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Oddając Państwu niniejszą pracę, mamy nadzieję, że spełni ona 
oczekiwania, zarówno studentów, jak i młodszych pracowników nauki.

Autorami są wyłącznie chirurdzy i anestezjolodzy z Kliniki Kardio
chirurgii Instytutu Kardiologii oraz lekarze z Pracowni Hemodynamiki 
i Angiokardiografii Instytutu Radiologii Akademii Medycznej w Łodzi. 
Materiały opracowane są metodycznie, a treść poszczególnych rozdziałów 
przedstawia aktualny stan wiedzy w dziedzinie kardiochirurgii.

Naszym celem jest uzupełnienie Państwa wiadomości - obojętnie, 
czy ktoś będzie lub nie, pracował w dziedzinie kardiochirurgii. Nie 
mniej, każdy Czytelnik musi mieć pełną informację, co dzieje się obecnie 
w kardiochirurgii oraz jakie zabiegi można wykonać u chorych kwali
fikowanych do operacji n a  tzw. otwartym sercu.

Życzymy, aby lektura niniejszego opracowania była owocna i przy
czyniła się do pogłębienia Państwa wiedzy i umiejętności z zakresu 
kardiochirurgii.

Janusz Zasłonka z Zespołem

Od autorów
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M irosław  B itner, A ndrze j W alczak

BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
W CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Przedmiotem zainteresowania torakochirurgii są choroby:
- ściany klatki piersiowej
- opłucnej i osierdzia
- śródpiersia
- tchawicy i oskrzeli
- płuc
- przełyku
- przepony

Celem ustalenia rozpoznania i podjęcia decyzji o leczeniu ope
racyjnym, poza badaniem podmiotowym i przedmiotowym oraz 
podstawowymi badaniami laboratoryjnymi, wykorzystuje się 
badania:

- obrazowe (radiologiczne, ultrasonograficzne, izotopowe, 
rezonans magnetyczny)

- instrumentalne
- czynnościowe
- pobranego materiału biologicznego
- odczynów skórnych

BADANIE PODMIOTOWE

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące dole
gliwości:

- kaszel, odkrztuszanie i krwioplucie
- ból
- duszność
- chrypkę
- dysfagię
- brak łaknienia, chudnięcie
- nudności, wymioty
- nocne poty
- gorączkę

Rozdział I



Kaszel jest skutkiem podrażnienia receptorów znajdujących się 
w krtani, tchawicy, dużych oskrzelach i opłucnej i ma na celu 
oczyszczenie oskrzeli z nadmiaru wydzieliny lub usunięcie ciała 
obcego.

Zazwyczaj jest nieswoistym objawem ostrej lub przewlekłej 
choroby układu oddechowego. Może być objawem zastoju krwi 
w płucach. Niekiedy ma podłoże alergiczne (variant a sthm a). 
Niekiedy jest to tik nerwowy. Kaszel trwający ponad trzy tygodnie 
wymaga ustalenia przyczyny. Plwocinę należy pobrać do badania 
cytologicznego, badania mikroskopowego ogólnego oraz badań 
mikrobiologicznych i chemicznego.

K rw ioplucie jest zwykle objawem poważnej choroby płuc 
lub serca. Może zwiastować masywny krwotok z dróg oddecho
wych. Krwioplucie prawdziwe należy odróżnić od rzekomego 
(krwawienie z nosa, skaza krwotoczna, przedawkowanie leków 
przeciwzakrzepowych, zranienia, krwawienie po tonsillectomii, 
krwawienia z guzów jamy nosowo-gardłowej). Najczęstsze przy
czyny krwioplucia to: nowotwór, zastój płucny, gruźlica, zawał 
płuca, zapalenie płuc, ciało obce, skaza krwotoczna.

Masywny krw otok z dróg oddechow ych jest stanem za
grożenia życia. Często trudno go odróżnić od wymiotów krwią 
w masywnym krwotoku z górnego odcinka przewodu pokar
mowego, szczególnie w przypadkach z towarzyszącą utratą przy
tomności. Zwykle konieczna jest intubacja celem utrzymania 
drożności dróg oddechowych, intensywne postępowanie 
przeciwstrząsowe, hospitalizacja, dalsze postępowanie diagno
styczne, często bronchoskopia ze wskazań nagłych.

Ból może pochodzić ze ściany lub narządów wewnętrznych klatki 
piersiowej albo z sąsiednich części ciała. Bóle ściany klatki pier
siowej mogą być spowodowane urazem, silnym długotrwałym 
kaszlem, nowotworem, procesem zapalnym (np. osteochondritis 
chronica = zespół T ietze’a), infekcją wirusową (półpasiec, choroba 
Bornholmska), zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego 
i piersiowego, suchym zapaleniem opłucnej, zespołem górnego 
otworu klatki piersiowej, zakrzepicą żyły piersiowo-nabrzusznej 
(choroba M on dora). Podrażnienie przedniej i środkowej części prze
pony od strony otrzewnej lub opłucnej powoduje ból odczuwany 
w barkach. Choroby żołądka, dwunastnicy, trzustki i przełyku 
mogą powodować jedno- lub obustronne bóle pleców lub barków. 
Bóle trzewne klatki piersiowej mogą być spowodowane chorobą 
wieńcową serca, zawałem mięśnia sercowego, tętniakiem



rozwarstwiającym aorty, zapaleniem osierdzia, zatorem tętnicy 
płucnej, odmą śródpiersia, zapaleniem śródpiersia, odmą opłucnej, 
chorobami przełyku. Jeżeli wykluczamy możliwe organiczne przy
czyny bólu, a chory jest w dobrym stanie, zgłaszane dolegliwości 
uznajemy za czynnościowe.

Duszność spowodowana chorobą płuc stwarza konieczność wy
konania badań spirometrycznych przed leczeniem operacyjnym. 
Jednym z kryteriów operacyjności w chorobach wymagających re
sekcji płuca jest porównanie jej zakresu koniecznego do wyleczenia 
z zakresem, który chory powinien tolerować (pneumonectomia, 
lobectomia, resekcja klinowa) przewidywanym na podstawie badań 
czynności płuc chorego (porównaj z paragrafem ocena operacyjności).

Chrypka może być objawem drażnienia lub porażenia lewego 
nerwu krtaniowego zwrotnego wskutek chorób śródpiersia (za
palenie śródpiersia - szczególnie pooperacyjne, wysięk lub krwiak; 
tętniak aorty piersiowej, powiększone węzły chłonne; nowotwory 
przełyku, płuc lub inne guzy śródpiersia, znaczne powiększenie 
lewego przedsionka). Może wystąpić w przebiegu zapalenia wielo- 
nerwowego (wiąd rdzenia, zatrucie talem). Inną grupę przyczyn 
stanowią zmiany strun głosowych (nowotwory, gruźlica, kiła, ostre 
zmiany zapalne, przedłużona intubacja).

Dysfagia, zwykle połączona z bólem, jest objawem zwężenia 
przełyku lub wpustu, najczęściej wskutek raka, rzadziej wskutek 
ucisku lub nacieku przełyku od strony śródpiersia, ciała obcego, 
wrzodu przełyku, wypełnionego uchyłka.

BADANIE PRZEDMIOTOWE

Oglądaniem oceniamy budowę klatki piersiowej, częstość 
i głębokość oddechów, tor i typ oddychania, symetrię ruchów 
oddechowych, stopień wypełnienia żył szyjnych. Możemy 
stwierdzić ograniczenie ruchomości oddechowej, nieprawidłowe 
ruchy wdechowe i wydechowe, zniekształcenia wrodzone lub 
nabyte, zmiany skórne, blizny, guzy lub obrzmienia powłok, 
sinicę, palce pałeczkowate, paznokcie zegarkowate, obrzęki, 
oboczne krążenie żylne.

Dotykiem można stwierdzić zniesienie drżenia głosowego, nie
które rzężenia i niekiedy tarcie opłucnej. Dotykiem i badaniem 
palpacyjnym oceniamy guzy i obrzmienia powłok, stwierdzamy 
charakterystyczne trzeszczenie w przypadku odmy podskórnej.



Opukiwaniem możemy stwierdzić obecność bezpowietrznego 
(wskutek zmian zapalnych, niedodmy lub zwłóknienia) obszaru 
płuca albo płynu w jamie opłucnej. Zmiany te powodują stłumienie 
lub zniesienie odgłosu opukowego. Inne rzadsze przyczyny osłabie
nia odgłosu opukowego to znaczne zgrubienie opłucnej, wysokie 
ustawienie przepony (np. po uszkodzeniu nerwu przeponowego), 
znaczna otyłość, guz płuca lub opłucnej. Nadmierne jawny (bęben
kowy) odgłos opukowy stwierdza się w odmie opłucnowej 
i zaawansowanej rozedmie.

Osłuchiwaniem możemy stwierdzić nieprawidłowe szmery od
dechowe:

- szorstki szmer oskrzelowy nad bezpowietrznym (wskutek 
zmian zapalnych, niedodmy, płynu w jamie opłucnej, niekiedy 
odmy) obszarem płuca

- niskotonowy miękki szmer oskrzelowy nad obszarem 
zwłóknienia płuca (np. w gruźlicy, rozstrzeniach oskrzeli)

- osłabienie lub zniesienie szmeru oddechowego (w przypadkach 
hydrothorax, pneumothorax, atelectasis)

- trzeszczenia i rzężenia- w zastoju i zmianach zapalnych
- świsty i furczenia - w zmianach zapalnych lub obrzęku płuc.
- głośny świst w czasie wdechu jest objawem zwężenia dróg 

oddechowych powyżej rozdwojenia tchawicy. Utrudnienie 
przechodzenia powietrza przez krtań powoduje świst 
wdechowy i wydechowy (stridor), zwykle niskotonowy

- tarcie opłucnej (trzeszczenie opłucnowe) występuje w suchym 
zapaleniu opłucnej

- tarcie osierdzia - w suchym zapaleniu osierdzia; (w obu 
ostatnich po pojawieniu się wysięku tarcie i ból zazwyczaj 
ustępują).

BADANIA OBRAZOWE KLATKI PIERSIOWEJ

Badania radiologiczne
W chirurgii klatki piersiowej są niezbędnym i bardzo pomocnym 

narzędziem diagnostycznym. Służą do potwierdzenia rozpoznania 
klinicznego, są jednym z elementów oceny rozległości zmian i ich 
operacyjności. W okresie pooperacyjnym umożliwiają ocenę ewen
tualnych powikłań i często są wystarczające do podjęcia decyzji 
odpowiedniego leczenia. Umożliwiają także monitorowanie 
postępów procesu leczniczego lub chorobowego. Powszechnie wy
konywane badania radiologiczne to:



1) Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej powinno być 
wykonane w czasie zatrzymania oddechu na szczycie głębokiego 
wdechu, najlepiej w pozycji stojącej. Zdjęcia wykonane w kilku 
projekcjach (przednio-tylnej, bocznej, skośnej) umożliwiają 
dokładną ocenę umiejscowienia i wielkości widocznych zmian. Na 
zdjęciu w pozycji tylno-przedniej oceniamy pola płucne, wnęki, 
cień śródpiersia, zarys przepony,kąty przeponowo-żebrowe. Na pola 
płucne rzutują się prawidłowe cienie pozapłucne żeber (których 
odcinki tylne biegną skośnie od kręgosłupa w dół), obojczyków 
łopatek i sutków. W przypadkach nieprawidłowego ustawienia 
pacjenta lub zniekształceń kręgosłupa piersiowego cień śródpiersia 
może być fałszywie poszerzony. Prawdziewe poszerzenie śródpiersia 
jest zawsze patologiczne. Może być spowodowane nieprawidłowością 
sercowo-naczyniową, powiększeniem węzłów chłonnych lub guzem. 
Na zdjęciu bocznym oceniamy sylwetkę sercowo-naczyniową oraz 
trójkąt przedni i tylny odpowiadające powietrznej tkance płucnej. 
Zdjęcie skośne lewe umożliwia lepszą ocenę luku aorty, pnia płuc
nego i oskrzeli głównych.

