna u p³odu mo¿e ulegaæ
progresji i prowadziæ do zmian w wielkoci, strukturze i hemodynamice lewej komory i czêsto do jej nieodwracalnej niewydolnoci jeszcze przed porodem. Uwolnienie drogi wyp³ywu z lewej komory od zwê¿enia na wczesnym etapie choroby, mo¿e
zapobiec progresji zmian i poprawiæ rokowanie (4). Interwencja prenatalna jest jedn¹ z opcji postêpowania, ale jest to zabieg trudny technicznie, zwi¹zany z du¿ym ryzykiem powik³añ
u p³odu lub brakiem efektu dzia³ania i nie zawsze zapewnia poprawê funkcji zastawki i komory.
W razie kontynuacji ci¹¿y bez interwencji lub za póno postawionej diagnozy wydaje siê, i¿ warto rozwa¿yæ próbê przygotowania p³odu z krytyczn¹ stenoz¹ aortaln¹ do porodu poprzez
przez³o¿yskowe leczenie inotropowo dodatnie. Celem farmakoterapii jest poprawa funkcji nie tylko lewej komory serca (zwykle ju¿ wy³¹czonej z rzutu minutowego serca p³odu), ale i prawej komory (która w tej sytuacji hemodynamicznej staje siê
u p³odu komor¹ systemow¹), jak równie¿ zapobieganie narastaj¹cej kardiomegalii oraz wtórnej hipoplazji p³uc. Aby dodatkowo oceniæ stan p³odu w naszym orodku wykonano test tlenowy, który wykaza³ reaktywnoæ p³uc p³odu (7). Poród noworodka z prenatalnym rozpoznaniem krytycznej stenozy aortalnej
powinien siê odbyæ w orodku referencyjnym. Bezporednio po
porodzie noworodek otrzymuje prostanglandyny celem utrzymania dro¿noci przewodu têtniczego  kontynuacji kr¹¿enia p³odowego do czasu wykonania balonowej plastyki (8).
W naszym doniesieniu zwracamy uwagê na szybkoæ dzia³ania po porodzie i mo¿liwoæ wykonania interwencji u noworodka w pierwszych godzinach ¿ycia pourodzeniowego bez koniecznoci zewnêtrznego transportu karetk¹ chorego noworodka. Dotychczas opisywano wykonywanie zabiegów u noworodków w trzeciej lub czwartej dobie ¿ycia lub jeszcze póniej
(2).
Mori i wsp. oraz Saxena i wsp. donosili o wykonaniu balonowej plastyki u noworodka z krytycznym zwê¿eniem zastawki aortalnej w pierwszej i drugiej dobie ¿ycia (3, 4).
Dodatkowo w naszym doniesieniu zwracamy uwagê na
przygotowanie noworodka do porodu poprzez kilkutygodniowe
przez³o¿yskowe leczenie p³odu.
Odpowiednia organizacja opieki perinatalnej umo¿liwi³a
osi¹gniêcie sukcesu klinicznego. Prenatalna diagnostyka kardiologiczna i monitorowanie stanu p³odu u³atwi³y po³o¿nikom
podjêcie decyzji o czasie i sposobie ukoñczenia ci¹¿y i umo¿liwi³y kardiologom przygotowanie siê na przyjêcie noworodka
i wykonanie zabiegu niezw³ocznie po porodzie, zwiêkszaj¹c jego szansê na prze¿ycie.
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Wnioski
Krytyczne zwê¿enie zastawki aortalnej u p³odu jest wad¹
o z³ym rokowaniu, lecz u niektórych pacjentów terapia przez³o¿yskowa, przygotowanie p³odu do porodu oraz niezw³oczna interwencja kardiologiczna tu¿ po porodzie mog¹ zakoñczyæ siê
sukcesem i wypisaniem noworodka do domu w dobrym stanie
ogólnym.
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