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Στόχος : Η µονοεστιοποίηση των πνευµονικών αρτηριών σε ασθενείς µε ατρησία
πνευµονικής (PA), µεσοκοιλιακή επικοινωνία (VSD), απουσία κυρίων κλάδων της
πνευµονικής αρτηρίας και παρουσία µείζονων παράπλευρων πνευµονικών αγγείων
(MAPCA’S), αποτελεί σηµαντική πρόκληση, διότι οι κλάδοι της πνευµονικής
αρτηρίας είναι προσπελάσιµοι µόνο εντός του πνευµονικού παρεγχύµατος.
Περιγράφουµε δύο περιπτώσεις µε απουσία κλάδων πνευµονικής αρτηρίας στο
περικάρδιο και εντόπιση αυτών µόνο ενδοπνευµονικά. Επετεύχθη µονοεστιοποίηση
µε χρήση µη βαλβιδοφόρου µοσχεύµατος. Αυτή επέτρεψε την µετέπειτα ολική
διόρθωση : σύγκλειση VSD και τοποθέτηση βαλβιδοφόρου πλέον µοσχεύµατος από
τη δεξιά κοιλία προς τις µονεστιοποιηµένες πνευµονικές αρτηρίες.
Μέθοδος : Αντιµετωπίστηκαν δύο ασθενείς ηλικίας 2 και 4 ετών µε PA-VSDMAPCA’s, απουσία αριστερού κυρίου κλάδου της πνευµονικής αρτηρίας
ενδοπερικαρδιακά, και ιστορικό προηγούµενων ανακουφιστικών τροποποιηµένων
αορτοπνευµονικών παρακάµψεων (shunt τύπου Blalock Taussig ). Ο πρώτος είχε
υποβληθεί σε αµφοτερόπλευρη παράκαµψη και ο δεύτερος µόνο σε δεξιά , σε µην
πλεονάζων MAPCA’s προς τον αριστερό και δεξιό λοβό πνεύµονα αντίστοιχα. Τα
πλεονάζοντα µεγάλα MAPCA’s αντιµετωπίστηκαν µε εµβολισµό. Ο καρδιακός
καθετηριασµός ανέδειξε ικανοποιητικό µέγεθος δεξιάς πνευµονικής αρτηρίας ενώ
αριστερά διαπιστώθει η παρουσία καλού µεγέθους αριστερής πνευµονικής, µόνο
πλησίον του πνευµονικού παρεγχύµατος. ∆εν υπήρχαν MAPCA’s κατάλληλα για
µονοεστιοποίηση. Η χειρουργική µας τεχνική περιελάµβανε αριστερή θωρακοτοµή
,παρασκευή της µεσολόβιας σχισµής και προέκταση της αριστερής πνευµονικής
αρτηρίας προς το πρόσθιο µεσοθωράκιο µε µόσχευµα 12mm Contegra( µη φέρον
βαλβίδα) στο οποίο τοποθετήθηκε αριστερό τροποποιηµένο BTshunt 5mm Goretex (
από την αριστερή υποκλείδιο προς την νέα δηµιουργηθείσα αριστερή πνευµονική
αρτηρία ). Σ ένα ασθενή αφαιρέθηκε το προηγούµενο υπάρχον αριστερό BTshunt.
Αποτελέσµατα :Η ανάρρωση των ασθενών ήταν ανεπίπλοκη. Μετέπειτα καρδιακός
καθετηριασµός και αγγειογραφία έδειξαν βατό µόσχευµα και προέκταση της
πνευµονικής αρτηρίας προς το πρόσθιο µεσοθωράκιο. Και οι 2 ασθενείς
υπεβλήθησαν αργότερα ( µετά από διάστηµα 5 µηνών και 8 µηνών αντίστοιχα) σε
πλήρη χειρουργική διόρθωση µε σύγκλειση του VSD και τοποθέτηση βαλβιδοφόρου
µοσχεύµατος RV→PA.
Συµπέρασµα: Με την ενδοπαρεγχυµατική παρασκευή και την προέκταση της
πνευµονικής αρτηρίας µε τοποθέτηση µη βαλβιδοφόρου µοσχεύµατος Contegra
επιτυγχάνεται ευχερώς η µονοεστιοποίηση και η αποκατάσταση της συνέχειας της PA
για την µελλοντική ένταξη της σε ολική διόρθωση.