Ryc. 1. Schemat zdjęć rtg klatki piersiowej, przedstawiający 
różne zejścia zapalenia płuc: 1 - zacienienie piata górnego; 

2-3 - cofanie się zmian; 4 - ropień płuca; 5 - zejście po ropniu 
płuca; 6-7 - przewlekłe zapalenie płuc



Ryc. 2. Rak oskrzela. Niedodma górnego płata; granice płata 
wklęsłe. Zastępcza rozedma płata dolnego. Przemieszczenie 

tchawicy na prawo. Płuco lewe o prawidłowej przejrzystości: 1 - 
projekcja AP; 2 - projekcja boczna

Ryc. 3. Niedodma płata dolnego lewego: 1 - w projekcji skośnej 
przedniej prawej niedodmowy płat tworzy trójkątny cień między 
kręgosłupem a sylwetką serca; 2 - w projekcji tyłno-przedniej nie

dodmowy płat ukryty jest poza sylwetką serca. Lewa wnęka 
przemieszczona jest ku dołowi.

Ryc. 4. Przerzuty do płuc: 1 - mnogie cienie okrągłe; 
2  - lymphangitis carcinomatosa



2) Zdjęcie z kontrastem przełyku (połknięta papka barytowa) 
służy do oceny przesunięcia lub zajęcia narządu oraz do umiej
scowienia zmian patologicznych w stosunku do przełyku. W projekcji 
bocznej lub skośnej prawej umożliwia lepszą ocenę powiększenia 
lewych jam serca.

3) Tom ografia rentgenowska umożliwia uzyskanie zdjęć 
w określonej z góry odległości od ściany klatki piersiowej w dowolnej 
projekcji. Obraz wybranej warstwy uzyskuje się dzięki optycznemu 
urządzeniu, które zaciera kontury struktur położonych przed 
i poza wybraną odległością od kliszy rtg. Jest to badanie wskazane 
wówczas, gdy zwykłe zdjęcia nie są wystarczające do oceny charak

teru, struktury lub topografii 
zmiany. Zdjęcia warstwowe w pro
jekcji bocznej są szczególnie przy
datne do oceny topografii zmian 
w obrębie oskrzeli płata 
środkowego i dolnego.

Ryc. 5. Schemat zmian 
widocznych na zdjęciach tomo- 
graficznych w raku oskrzela:
1 - naciek ściany oskrzela ze 
zwężeniem światła;
2 - amputacja oskrzela;
3 -  guzek o gładkich zarysach 
wpuklający się do światła 
oskrzela;
4 - niedrożność oskrzela (gruczo- 
lakorak)

Fot. 1. Zdjęcie warstwowe. 
Rak płuca przy prawej wnęce



4) Zdjęcie aparatem przyłóżkowym jest najczęściej stosowane 
w pierwszych dobach po leczeniu chirurgicznym chorób narządów 
klatki piersiowej, kiedy jest badaniem rutynowym. Jest ono wy
konywane często u chorego zaintubowanego i na oddechu kon
trolowanym, w projekcji przednio-tylnej, zazwyczaj w pozycji leżącej, 
niekiedy siedzącej. Służy do potwierdzenia powikłań rozpoznanych 
badaniem klinicznym lub wcześniej nie podejrzewanych i do podjęcia 
decyzji terapeutycznej. Służy także do monitorowania przebiegu 
procesu leczniczego. Jest jednym z elementów procesu diagnostycz
nego u chorych będących w ciężkim stanie ogólnym ze znanych 
albo nie wyjaśnionych przyczyn lub po urazach. Na zdjęciu przyłóż
kowym należy przede wszystkim ocenić:

- pozycję rurki intubacyjnej
- powietrzność płuc (odma, niedodma, zapalenie, zastój)
- obecność płynu w opłucnej (ocena ilości płynu może być 

utrudniona na zdjęciu w pozycji leżącej chorego)
- pozycję drenów i centralnych dróg dożylnych
- w przypadkach pourazowych także uszkodzenia kości

5) Fluoroskopia narządów klatki piersiowej jest badaniem 
dynamicznym i jest wskazana przede wszystkim do oceny 
ruchomości widocznych cieni. Może więc służyć do odróżnienia 
płynu w jamie opłucnej od masywnych zrostów lub odróżnienia 
płynu w worku osierdziowym (brak tętnienia sylwetki serca) od 
cardiomegalii.

6) Bronchografia może być uzupełnieniem tracheobroncho- 
skopii albo badaniem samodzielnym. Jest wskazana w przy
padkach podejrzenia rozstrzeni oskrzeli, nowotworów (zwłaszcza 
wywodzących się z oskrzeli segmentowych celem określenia 
dokładnej lokalizacji), torbielowatości płuc, długo utrzymującego 
się zacienienia w polu płucnym lub obecności jamy o nie znanym 
pochodzeniu, w przypadkach krwioplucia o nieznanej etiologii, 
nie wyjaśnionego kaszlu, odksztuszania znacznej ilości plwociny, 
podejrzenia przetoki oskrzelowej, do kontroli kikuta po pul- 
monectomii, lobectomii lub segmentectomii. Przeciwwskazaniem 
do bronchografii jest niska rezerwa wentylacji i niedawno przy- 
byty krwotok płucny. Przed wykonaniem bronchografii należy 
dokładnie opróżnić oskrzela z zalegającej wydzieliny przy pomocy 
masażu wibracyjnego, oklepywania i drenażu ułożeniowego po 
podaniu środków mukolitycznych i wykrztuśnych drogą inhalacji. 
Ewentualny hydrothorax należy ewakuować poprzedniego dnia. 
Badanie wykonuje się po premedykacji atropiną, środkami 
uspokajającymi i przeciwkaszlowymi w miejscowym



znieczuleniu krtani i tchawicy sprayem 4% Lignocainy, niekiedy 
w znieczuleniu ogólnym. Pod kontrolą lusterka krtaniowego lub 
laryngoskopu i skopii rentgenowskiej umieszczamy w tchawicy 
cewnik Metrasa na zgłębniku. Po usunięciu zgłębnika zostaje 
wprowadzony kontrast (hydrast lub propyliodon). Badanie 
rozpoczyna się w ułożeniu na odpowiednim boku, tak aby kontrast 
podawany stopniowo, przepływał siłą ciężkości do odpowiednich 
oskrzeli. W miarę potrzeby dokonuje się rotacji wzdłuż długiej 
osi ciała chorego albo odpowiednich przechyleń. Należy uzyskać 
czytelne zdjęcie w projekcji przednio-tylnej, bocznej i skośnej. Po 
badaniu odsysamy kontrast cewnikiem, którym był wprowadzany 
i prowokujemy kaszel celem odkrztuszenia środka cieniującego. 
Jeżeli konieczna jest bronchografia drugiego płuca, wykonujemy 
i a obecnie w tvm samym terminie.

Fot. 2. Bronchogramy. Rozstrzenia oskrzeli płuca prawego i lewego

W rozstrzeniach i przetokach oskrzeli interpretacja jest zwykle 
oczywista. Brak zacienienia oskrzela segmentowego jest charak
terystyczny dla nowotworów, aczkolwiek może również wystąpić 
w przewlekłych procesach zapalnych. Dobre rozkrzewienie gałązek 
oskrzelowych w obszarze zacienienia przemawia za tłem zapalnym.



7) Esofagografia jest badaniem koniecznym w przypadku 
zgłaszania przez chorego zaburzeń w połykaniu. Zdjęcie 
przeglądowe klatki piersiowej nie uwidacznia zmian przełyku 
i jest pomocne jedynie w przypadku ciał obcych cieniodajnych. 
Esofagografia jest jednym z badań umożliwiających rozpoznanie 
nowotworów przełyku, przepuklin rozworu przełykowego, achalazji, 
przełyku Barreta, uchyłku, rozlanego skurczu, ciała obcego i per
foracji przełyku. Niekiedy umożliwia także rozpoznanie zmian 
w innych narządach śródpiersia. Jako kontrastu używa się zazwy
czaj zawiesiny siarczanu baru pitej łykami. Niektórzy uważają, 
że w przypadku podejrzenia perforacji przełyku należy użyć środków 
cieniodajnych rozpuszczalnych w wodzie (n.p. Uropolina). Nie ma

to praktycznego znaczenia, gdyż 
stwierdzenie perforacji stanowi 
wskazanie do natychmiastowej 
operacji, podczas której baryt 
zostanie ewakuowany ze śród
piersia. Ponadto środki 
rozpuszczalne w wodzie nie są 
przeznaczone do podawania 
doustnego i mają smak bardzo 
źle tolerowany przez pacjentów. 
Podając stopniowo baryt śledzi 
się przechodzenie pierwszego 
łyku, perystaltykę, relief ścian, 
kształt zacienienia, ewentualne 
ubytki i naddatki zacieniowania 
lub wylewania się kontrastu 
poza przełyk do śródpiersia oraz 
ewentualne przemieszczenie 
przełyku. Wykonuje się serię 
zdjęć celowanych zaobserwo
wanych zmian. W przypadku ne
gatywnego wyniku badania 
kontrastowego przełyku należy 
nie lekceważyć skarg chorego na 
trudności w połykaniu i wykonać 
esofagoskopię, która często 
umożliwia wykrycie nowotworu 
we wczesnym okresie i skuteczne 
leczenie operacyjne.



Rys. 6. Schemat przepuklin 
przeponowych:
1 - przepuklina wślizgowa;
2 - przepuklina okołoprzelyk- 
owa
3 - przepuklina Morgagniego

4. Ropień dolnego prawego piata w projekcjach PA i L



Fot. 5. Przepuklina wślizgowa rozworu 
przełykowego

Fot. 6. Tomografia komputerowa. Obraz torbieli osierdzia (2).



8) Angiografia polega na podaniu kontrastu do wybranej tętnicy, 
zazwyczaj przy pomocy strzykawki automatycznej i jednoczesnym 
wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich lub lepiej filmu (ki- 
neangiografia) albo zapisie uzyskanego obrazu na taśmie magne
towidowej. Istnieje również możliwość odpowiedniego przetworzenia 
obrazu przy pomocy komputera sterującego aparaturą rentgenowską 
i odjęcia "tła" od obrazu zakontrastowanych naczyń (angiografia sub- 
trakcyjna). Angiografia płucna jest zwykle wykonywana w diagnostyce 
wad wrodzonych serca po podaniu kontrastu do prawej komory serca. 
Poza tym, wskazaniem do jej wykonania jest jasne płuco (np. 
w agenezji, hipoplazji lub zatorze t. płucnej) oraz ocena rozległości 
procesu nowotworowego. W tym celu wykonuje się zwykle selektywną 
angiografię z podaniem kontrastu do odpowiedniej tętnicy płatowej 
lub segmentowej. Można również wykonać angiografię oskrzelową, 
podając kontrast do gałęzi oskrzelowych aorty piersiowej. Aortografia 
(podanie kontrastu do tętnicy głównej) może być wskazana w diag
nostyce guza śródpiersia, którego obraz radiologiczny jest często po
dobny do tętniaka aorty piersiowej.

9) Flebografia polega na podaniu kontrastu do żyły z jed
noczesnym filmowaniem jego przepływu. W chirurgii klatki pier
siowej znaczenie ma cavografia (w zespole żyły głównej górnej) 
i azygografia (uwidocznienie żyły nieparzystej).

10) Badania z użyciem powietrza jako kontrastu: pneu- 
momediastinografia, pneumotorakografia i odma brzuszna obecnie 
zostały wyparte przez tomografię komputerową.

11) Tomografia komputerowa dzięki możliwości odwzoro
wania poprzecznego przekroju ciała dostarcza wielu szczegółów 
niemożliwych do oceny innymi metodami. Dalszymi zaletami są: 
duża czułość, możliwość przetwarzania obrazów oraz ilościowego 
oznaczania osłabienia promieniowania. W chirurgii klatki pier
siowej CT znajduje zastosowanie w ocenie:

- zmian nowotworowych oskrzeli,
- zmian nowotworowych płuc,
- przerzutów do płuc,
- szerzenia się zmian nowotworowych na otaczające struktury 

(śródpiersie, ściana klatki piersiowej, przepona, osierdzie, 
duże naczynia),

- różnicowaniu zmian w płucach i zmian opłucnej,
- ocenie narządów śródpiersia, szczególnie w lokalizacji i ocenie 

rozległości guzów tej przestrzeni,
- ocenie aorty (zagadnienie omówione jest w innym miejscu 

skryptu).



Rys. 7. Schematy obrazów uzyskiwanych tomografią komputerową 
klatki piersiowej na poziomach:
A  - rozwidlenia tchawicy 
B, C - wnęk



D -  ujścia lewej żyły płucnej do lewego przedsionka;
ltp - lewa tętnica płucna
ptp - prawa tętnica płucna
og - oskrzele główne
op -  oskrzele płatowe
o -  oskrzele segmentowe
t - gałęzie płatowe i segmentowe tętnicy płucnej, 
ż - żyły płucne płatowe i segmentowe 
żp -  żyła płucna



W przypadku raka oskrzela tomografia komputerowa umożliwia 
postawienie rozpoznania, ocenę rozległości i zaawansowania procesu 
oraz monitorowanie leczenia. Przy pomocy CT można wykryć ogniska 
o średnicy od 3 mm, czyli w fazie, gdy zmiana jest jeszcze niewidoczna 
na klasycznym zdjęciu rentgenowskim. Można również uwidocznić cień 
guza pośród towarzyszącej mu niedodmy czy zmienionej zapalnie tkanki 
płucnej. Zdania co do wartości tej metody w ocenie rozległości procesu 
są podzielone. Oceniając węzły chłonne, uzyskuje się około 40% wyników 
fałszywie dodatnich, rozpoznając przerzuty w powiększonych nienowot- 
worowo węzłach. Nieodzowna jest więc biopsja powiększonych węzłów. 
Czułość biopsji ogniska i węzłów zlokalizowanych za pomocą CT wynosi 
około 90%.

Ze względu na możliwość lokalizacji zmian o średnicy już 
3 mm, tomografia komputerowa ma duże znaczenie w wyk
rywaniu przerzutów nowotworowych do płuc. Szczególnie istotne 
jest to, że dzięki uzyskiwaniu obrazów w osi poprzecznej ciała 
uwidaczniają się obszary trudne do oceny lub ukryte w cieniu 
innych struktur na zdjęciach rentgenowskich. Dotyczy to zmian 
zlokalizowanych pod opłucną, szczególnie w zachyłkach przyk- 
ręgosłupowych, zachyłkach przeponowo-żebrowych, w sąsiedztwie 
cieni żeber. Stosunkowo duży procent wykrytych małych zmian 
guzkowatych to ziarniniaki swoiste i nieswoiste. Rozstrzygająca 
o utkaniu guzka jest biopsja przezklatkowa, wykonanie jej jest 
jednak trudne w przypadku zmian o niewielkiej średnicy.

Tomografia komputerowa pozwala na dobrą ocenę zmian ściany 
klatki piersiowej, ich lokalizacji, głębokości i rozległości. Pozwala to 
na zróżnicowanie zmian w tkance płucnej i zmian opłucnej, co często 
jest trudne a nawet niemożliwe w klasycznym badaniu 
rentgenowskim. Znajduje to zastosowanie np. w przypadku azbestozy.

W przypadku zmian grasicy oraz innych struktur patologicznych 
śródpiersia, tomografia komputerowa wyparła pneumomediasti- 
nografię, zapewniając dokładniejszą ocenę przedniego śródpiersia.

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

W badaniu narządów klatki piersiowej ultrasonografia znalazła 
największe zastosowanie w ocenie serca i dużych naczyń, co 
omówione jest dokładnie w innym miejscu skryptu.

W przypadku innych struktur klatki piersiowej, badanie ul
tradźwiękowe ma niewielkie zastosowanie (inaczej niż w przypadku 
schorzeń jamy brzusznej czy miednicy, gdzie jest badaniem tzw.



pierwszego kontaktu). USG znalazło zastosowanie w wykrywaniu 
obecności płynu w jamie opłucnej w przypadku klinicznych 
podejrzeń co do jego obecności. Badanie ultradźwiękowe uwidacznia 
niewielkie ilości płynu źle widoczne na zdjęciu rentgenowskim 
oraz płyn otorbiony, trudny do odróżnienia od zrostów opłucnowych. 
Przy pomocy USG można ustalić optymalne miejsce do nakłucia 
opłucnej. Pod kontrolą USG przeprowadza się nakłucie worka 
osierdziowego w przypadku obecności płynu. Przy użyciu specjal
nych głowic ultradźwiękowych z prowadnikiem do sterowania igłami 
bioptycznymi i punkcyjnymi wykonuje się diagnostyczne nakłucia 
zmian w obrębie klatki piersiowej, w celu uzyskania materiału 
do oceny cytologicznej.

BADANIA IZOTOPOWE

W przypadku badań klatki piersiowej najczęściej znajdują za
stosowanie do oceny ukrwienia (scyntygrafia perfuzyjna) i wen
tylacji płuc (scyntygrafia wentylacyjna). Scyntygrafię serca 
omówiono w innym miejscu skryptu.

Scyntygrafia perfuzyjna umożliwia uwidocznienie łożyska 
włośniczkowego i krążenia płucnego. Do badania stosuje się naj
częściej ludzką albuminę znakowaną izotopami jodu (J131), technetu 
(Tc99) i indu (In113). Wszystkie choroby wynikające z zaburzenia 
w krążeniu ujawniają się w postaci ognisk lub obszarów o zmnie
jszonej aktywności. Znaczenie diagnostyczne mają takie scynty- 
gramy, w których stwierdza się zaburzenia perfuzji przy 
prawidłowym obrazie radiologicznym. Głównym wskazaniem do 
wykonania scyntygrafii perfuzyjnej jest zator tętnicy płucnej (w. 
praktyce stan chorego w przypadku zatoru oraz ograniczona 
dostępność badania nie pozwalają na zastosowanie tej metody). 
Patologiczne scyntygramy występują również w przypadku:

- stanów zapalnych naczyń płucnych,
- po procesach zakrzepowych w żyłach płucnych,
- po radioterapii,
- w przerzutach nowotworowych,
- w chorobach tkanki płucnej (zwłóknienia, rozedma, niedodma)
- w zmianach opłucnej,
- w zmianach nowotworowych.
Scyntygrafię perfuzyjną z użyciem izotopu galu (Ga67) można 

stosować w diagnostyce nowotworów złośliwych płuc. Jest to metoda



czuła ale niespecyficzna. Izotop wychwytywany jest również przez 
tkankę ziarniczą w ziarnicy złośliwej, w sarkoidozie i innych 
zmianach układu chłonnego.

Scyntygrafia wentylacyjna polega na rozmieszczeniu w płu
cach radioaktywnego gazu po jego wziewnym podaniu. Za pomocą 
gammakamery połączonej z systemem komputerowym można 
oceniać pojemność całkowitą, pojemność życiową, objętość zalega
jącą płuc. Stosuje się również ksenon (Xe133) podawany dożylnie 
w fizjologicznym roztworze NaCl, oceniając jednocześnie perfuzję 
i wentylację. Wentylację ocenia się na podstawie szybkości eliminacji 
izotopu z powietrzem wydechowym. Szybkie usuwanie następuje 
w obszarach dobrze upowietrzonych, zaleganie występuje 
w miejscach gorzej wentylowanych.

REZONANS MAGNETYCZNY JĄDER KOMÓRKOWYCH 
(NMR)

W obrębie klatki piersiowej, przy pomocy NMR można zobra
zować guz płuca lub śródpiersia, zróżnicować zmiany płuc i opłucnej, 
oceniać zmiany w ścianie klatki piersiowej. Zakres badań pokrywa 
się więc w tym przypadku z badaniem CT. Ze względu na małe 
rozpowszechnienie metody i wysoki koszt w naszych warunkach 
NMR ma jeszcze niewielkie znaczenie diagnostyczne. Należy 
pamiętać, że jest to nowa metoda, dynamicznie się rozwijająca, 
o nie do końca poznanych możliwościach.

Rezonans magnetyczny umożliwia wyraźne zróżnicowanie 
dużych naczyń od litej tkanki, dzięki wyraźnie niższemu sygnałowi 
płynącej krwi. Znalazło to zastosowanie w ocenie wzajemnych 
relacji jam serca i dużych naczyń. Szczególnie przydatne okazało 
się to w przypadku trudnych diagnostycznie złożonych wrodzonych 
wad serca, w których badanie echokardiograficzne oraz 
angiograficzne nie dostarczyło dostatecznej informacji. Badanie 
NMR sterowane zapisem ekg ("bramkowane"), po komputerowym 
opracowaniu otrzymanych informacji, umożliwia uzyskanie trójw
ymiarowych obrazów, możliwych do oceny na ekranie monitora 
pod różnym kątem i w różnych przekrojach.



Fot. 7.  Tomografia NMR. Rak oskrzela w prawym górnym
p łacie



BADANIA INSTRUMENTALNE

Wziernikowanie tchawicy i oskrzeli 
(tracheobronchoskopia)
Badanie to, w zależności od wieku chorego i wskazań wykonuje 

się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Przygotowanie do 
badania i znieczulenie jest takie jak do bronchografii. Znieczulenie 
ogólne jest wskazane: u dzieci, w przypadkach usuwania ciała 
obcego, kiedy przewidujemy możliwość operacji bezpośrednio po 
bronchoskopii, przy zmianach w oskrzelach górnopłatowych lub 
położonych obwodowo i w przypadku nasilonych zmian zapalnych 
dróg oddechowych, kiedy znieczulenie miejscowe jest nieskuteczne. 
Wprowadzenie nowoczesnych bronchoskopów wyposażonych do
datkowo w optykę wsteczną, boczną i skośną oraz zimne źródło 
światła umożliwia wziernikowanie oskrzeli płatowych i niektórych 
segmentowych. Fiberobronchoskopy umożliwiają wziernikowanie

Fot. 8. Bronchoskop

oskrzeli segmentowych i subsegmentowych o średnicy do 4 mm.
Wskazaniem klinicznym do bronchoskopii jest nowotwór przed 

leczeniem operacyjnym, podejrzenie nowotworu płuc, krwioplucie, 
stridor, trwający 6 tygodni kaszel, nawracające zmiany zapalne 
płuc, duszność stała lub napadowa o nieznanej przyczynie. 
Wskazaniami radiologicznymi są guzy, szczególnie położone przy- 
wnękowo, cienie okrągłe pojedyncze lub mnogie, rozsiane zmiany



o nieustalonej etiologii, niedodma, rozedma obturacyjna, jamy nie
podobne do gruźliczych, widoczne na zdjęciu tomograficznym znie
kształcenie lub przemieszczenie oskrzela. Oprócz wskazań 
diagnostycznych istnieją wskazania życiowe. Są to: ciało obce 
w drogach oddechowych, krwotok i zamknięcie oskrzeli przez 
skrzepy krwi, nagle pojawiająca się z nieznanych przyczyn i nie 
ustępująca pod wpływem fizykoterapii niedodma, zachłyśnięcie 
treścią żołądkową, pęknięcie bąblowca płuca.

Badanie wymaga 
wprawy i dłuższego 
doskonalenia. Interpre
tacja obrazów endosk
opowych i ewentualne 
zabiegi powinny być 
wykonywane przez 
doświadczonego specja
listę. Celem tracheo- 
bronchoskopii jest 
uzyskanie jak najwięk
szej ilości danych i us
talenie albo potwier
dzenie rozpoznania kli
nicznego. W bezpośred
nim oglądaniu ocenia 
się wygląd, zabarwienie 
i wrażliwość błony 
śluzowej tchawicy, os
trogi i oskrzeli, ich 
ruchomość i sztywność, 
ewentualne zmiany or
ganiczne (przemiesz
c z e n i e  lub u c i s k  

z zewnątrz, nacieki i guzy, ziarnina). W czasie bronchoskopii 
zależnie od zastanych zmian pobiera się odpowiedni materiał bio
logiczny do dalszych badań i niekiedy stosuje leczenie miejscowe 
(np: usunięcie ciała obcego, elektrokoagulacja.

Fot. 9. Bronchofiberoskopy



M etody pobierania materiału biologicznego w czasie 
bronchoskopii:
1) a s p ir a c ja  - przy pomocy wprowadzonego przez bronchoskop 

cewnika pobiera się istniejącą wydzielinę lub wprowadza się 
niewielką ilość roztworu fizjologicznego i odssysa

2) b io p s ja  s z c z o te c z k o w a  - do oskrzela mniejszego kalibru 
wprowadza się cewnik ze szczoteczką, którym pobiera się materiał 
do badania cytologicznego

3) b io p s ja  b ło n y  ś lu z o w e j o s k r z e l i  o nieprawidłowym wy
glądzie lub zmian organicznych wewnątrzoskrzelowych ma 
znaczenie głównie w raku, izolowanej gruźlicy oskrzela, sarkoidozie

4) b io p s ja  p r z e z o s k r z e lo w a  służy do nakłucia powiększonych 
węzłów śródpiersiowych rozwidlenia tchawicy i okołotchawiczych, 
zwykle w chorobach o nieustalonym rozpoznaniu, przy podejrzeniu 
ziarnicy złośliwej, sarkoidozy, przerzutów nowotworowych, 
złośliwych chłoniaków, gruźlicy płuc. Metodą tą można również 
nakłuwać zmiany obwodowe płuca poprzez perforację wykonaną 
w oskrzelu pięcio- lub sześciorzędowym lub w razie potrzeby wyko
nać biopsję tkanki płucnej (rzadko wykonywana ze względu na 
dużą ilość powikłań).

Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)

polega na wprowadzeniu mediastinoskopu przez nacięcie powyżej 
rękojeści mostka lub w międzyżebrzu przy mostku. Umożliwia 
obserwację zmian w śródpiersiu przednim i tylnym oraz pobranie 
do badania całych węzłów chłonnych lub wycinków. Przyczynia 
się do ustalenia rozległości zmian, rozpoznania, operacyjności, roko
wania i postępowania. Jest wskazana w przypadkach powiększenia 
węzłów chłonnych śródpiersia o nie ustalonej przyczynie, niejasnych 
obrazach radiologicznych, podejrzeniu ziarnicy złośliwej, w nowo
tworach płuc przed planowanym leczeniem operacyjnym,w guzach 
śródpiersia. Jest wskazana szczególnie przy ujemnym wyniku 
poprzednio wykonanej biopsji przezoskrzelowej zmian w śródpier
siu.



Rys. 8. Guzy śródpiersia: l(a,b) - torbiel skórzasta, potworniak, 
c - torbiel celomatyczna; 2  - wole zamostkowe, zwężenie tchawicy; 
3 - grasiczak (odma śródpiersia); 4 - nerwiako-wlókniak,
5 - sarkoidoza, 6 - ziarnica złośliwa; 7 - mięsak limfatyczny,
8 - przerzuty nowotworowe

Nakłucie jamy opłucnej (thoracocoenthesis) wskazane jest 
w przypadkach nagromadzenia się w niej płynu. Płyn jest wyt
warzany w dużej ilości przez opłucną trzewną i jednocześnie 
wchłaniany przez opłucną ścienną do naczyń chłonnych. Zakłócenie 
równowagi między produkcją a wchłanianiem prowadzi do nagro
madzenia się płynu, zazwyczaj w jednej jamie opłucnej. Wyraźne 
zacienienie kąta żebrowo-przeponowego na zdjęciu rentgenowskim 
w pozycji stojącej w projekcji P-A widoczne jest przy około 300 
ml. płynu. Zdjęcie boczne może wykazać mniejszą ilość, a badaniem 
USG można stwierdzić już ok. 50 ml. Około 500 ml. płynu może 
być łatwo stwierdzone badaniem klinicznym. W przypadkach powol
nego gromadznia się płynu chory zwykle nie ma dolegliwości do 
czasu ubytku powierzchni wentylacyjnej wywołującej duszność. 
Zazwyczaj występuje tachykardia. Dalszy wzrost objętości płynu 
prowadzi do ucisku całego płuca, przepchnięcia śródpiersia na 
stronę przeciwną, ciężkiej niewydolności krążeniowo-oddechowej 
z sinicą. W niektórych przypadkach może występować ból, lecz 
jest on spowodowany raczej przyczyną wysięku, np. zawałem serca,



niż samym wysiękiem. Ból może występować w okresie 
początkowym choroby gdy zmienione zapalnie blaszki opłucnej 
nie są jeszcze oddzielone wysiękiem i przy ruchach oddechowych 
trą o siebie, drażniąc receptory bólowe w opłucnej ściennej i dając 
osłuchowe szmery dodatkowe (tzw. tarcie opłucnej).

Rys. 9. Płyn w jamie opłucnej: 1 - płyn w kącie przeponowo-żebrowym; 
2  - linia Ellis-Damoiseau; 3 - duża ilość płynu z przemieszczeniem śród- 
piersia i obniżeniem przepony; 4 - poziom płynu w pozycji stojącej przy 
obecności powietrza w opłucnej

Rys. 10. Schemat obrazu 
rentgenowskiego płynu w 
opłucnej w pozycji leżącej 
chorego



Rys. 11. Płyn otorbiony: 1 - pleuritis costalis; 2, 3 - pleuritis interlo- 
baris (PA i bok); 4 - pleuritis diaphragmatica; 5 - pleuritis mediasti- 
nalis

Rys. 12. Zrosty opłucnej: 1 - u podstawy płuca powodujące zatarcie 
zarysów przepony; 2 - w kącie przeponowo-żebrowym; 3 - namiotowate 
napinanie przepony w fazie wdechu; 4 - w szczycie płuca; 5 - w pobliżu 
przedniej ściany klatki piersiowej

Objawy przedmiotowe płynu w jam ie opłucnej

- zniesienie drżenia głosowego
- stłumienie odgłosu opukowego
- osłabienie lub zniesienie szmeru oddechowego
- zmniejszenie ruchomości oddechowej i uwypuklenie prze

strzeni międzyżebrowych przy dużej ilości płynu
Obszar nad którym stwierdzamy te objawy zależy od ilości 

płynu i pozycji chorego. Opukiwaniem oznaczamy górną granicę 
płynu w pozycji siedzącej. W przypadkach znacznej ilości płynu 
nad jego granicą słyszalny bywa szmer oskrzelowy i trzeszczenia. 
Należy wykonać zdjęcie klatki piersiowej P-A i boczne. Notujemy



dokąd sięga górna granica płynu, która zazwyczaj przebiega wzdłuż 
przedniego odcinka jednego z żeber.

Możliwe przyczyny hydrothorax
- Zastoinowa niewydolność krążenia
- Nowotwory: rak płuc, śródbłoniak, chłoniaki, przerzuty
- Urazy
- Zawał płuca: zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej, ropień 

podprzeponowy
- Zapalenie płuc
- Idiopatyczne
- Marskość płuca
- Niedodma płatowa
- Odma opłucnej
- Gruźlica, szczególnie nadkażona grzybicą, wirusami lub my- 

coplasmą
- Zespół M eigsa
- Retencja płynów i soli np. w niewydolności nerek
- Zespół Dresslera po kardiotomii
- Rzadkie przyczyny: uogólnione zakażenia bakteryjne, zespół 

nerczycowy, choroba reumatyczna

Postępowanie
Niewielka ilość płynu o znanej przyczynie nie wymaga inter

wencji. Często natomiast konieczne jest leczenie choroby podsta
wowej. W przypadkach zespołu po pericardiectomii zwykle 
wystarcza leczenie przeciwzapalne, niekiedy sterydami. W więk
szości przypadków przyczyna jest początkowo niejasna i konieczne 
jest nakłucie jamy opłucnej, które jest zabiegiem diagnostycznym 
oraz odbarczającym.

Technika nakłucia jam y opłucnej
W przypadku dużej ilości wolnego płynu najdogodniej wykonać 

zabieg w pozycji siedzącej chorego, który jest pochylony do przodu, 
oparty zgiętymi przedramionami o brzeg stołu przed nim lub oparcie 
krzesła, na którym siedzi przodem do oparcia. Wybieramy miejsce 
nakłucia w VI lub VII międzyżebrzu między linią łopatkową 
a pachową tylną (orientacyjnie 4 palce poniżej kąta łopatki). 
Niekiedy stan chorego jest tak ciężki, że nie można posadzić go 
w tej dogodnej pozycji, lub może to być chory zaintubowany, na 
oddechu zastępczym. Wówczas nakłucie wykonujemy w pozycji



półleżącej w linii pachowej środkowej. Po odkażeniu skóry 
i obłożeniu jałowymi serwetami wybranego pola znieczulamy 
powłoki w miejscu planowanego nakłucia 1% Lignocainą (ok. 5 
ml), prowadząc igłę nr 8 lub 7 tuż nad górnym brzegiem żebra 
ograniczającego wybrane międzyżebrze od dołu. Należy przekłuć 
opłucną i zaaspirować strzykawką. Uzyskanie płynu potwierdza 
dobry wybór miejsca i możliwość jego ewakuacji nakłuciem. Następ
nie przez znieczulony obszar do jamy opłucnej wprowadzamy grubą 
igłę połączoną z 50 ml. strzykawką trójnikiem z zaworkiem lub 
kilkunastocentymetrowym drenikiem. Igłę wprowadzamy blisko 
górnego brzegu żebra celem uniknięcia nakłucia naczyń międzyże
browych na głębokość wystarczającą do przebicia opłucnej ściennej, 
o czym świadczy zniknięcie oporu i aspirujemy płyn do strzykawki. 
Kiedy jest ona pełna zmieniamy położenie zaworu w trójniku i 
wypuszczamy płyn ze strzykawki do jałowej butelki lub, jeśli nie 
używamy trójnika, zakleszczamy drenik łączący igłę ze strzykawką, 
którą odłączamy i opróżniamy z płynu. Następnie strzykawkę 
łączymy ponownie z drenikiem i odkleszczamy go ( albo zmieniamy 
położenie zaworu w trójniku) i ponownie aspirujemy płyn. Postępu
jemy tak, żeby uniemożliwić wciągnięcie powietrza do jamy opłucnej 
przez otwarty koniec igły. Zabieg należy kontynuować tak długo, 
jak długo uzyskujemy płyn. Kaszel i ból świadczą o zbliżaniu się 
płuca do szczytu igły, którą należy wycofać z opłucnej, kończąc 
zabieg. Zazwyczaj udaje się usunąć płyn całkowicie lub prawie 
całkowicie, co potwierdzamy zdjęciem rtg. Należy pobrać próbki 
płynu na badanie bakteriologiczne, cytologiczne i biochemiczne.

Powikłania i niepowodzenia

Płyn należy aspirować powoli, gdyż zbyt szybkie opróżnienie 
jamy opłucnej z dużej ilości płynu może spowodować spadek 
ciśnienia lub nawet obrzęk płuc. Zależnie od stanu chorego, zabieg 
należy wówczas przerwać na kilka minut lub powtórzyć innego 
dnia, jeśli została istotna ilość płynu. Zazwyczaj chory znosi zabieg 
dobrze i jego stan ulega poprawie równocześnie z ewakuacją płynu. 
Autorzy aspirowali nawet 2500 ml. płynu jednorazowo. 
Nieuzyskanie płynu lub uzyskanie śladowej ilości świadczy o braku 
możliwości jego ewakuacji drogą nakłucia ze względu na dużą 
gęstość (krwiak, ropniak, duża ilość włóknika) i jest najczęściej 
wskazaniem do torakotomii, niekiedy do drenażu jamy opłucnej. 
Może być też skutkiem złego miejsca nakłucia, szczególnie przy 
niewielkiej ilości płynu, w przypadkach płynu otorbionego,



Ryc. 13. Fibrothorax. Duże zrosty 
opłucnej, podciągnięcie przepony ku 
górze, zmniejszenie objętości klatki 
piersiowej i przeciągnięcie śródpier- 
sia na stronę chorą

Pleuroskopia
Wziernikowanie jamy opłucnej może zastąpić torakotomię próbną 

i umożliwia pobranie wycinków, zwłaszcza w przypadku podejrzenia 
zmian nowotworowych.

Nakłucie worka osierdziowego (pericardiocoenthesis)
wskazane jest w przypadku nagromadzenia się płynu w worku 

osierdziowym w ilości utrudniającej napełnienie prawego przed
sionka serca podczas rozkurczu, powodującej mały rzut, zwiększoną 
aktywność współczulną z wyrównawczą tachycardią i wzrostem 
oporu systemowego. Proces chorobowy może przebiegać powoli 
i objawy mogą być maskowane przez mechanizmy kompensujące 
oraz przez objawy choroby podstawowej (infekcje, nowotwory, 
choroba reumatyczna, kolagenozy, wady serca, mocznica, stan po 
operacji serca, stan po zawale serca, po urazie klatki piersiowej, 
niedoczynność tarczycy). Spadek przepływu wieńcowego zazwyczaj

kiedy najlepiej wykonać 
nakłucie pod kontrolą 
skopii rtg lub USG. Innym 
pow ikłaniem  może być 
nakłucie płuca, którego ob
jawem jest krwista plwo
cina. Stwarza ono także 
m ożliw ość częściow ej 
odmy, a niekiedy prze
dostania się powietrza do 
żył p łucnych i zatoru 
pow ietrznego tętnic 
m ózgu. N akłucie żyły 
międzyżebrowej powoduje 

-aspirację krwi, która 
krzepnie w naczyniu. 

Należy zmienić położenie 
igły. Jeśli badanie płynu 
opłucnow ego nie ustali 
rozpoznania, a płyn utrzy
muje się lub nawraca, 

następnym krokiem jest przezskórna biopsja opłucnej. 
Jeśli i ona nie pozwala ustalić rozpoznania, wskazana jest 
otwarta biopsja płuca.



pojawia się stopniowo, lecz w niektórych przypadkach może 
wystąpić nagle.

H ydropericard ium  jest to nagromadzenie się przesięku 
w wyniku retencji sodu i wody w niewydolności krążenia lub nerek.

P e ric a rd itis  exu d ativa  może mieć różne przyczyny. 
W osierdziu gromadzi się płyn wysiękowy. Ilość płynu oceniamy 
badaniem fizykalnym, skopią rtg, a najlepiej badaniem USG. Szyb
kie narastanie dużej ilości płynu w jamie osierdzia, powoduje 
krytyczny stan ogólny i nosi nazwę tamponady serca. Klasyczne 
jej objawy noszą nazwę triady B eck a : podwyższone ośrodkowe 
ciśnienie żylne, spadek ciśnienia tętniczego, ciche tony serca. Do
datkowym objawem jest tętno paradoksalne. Chory ma duszność 
spoczynkową i sinicę. Jest to bezwzględne wskazanie do pilnego 
odbarczenia płynu. Nakłucie worka osierdziowego powinno być 
również wykonane w przypadkach zagrażającej tamponady. Należy 
pobrać próbki płynu na badanie bakteriologiczne, cytologiczne 
i biochemiczne. Niekiedy podaje się do worka osierdziowego leki.

Technika nakłucia worka osierdziowego
Nakłucie worka osierdziowego wykonuje się w pozycji 

półsiedzącej chorego, w warunkach jałowych, w znieczuleniu miej
scowym kanału wkłucia Lignocainą. Najbezpieczniejszym miejscem 
nakłucia jest kąt między wyrostkiem mieczykowatym mostka 
i lewym lukiem żebrowym (punkt Larreya). Po znieczuleniu powłok 
1% Lignokainą wkłuwa się długą i grubą igłę (14 lub 16) pod 
kątem około 45° w kierunku lewej łopatki do momentu pojawienia 
się płynu w strzykawce, którą jednocześnie aspirujemy. Igłę trzeba 
zawyczaj wkłuć na głębokość niemal 10 cm. Badanie należy wy
konywać pod kontrolą EKG w celu wykrycia dotykania igłą serca, 
lub lepiej pod kontrolą USG. Uzyskanie krzepnącej krwi świadczy 
o nakłuciu jamy serca lub naczynia wieńcowego - igłę należy 
cofnąć do worka osierdziowego i odbarczyć go. Nie krzepnąca krew 
świadczy o krwiaku osierdzia i jest wskazaniem do torakotomii.

BIOPSJA OPŁUCNEJ

Wskazaniem do wykonania biopsji opłucnej ściennej są stany 
chorobowe, w których nie udało się ustalić rozpoznania innymi 
metodami diagnostycznymi, szczególnie w przypadku podejrzenia 
gruźlicy lub nowotworu opłucnej. W zasadzie biopsję powinno wyko
nywać się tylko w przypadku obecności w jamie opłucnej płynu



lub powietrza, gdyż nakłucie bez spełnienia powyższych warunków 
niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia płuca, przelegającego do ściany 
klatki piersiowej, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Przezskómą biopsję opłucnej przeprowadza się po znieczuleniu 
miejscowym wszystkich warstw międzyżebrza. Położenie 
wprowadzanej igły można kontrolować przy pomocy monitora apa
ratu rentgenowskiego. Do nakłucia stosuje się specjalne igły 
z tnącą boczną krawędzią (igła Vim-Silvermana, Abramsa, Cope’a). 
W przypadku obecności płynu w jamie opłucnej pobiera się go do 
badania bakteriologicznego i histologicznego.

Najczęściej występującymi powikłaniami są: odma, krwawienia 
do jamy opłucnej, zakażenia.

BIOPSJA PŁUCA PRZEZ ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ

Biopsja transtorakalna wykonana została po raz pierwszy 
w 1883 roku w celu uzyskania materiału do badania bakteri
ologicznego. Początkowo jednak obarczona była bardzo dużym 
ryzykiem powikłań i z tego powodu nie była powszechnie stosowana. 
Po wprowadzeniu zmodyfikowanych igieł Vim-Silvermana wyk
onywano ją częściej. Za pomocą igieł tego typu można otrzymać 
cylindryczny wycinek tkanki płucnej, o długości ok. 1 cm. i średnicy 
ok. 1 mm., umożliwiający wykonanie badania histologicznego. Zas
tosowanie jednak grubej igły ciągle związane jest z występowaniem 
powikłań (odma, krwawienie do jamy opłucnej).

Biopsja cienkoigłowa.
W latach sześćdziesiątych zastosowano do badań transtorakal- 

nych igły o mniejszej średnicy co znacznie zmniejszyło odsetek 
powikłań i przyczyniło się do rozpowszechnienia tej metody badania, 
mimo że uzyskuje się podczas niego mniejszą ilość materiału, 
wystarczającą do badania cytologicznego.

Wskazaniami do wykonania biopsji są stwierdzone radio
logicznie, ograniczone procesy chorobowe zlokalizowane w obwo
dowych częściach płuc i śródpiersia, szczególnie pojedyncze lub 
mnogie cienie okrągłe, podejrzane o tło nowotworowe. Wykonuje 
się ją również w przypadku zmian rozsianych o niewyjaśnionym 
pochodzeniu. Zwykle decyzja o wykonaniu nakłucia podejmowana 
jest, gdy badanie materiału uzyskanego podczas bronchoskopii 
nie wyjaśniło przyczyny choroby.



Technika wykonania biopsji cienkoigłowej
Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym Lignokainą. 

Można choremu podać środki przeciwkaszlowe. Nakłucie powinno 
być wykonywane w pomieszczeniu wyposażonym w sprzęt reani
macyjny. Ułożenie chorego i miejsce nakłucia uzależnione są od 
lokalizacji zmiany patologicznej. Jako generalną zasadę przyjmuje 
się nakłucie ściany klatki piersiowej w miejscu położonym jak 
najbliżej ogniska chorobowego. Przebieg zabiegu obserwuje się na 
monitorze aparatu rentgenowskiego. Po dotarciu igłą w określone 
miejsce aspiruje się za pomocą strzykawki materiał do badania. 
Po wydobyciu igły, jej zawartość wydmuchuje się na szkiełko mik
roskopowe, wykonuje rozmaz, który po zabarwieniu ocenia się 
pod mikroskopem. Częstość trafienia średniej wielkości ogniska 
wynosi około 75%. Biopsję cienkoigłową zmian widocznych w USG 
wykonuje się pod kontrolą ultrasonografii, używając specjalnych 
prowadników do igieł punkcyjnych.

Przeciwwskazania do biopsji transtorakalnej:
- znaczna rozedma
- rozstrzenie oskrzeli
- znacznego stopnia zaburzenia wentylacji
- skaza krwotoczna
- nadciśnienie tętnicze
- niewydolność krążenia

OTWARTA BIOPSJA PŁUCA

Chirurgiczna biopsja płuca została wprowadzona przez Klassena 
w 1949 roku. Nie jest zabiegiem stosowanym często, rezerwowana 
jest dla niejasnych diagnostycznie przypadków. W ponad 90% badań 
przy pomocy biopsji otwartej udaje się ustalić rozpoznanie. Przeciw
nicy tej metody uważają, że jeżeli już wykonuje się torakotomię, 
powinno to być szerokie otwarcie klatki piersiowej, umożliwiające 
ewentualną interwencję.

Wskazania:
- obwodowe zmiany w tkance płucnej (podejrzenie sarkoidozy, 

pylicy, nowotworu)
- rozsiane zmiany w tkance płucnej, zlokalizowane również 

powierzchownie



Technika wykonania:
zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Wg Klassena wyk

onuje się boczną torakotomię w trzeciej lub czwartej przestrzeni 
międzyżebrowej, otwierając klatkę piersiową na długości około 10 
cm. Miejsce i rozległość torakotomii należy dostosować do topografii 
zmian. Po wycięciu fragmentu tkanki płucnej dokładnie zaszywa 
się miejsce po resekcji. Obecnie stosuje się również wycięcie po
jedynczego przerzutu lub mnogich przerzutów do płuca. Podczas 
zabiegu możliwe jest również pobranie wycinka z osierdzia lub 
opłucnej. Jamę opłucnej drenuje się, ranę zamyka warstwo.

WZIERNIKOWANIE PRZEŁYKU (ESOFAGOSKOPIA)

wskazane jest w przypadkach dysfagii spowodowanej chorobą 
przełyku lub uciskiem albo naciekiem z zewnątrz a także w guzach 
śródpiersia przed ich planowanym leczeniem operacyjnym celem 
wykluczenia naciekania przełyku. Jest także częścią badania eso- 
fagogastrofiberoskopowego. Umożliwia bezpośrednią ocenę wzrok
ową ewentualnych zmian, pobranie wycinków, a niekiedy leczenie. 
Jest wskazane w przypadkach ciała obcego, raka, uchyłka, achalazji, 
rozlanego skurczu przełyku, przepukliny przełykowej, przełyku 
Barreta.

BADANIA CZYNNOŚCIOWE PŁUC

Powikłania ze strony układu oddechowego należą do najczęst
szych powikłań pooperacyjnych, szczególnie po operacjach narządów 
klatki piersiowej, a przede wszystkim po wycięciu tkanki płucnej. 
Upośledzenie wentylacji jest największe w pierwszych dobach po 
operacjach narządów klatki piersiowej i nadbrzusza. Pojemność 
życiowa po tych operacjach zmniejsza się o około 25-55%, a objętość 
oddechowa o ok. 20% (bez resekcji płuca), co jest kompensowane 
wzrostem częstości oddechów. Unieruchomienie sprzyja zabu
rzeniom stosunku wentylacji do przepływu i hipoksemii. Chorzy 
po operacji narządów klatki piersiowej, szczególnie połączonych 
z resekcją tkanki płucnej lub operacji serca w okresie niewydolności 
krążenia z upośledzoną czynnością lewej komory serca wymagają 
zazwyczaj planowej wentylacji mechanicznej w pierwszych kilku 
- kilkunastu godzinach po operacji. W razie wystąpienia powikłań 
wentylacja często musi być przedłużona. Z tych powodów u chorego 
z dusznością wysiłkową, a tym bardziej spoczynkową ryzyko operacji 
jest zwiększone. Chorzy tacy powinni mieć przed operacją wykonane



badanie gazometryczne oraz badania czynnościowe płuc. W ba
daniach czynnościowych płuc wykorzystuje się spirometrię, spiro- 
grafię, pneumotachometrię i technikę rozcieńczania helu albo 
pletyzmografię całego ciała. Wykonuje się testy statyczne i dy
namiczne, także po podaniu leków rozkurczających oskrzela.

Statyczne objętości i pojem ności płuc:
Objętość (volume):
- zalegająca (residual v., RV) - pozostaje po maksymalnym 

wydechu
- zapasowa wydechowa (exspiratory reserve v., ERV) - wydy

chana po zakończeniu spokojnego wydechu
- oddechowa (tidal v., TV) - o. spokojnego wdechu albo wydechu
- zapasowa wdechowa (inspiratory reserve v., IRV) - wdychana 

po zakończeniu spokojnego wdechu

Pojemność (capacity):
- wdechowa (inspiratory c., IC) - suma TV i IRV
- życiowa (vital c., VC) - maksymalny wydech po maksymalnym 

wdechu
- wdechowa życiowa (inspiratory vital c., IVC) - maksymalny 

wdech po maksymalnym wydechu
- czynnościowa zalegająca (functional residual c., FRC) - po

zostająca po spokojnym wydechu = suma RV i ERV
- całkowita płuc (total lung c., TLC) - objętość powietrza po 

maksymalnym wdechu

Wskaźniki dynamiczne:
- Natężona p. życiowa (forced vital c., FVC) - natężony wydech 

po maksymalnym wdechu
- Natężona o. wydechowa pierwszosekundowa (forced expiratory 

v. in 1 second, FEV1)
- Maksymalny przepływ wydechowy w połowie natężonego wy

dechu (forced mid-expiratory flow ratę 25-75%, FMF 75-25%)
- Maksymalna wentylacja dowolna (maximal voluntary venti- 

lation, MW) - w czasie 12 lub 15 sekund
Przy zmianach obturacyjnych zmniejszone są wskaźniki 

natężonego wydechu. Wskaźniki objętościowe są prawidłowe lub 
zwiększone. Przy zmianach restrykcyjnych wskaźniki objętościowe 
są zmniejszone.



OCENA OPERACYJNOŚCI

Poniżej przedstawiono graniczne wartości, poniżej których chory 
nie kwalifikuje się do resekcji tkanki płucnej.

Jeśli chory nie spełnia tych warunków należy wykonać:
- spirometrię w pozycji leżącej na chorym boku
- scyntygrafię perfuzyjną płuc i obliczenie przewidywanej FEV1 

(0,8 1 - powinien tolerować pulmonectomię 0,6 1 - powinien 
tolerować lobectomię)

- wykonać pomiar cewnikiem Sw ana-G anza  (chory ze średnim 
ciśnieniem płucnym 35 mm Hg lub mniejszym, z jednos
tronnym zamknięciem t. płucnej powinien tolerować pul
monectomię.

PaCC>2 > 6 kPa (45 mm Hg) jest przeciwwskazaniem do pul- 
monectomii).

Także w operacjach bez resekcji tkanki płucnej i poza klatką 
piersiową ryzyko operacji jest kilkakrotnie większe przy powyższych 
wartościach niż u chorych z prawidłową wydolnością oddechową.

Drugim kryterium operacyjności w nowotworach jest możliwość 
techniczna całkowitego wycięcia. Poniżej przedstawiono 
przeciwwskazania do torakotomii.

Zmiany i okolice nieoperacyjne w nowotworach klatki 
piersiowej:

1) Stwierdzone badaniem fizykalnym
- przerzuty poza węzłami wnękowymi np. w węzłach nadoboj- 

czykowych lub odległe (wątroba, mózg, kości, skóra)
- porażenie struny głosowej
- zespół żyły głównej górnej
- zepół Homera

2) Stwierdzone badaniem obrazowym
- obustronne poszerzenie śródpiersia
- przerzuty do drugiego płuca

Rodzaj zabiegu FEV1 M W FE flow
pulm onectom ia 2 1 50% 1,6 1/s
lobectom ia 1 1 40% 0,6 1/s
segm entectom ia/ 
resekcja klinowa

0,6 1 40% 0,6 1/s



- zwężenie przełyku wskutek ucisku lub nacisku
- tamponada serca

3) Stwierdzenie komórek nowotworowych albo krwi w płynie 
opłucnowym lub osierdziowym

4) Stwierdzone bronchoskopią
- porażenie struny głosowej
- poszerzenie i zniesienie ruchomości ostrogi głównej
- naciek nowotowrowy w odległości mniejszej niż 2 cm od 

ostrogi głównej, za wyjątkiem ograniczonego do ujścia oskrzela 
górnego prawego płata

5) Stwierdzone mediastinoskopowo
- przerzuty do węzłów śródpiersia po stronie przeciwnej
- naciekanie przez nowotwór torebek pobranych węzłów.

Izolowany naciek ściany klatki piersiowej, osierdzia lub nerwu
przeponowego nie są bezwzględnymi przeciwwskazaniami do ope
racji, ale rak górnego płata, zwłaszcza po stronie lewej i porażenie 
nerwu przeponowego (paradoksalna ruchomość przepony) jest bezw
zględnym przeciwwskazaniem do torakotomii.

BADANIA POBRANEGO MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

Badanie plwociny
Cytologiczne badanie plwociny wykonuje się głównie w celu 

rozpoznania nowotworu, poza tym badanie to może mieć znaczenie 
uzupełniające w przypadku alergicznych chorób oskrzeli, pęche
rzyków płucnych, sarkoidozie.

Wydzielina oskrzeli składa się z płynu przesiękowego powierzchni 
oddechowej oraz śluzu wydzielanego przez komórki kubkowe 
i gruczoły śluzowe. Zawarte są w niej komórki nabłonka od
dechowego, makrofagi, limfocyty, erytrocyty, granulocyty, monocyty 
i komórki kwasochłonne. Skład procentowy poszczególnych typów 
komórek waha się w zależności od jednostki chorobowej.

Do badania pobiera się pierwszą plwocinę wykrztuszoną przez 
chorego rano, po obudzeniu się. W przypadku braku porannego 
wykrztuszenia plwociny należy je sprowokować przy pomocy in
halacji podgrzanego do temperatury ok. 50°C 10% roztworu NaCl, 
lub preparatów upłynniających wydzielinę oskrzelową.

Badanie cytologiczne plwociny największe znaczenie ma w przy
padku raka oskrzeli. Komórki nowotworowe złuszczają się z po
wierzchni zmiany w dużej ilości, nawet we wczesnym okresie, 
gdy nie występują jeszcze objawy kliniczne. Czułość metody zależy



od lokalizacji guza i wielkości zmiany. W przypadku położenia 
centralnego wynosi - 75 - 78%, w przypadku obwodowego - 40-50%. 
Guzek o średnicy mniejszej od 2 cm rozpoznawany jest w około 
20%. Metoda cytologiczna jest metodą mało czułą ale wysoce swoistą. 
Wyniki fałszywie dodatnie zdarzają się jedynie w około 1% przy
padków. Trafność oceny zależy również od doświadczenia anato
mopatologa oraz ilości badanych próbek (poleca się 3-5-ciokrotne 
badanie plwociny).

Z pobranego materiału wykonuje się rozmaz, który po utrwaleniu 
i wybarwieniu ocenia się mikroskopowo. Ocenę wykrztuszonego 
materiału rozpoczyna się od stwierdzenia w nim obecności mak- 
rofagów i mkórek nabłonka dolnych dróg oddechowych. Ich brak 
przemawia za tym, że badanym materiałem jest ślina.

Wynik badania w kierunku komórek nowotworowych może być 
przedstawiony według podziału Papanicolaou:

grupa I komórki prawidłowe
grupa II komórki atypowe bez cech złośliwości
grupa III komórki atypowe podejrzane jako komórki 

nowotworowe
grupa IV komórki prawdopodobnie nowotworowe
grupa V komórki nowotworowe
Często stosuje się tylko stwierdzenie: "badanie w kierunku 

komórek nowotworowych - negatywne, - pozytywne"

Bakteriologiczne badanie plwociny
Plwocinę należy badać stosunkowo szybko po odkrztuszeniu, 

ponieważ ulega ona stosunkowo szybko autolizie (w temperaturze 
pokojowej w ciągu 4-6 godzin). Przed wykrztuszeniem należy jamę 
ustną przepłukać przegotowaną wodą. Plwocinę należy odkrztusić 
do jałowego naczynia. Badanie rozpoczyna się od ustalenia czy 
wydzielina rzeczywiście jest pochodzenia oskrzelowego (mała 
zawartość lub brak komórek nabłonka płaskiego jamy ustnej, 
obecność komórek nabłonka dróg oddechowych). Następnie wyko
nuje się z plwociny posiewy, bezpośrednio lub po odpowiednim 
przygotowaniu (eliminacja zanieczyszczeń - np. metodą R aw linsa). 
Inne metody stosuje się w diagnostyce gruźlicy, np. zagęszczanie 
plwociny wg Petrofa, gdyż do wykrycia obecności prątków kwa- 
soopornych konieczna jest stosunkowo duża ich koncentracja.



BADANIE PŁYNU Z JAMY OPŁUCNEJ LUB OSIERDZIA

Badanie biochemiczne
Płyn opłucnowy zawiera takie same składniki chemiczne jak 

osocze, odmienne są natomiast ich stosunki ilościowe. Stwierdzono, 
że w przypadku wysięku (exsudatum) poziom białka w płynie 
przekracza 30 g/1, natomiast w przypadku przesięku (transsudatum) 
poziom białka nie przekracza 30 g/1. Można w celu oznaczenia 
przybliżonego poziomu białka w płynie wykonać próbę Rivalty, 
która polega na wpuszczeniu kropli badanego płynu do szklanego 
naczynia ze słabym roztworem kwasu octowego (2 krople stężonego 
kwasu na 200 ml wody) - kropla płynu o wyższej zawartości 
białka (wysięk) opadając w roztworze kwasu pozostawia za sobą 
białą smugę. W płynie wysiękowym stwierdza się niższy poziom 
glukozy niż w płynie przesiękowym, natomiast aktywność niek
tórych enzymów wzrasta (najczęściej określa się aktywność dehy
drogenazy mleczanowej - LDH). Odróżnienie płynu wysiękowego 
od przesiękowego nie przedstawia zwykle więkkszych trudności, 
nie znaleziono jednak wyraźnych kryteriów pozwalających na 
zróżnicowanie płynów w zależności od ich pochodzenia. Np. przyj
muje się, że wartości glukozy poniżej 3,4 mmol/1 przemawiają za 
etiologią gruźliczą, natomiast wartości bardzo niskie występują 
w kolagenozach. Dla płynów pochodzenia nowotworowego charak
terystyczne mają być wysokie poziomy LDH-2 przy niskich 
wartościach LDH-5.

Badanie cytologiczne
Badaniu poddaje się osad odwirowany z 200-300 ml płynu. Im 

większa ilość płynu i osadu tym lepsza ocena cytologiczna płynu. 
Podczas badania poszukuje się w płynie komórek krwi oraz aty
powych komórek nowotworowych.

W przypadku płynu przesiękowego (najczęściej powstającego 
w przebiegu niewydolności krążenia, hipoalbuminemii, zaciska
jącego zapalenia osierdzia, zespołu M eigsa) obraz cytologiczny jest 
wielopostaciowy. Dominują komórki międzybłonka, limfocyty i w ma
łym procencie granulocyty i erytrocyty. W przesięku pozostającym 
długo w jamie opłucnej rozwijają się zmiany wsteczne w komórkach 
międzybłonka, co może być przyczyną mylnego rozpoznania meta- 
plazji nowotworowej.

Płyn wysiękowy w jamie opłucnej powstaje najczęściej w prze
biegu nowotworu, infekcji, gośćca. W przypadku nowotworu 
powstawanie wysięku może być spowodowane utrudnieniem nor-



malnego, fizjologicznego drenażu płynu z jamy opłucnej (blokada 
drobnych naczyń krwionośnych i limfatycznych) lub przez implan- 
tację komórek nowotworu na powierzchni opłucnej lub wzrost guza 
w obrębie jamy. Ilość komórek nowotworowych obecnych w płynie 
zależy od mechanizmu jego powstawania. Przy zablokowaniu przez 
komórki nowotworowe drobnych naczyń ilość komórek atypowych 
w płynie jest niewielka. W przypadku wzrostu na powierzchni 
opłucnej lub w obrębie jamy, zazwyczaj ilość komórek nowotworo
wych jest bardzo duża i wychwycenie ich podczas badania jest 
proste. Obok komórek atypowych stwierdza się obecność limfocytów 
oraz eozynofilię.

W przypadku wysięku gruźliczego w płynie występują limfocyty 
oraz mała ilość komórek międzybłonka.

Wysięk towarzyszący zapaleniu płuc cechuje się obecnością 
największej ilości granulocytów. W około 20-30 % w rozmazie 
stwierdza się bakterie.

W przypadku kolagenoz w obrazie mikroskopowym osadu 
dominują limfocyty, czasmi obraz cytologiczny jest bardziej 
urozmaicony.

Badania bakteriologiczne płynu
Szczególnie istotne jest poszukiwanie prątków gruźlicy. W malej 

ilości płynu badanie to wypada zazwyczaj ujemnie. Możliwość ich 
znalezienia znacznie wzrasta w przypadku badania osadu odwi
rowanego z około 200-300 ml. płynu. Dodatnie posiewy prątków 
kwasoopornych uzyskuje się w około 20-30% przypadków. 
Równocześnie płyn badany jest w kierunku innych drobnoustrojów.

ODCZYNY SKÓRNE

W przypadkach guza klatki piersiowej lub płynu w jamie opłucnej 
czy osierdziu o nieznanej etiologii w ustaleniu rozpoznania często 
pomagają testy skórne, są one często dodatnie i niekiedy specyficzne 
w gruźlicy, histoplazmozie, nocardiomykozie, koccidioidomykozie, 
blastomykozie, sarkoidozie, zakażeniu bąblowcem.

Odczyn tuberkulinowy
Najczęściej wykonuje się odczyn Mantoux, podając śródskórnie 

2 jednostki tuberkuliny RT 23 w 0,1 ml. roztworu. Odczyn uważa 
się za dodatni przy nacieku o średnicy co najmniej 10 mm, za 
ujemny - poniżej 5 mm, pośrednie określa się jako wątpliwe. 
Odczyn dodatni świadczy o alergii typu opóźnionego na tuberkulinę,



najczęściej wskutek szczepienia BCG, rzadziej przebytego lub trwa- 
jącego zakażenia. Odczyn ujemny przemawia przeciwko 
rozpoznaniu gruźlicy. Jednakże niekiedy odczyn tuberkulinowy 
jest ujemny w bardzo ciężkich postaciach gruźlicy, szczególnie 
u osób w wieku podeszłym. Ponadto odczyn tuberkulinowy często 
staje się ujemny w przebiegu ostrych chorób zakaźnych, sarkoidozy, 
nowotworów, AIDS, w czasie leczenia immunosupresyjnego 
i napromienianiem.

Test Kveima
Polega na śródskórnym podaniu wyciągu ze śledziony lub węzłów 

chłonnych chorego na sarkoidozę (antygen sarkoidowy) i ocenie 
histopatologicznej wycinka, pobranego jeśli pojawi się odczyn ru- 
mieniowo-guzkowy. Za odczyn dodatni uważa się stwierdzenie 
gruzełka sarkoidowego. Odczyn jest dodatni u około 75% chorych 
na sarkoidozę.

Próba Casoniego
Polega na śródskórnym podaniu antygenu bąblowcowego i ocenie 

odczynu podobnie jak w próbie tuberkulinowej. W diagnostyce 
zakażenia bąblowcem ważny jest także odczyn wiązania dopełniacza 
według W einberga.





Bogdan Jegier

URAZY KLATKI PIERSIOWEJ 
- POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE

Klasyczny podział urazów klatki piersiowej uwzględnia obrażenia 
otwarte i zamknięte, przy czym te pierwsze dzieli się na:

- rany powierzchowne
- rany drążące do jamy opłucnej lub wiotkiej tkanki śródpiersia
- rany przenikające z obrażeniem narządów klatki piersiowej
- przenikające rany mieszane piersiowo-brzuszne z obrażeniami 

klatki piersiowej, otwarciem otrzewnej i obrażeniami na
rządów jamy brzusznej

Obrażenia klatki piersiowej powstałe w czasie działań wojennych 
mają zazwyczaj charakter otwarty i są spowodowane przez odłamki 
różnego rodzaju pocisków. W praktyce cywilnej przyczyną ich są 
najczęściej wypadki komunikacyjne i przedstawiają obraz wszyst
kich możliwych kombinacji urazów. 80% zamkniętych (tępych) 
obrażeń klatki piersiowej to następstwa wypadków samochodowych; 
inne przyczyny to zgniecenia, przysypania, upadki z wysokości 
i wybuchy. Urazy klatki piersiowej, pod względem częstości, stoją 
na trzecim miejscu, daleko w tyle za urazami czaszki oraz kończyn. 
Ze względu jednak na zasadnicze znaczenie prawidłowej czynności 
narządów klatki piersiowej, a w szczególności serca i płuc, urazy 
te są istotnie groźne i częściej niż inne prowadzą do zejścia 
śmiertelnego.

Należy pamiętać, że znaczna część chorych z ciężkimi uszko
dzeniami klatki piersiowej umiera przed udzieleniem im pomocy 
lub w drodze do szpitala. Bezpośrednie zagrożenie życia, jakie 
znaczna część tych urazów niesie, wymaga znajomości postępowania 
doraźnego.

USZKODZENIA ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ

Stłuczenie ściany klatki piersiowej jest urazem najczęściej spo
tykanym lecz najmniej groźnym. Przyczyną jest zwykle upadek 
i uderzenie klatką piersiową o jakiś przedmiot, wypadek komu
nikacyjny lub pobicie. Objawami są: ból w miejscu urazu, ogra-

Rozdział II



niczenie ruchów tułowia i często także czynnych ruchów jednej 
lub obu kończyn górnych.

Rozpoznanie stawiamy po dokładnym badaniu i wykluczeniu 
poważniejszych następstw urazu. Konieczne jest wykonanie i wnik
liwa ocena zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Leczenie 
ambulatoryjne polega na podawaniu środków przeciwbólowych 
i przeciwkaszlowych.

OBRAŻENIA KOŚĆCA KLATKI PIERSIOWEJ

Postępowanie w przypadkach złamania obojczyka, łopatki 
i urazów kręgosłupa znacznie wykracza poza zakres tego opra
cowania - odsyłamy do podręczników ortopedii i neurochirurgii.

Jednym z podstawowych warunków prawidłowej czynności wen
tylacyjnej jest utrzymanie integralności kośćca klatki piersiowej. 
Złamanie pewnej liczby żeber w dwóch równoległych liniach, do 
którego dołącza się niekiedy złamanie mostka, powoduje utratę 
stabilności klatki piersiowej. Wyłamany odcinek kośćca - tzw. okno 
kostne - powoduje powstanie oddechu opacznego i zaburzeń 
mechaniki oddychania prowadzących do niewydolności oddechowej.

Złamanie żebra może być proste lub z przemieszczeniem. Jego 
mechanizm jest zwykle pośredni, więc miejscem złamania jest 
najczęściej linia pachowa. Uraz działa zwykle na dużej powierzchni 
w płaszczyźnie przednio-tylnej. Przy mniejszej powierzchni urazu 
dochodzi do złamań bezpośrednich, zwykle na granicy części chrzęst- 
nej i kostnej żeber.

Trzy górne żebra i częściowo czwarte osłonięte są kośćmi 
i mięśniami obręczy barkowej, dwa ostatnie połączone są tylko z 
kręgosłupem. Tłumaczy to znacznie rzadsze występowanie ich 
złamań. Złamania żeber u małych dzieci są rzadkością ze względu 
na większą elastyczność klatki piersiowej. Podatność na złamania 
rośnie wraz z wiekiem, szczególnie po 30 r. życia.

Objawy złamania żebra:
- ból nasilający się przy wydechu; wdechowe ustawienie klatki 

piersiowej; powierzchowny szybki oddech
- "ból z oddali" - przy ucisku na mostek reakcja bólowa 

w miejscu złamania żebra
- w złamaniach z przemieszczeniem wyczuwalny próg kostny
- przy uszkodzeniu płuca odma podskórna.



Możliwe powikłania to:
- zranienie płuca i odma opłucnej
- krwiak opłucnej, szczególnie w przypadku złamania kilku 

żeber
- niewydolność oddechowa
- zapalenie płuc

Istotnym dla uzyskania maksymalnych efektów leczenia, przy 
optymalnych warunkach postępowania leczniczego jest:

- wykluczenie lub rozpoznanie powikłań
- stan układu oddechowego przed urazem
- wiek chorego
- ilość złamań
Nieodzowne jest oczywiście wykonanie zdjęcia rtg klatki piersiowej.
Niepowikłane złamanie mniej niż trzech żeber najczęściej można 

leczyć ambulatoryjnie, za wyjątkiem przypadków z towarzyszącą 
zaawansowaną chorobą płuc lub w wieku podeszłym. Podajemy 
leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe; stosujemy opaskę elestyczną 
na dolne żebra lub ewentualnie dachówkowaty opatrunek z przy
lepca po stronie złamania. U osób hospitalizowanych postępowanie 
powyższe uzupełnić można przykręgowym znieczuleniem przewo
dowym nerwów międzyżebrowych, prowadząc leczenie choroby płuc 
lub powikłań złamania.

ZŁAMANIE MOSTKA

Najczęstszą przyczyną jest uderzenie o koło kierownicy w czasie 
wypadku komunikacyjnego. Często towarzyszy mu złamanie wielu 
żeber. Izolowane złamania mostka są następstwem urazów działa
jących na niewielkiej przestrzeni - np. kopnięcie przez konia.

Najczęściej dochodzi do złamania mostka na granicy trzonu 
i rękojeści oraz w połowie długości trzonu.

Objawy: ból, krwiak, wzajemna ruchomość odłamów, wyczuwalny 
próg kostny.

Zdjęcie rtg powinno być wykonane w projekcji bocznej.
L e c z e n ie : złamania z przemieszczeniem wymagają operacyjnego 

nastawienia i zespolenia odłamów szwami metalowymi. Złamania 
bez przemieszczeń wymagają unieruchomienia w łóżku, podawania 
środków przeciwbólowych i przeciwkaszlowych do czasu uzyskania 
miękkiego zrostu, tj. 2-3 tyg. i zwykle jedynie kontroli ambula
toryjnej.



WIOTKA KLATKA PIERSIOWA - KLATKA PIERSIOWA "CE-
POWATA"

Jest to stan, gdy z powodu złamań wielomiejscowych kolejnych 
żeber lub żeber i mostka, wolny fragment ściany klatki piersiowej 
(zwykle przedniej) wykonuje ruchy opaczne.

Patofizjologia - w przypadkach niepowikłanych odmą lub 
krwiakiem opłucnej - podczas wdechu dochodzi do zapadania się 
wyłamanego fragmentu ściany wskutek mniejszego niż atmosferycz
ne ciśnienia w jamie opłucnej. Uniemożliwia to rozprężanie się 
płuca w obszarze leżącym bezpośrednio pod wyłamanym fragmen
tem - powoduje to zmniejszenie powierzchni wentylacyjnej. Podczas 
wdechu ciśnienie w jamie opłucnej jest większe od atmosferycznego, 
dlatego też wyłamany fragment wykonuje ruch przeciwny do po
zostałych części ścian klatki piersiowej. Wówczas w częściowo 
rozprężonym, leżącym pod nim obszarze płuca, gromadzi się 
powietrze bardziej wysycone dwutlenkiem węgla, które przy następ
nym wdechu przejdzie do prawidłowo przewietrzanych pęcherzyków 
płucnych. W taki sposób w kolejnych fazach oddychania zwiększa 
się obszar przestrzeni martwej, narasta niewydolność oddechowa 
- tym szybciej im większy fragment ściany klatki piersiowej wy
konuje ruchy paradoksalne.

Krańcowym przypadkiem jest złamanie obustronne wszystkich lub 
prawie wszystkich żeber, całkowicie uniemożliwiające oddech własny.

Pomoc doraźna ma na celu usunięcie ruchów opacznych klatki 
piersiowej przez odpowiednie ułożenie chorego, stabilizację 
wyłamanego fragmentu ręką lub odpowiednio uformowanym i umo
cowanym opatrunkiem, zniesienie bólu, leczenie niewydolności od
dechowej - podawanie tlenu, odsysanie wydzieliny z drzewa 
oskrzelowego, której chory nie może samodzielnie odkrztusić oraz 
jak najszybszy transport do oddziału chirurgicznego.

Zdarza się stosunkowo często, że opisany sposób postępowania - 
zwłaszcza gdy wyłamane "okno" kostne umiejscowione jest w bocznej 
lub tylno-bocznej części klatki piersiowej - wystarcza do opanowania 
sytuacji i uratowania chorego. Jeśli jednak objawy niewydolności 
oddechowej i "mokrego płuca" utrzymują się, należy rozważyć trzy 
zasadnicze możliwości dalszego postępowania leczniczego:

- założenie wyciągu na wyłamane "okno" kostne
- operacyjne zespolenie złamanych żeber i mostka
- zastosowanie kontrolowanego oddychania z okresowym do

datnim ciśnieniem wydechowym.



Wyciąg kostny utrzymuje się przez okres 2-3 tygodni. Gdy 
pomimo skutecznego wyciągu utrzymuje się niewydolność od
dechowa kontynuuje się oddech kontrolowany.

Przypadki powikłane odmą lub krwiakiem opłucnej wymagają 
jednocześnie odpowiedniego postępowania.

OPŁUCNOWE POWIKŁANIA URAZÓW KLATKI PIERSIOWEJ

Odma opłucnej jest stanem, w którym w jamie opłucnej znajduje 
się powietrze atmosferyczne, a płuco jest całkowicie lub częściowo 
zapadnięte. Stan ten może być następstwem zranienia ściany klatki 
piersiowej - odma zewnętrzna, lub płuca czy oskrzela - odma 
wewnętrzna, najczęściej, złamanym wskutek tępego urazu, żebrem.

Gdy powietrze w chwili urazu napłynęło do jamy opłucnej, a 
następnie droga napływu uległa samoistnemu zamknięciu wskutek 
krwiaka, obrzęku tkanek w ścianie klatki piersiowej lub płuca - 
mamy do czynienia z odmą zamkniętą. Gdy rana powłok lub 
płuca nie ulega zamknięciu - jest to odma otwarta. Szczególną 
jej odmianą jest odma zastawkowa.

ODMA OPŁUCNOWA ZAMKNIĘTA 
(zewnętrzna lub wewnętrzna)

Wystąpienie jej należy brać pod uwagę przy każdym urazie 
klatki piersiowej, przenikającym i tępym. Trzeba również pamiętać, 
że u człowieka z rozedmą płuc, nawet niewielki uraz może być 
przyczyną odmy.

D o le g liw o ś c i  mogą być niewielkie; duszność może się nie pojawić 
nawet przy całkowitej jednostronnej odmie, gdy zachowana jest



czynność drugiego płuca. Objawem najczęściej występującym jest 
kaszel.

Po stronie odmy stwierdza się następujące objawy:
- zmniejszenie ruchomości oddechowej
- osłabienie lub brak szmeru pęcherzykowego
- odgłos opukowy nadmiernie jawny, lub pudełkowy

Pewne rozpoznanie daje zdjęcie rtg, na którym występuje brak
rysunku płucnego w całym polu płucnym, lub w jego części. Jeżeli 
jedynym następstwem urazu jest zamknięta odma opłucnej, stan 
chorego jest zwykle dobry, gdyż wyłączenie z oddychania nawet 
całego płuca u człowieka dotychczas zdrowego nie powoduje 
bezpośredniego zagrożenia życia.

L e c z e n i e  polega na rozprężeniu płuca poprzez:
- nakłucie jamy opłucnej i próbę odessania powietrza, gdy 

odma jest niewielka
- drenaż ssący jamy opłucno wej pod stałym ujemnym ciśnieniem 

ok. 20 cm słupa wody
Dren do jamy opłucnowej, w przypadku odmy niepowikłanej, 

wprowadzamy w drugim międzyżebrzu, w linii środkowoobojczyko- 
wej. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym 0,5-1% lig- 
nokainą. Dren ten, najczęściej cewnik Petzera o średnicy co najmniej 
1 cm, mocuje się szwem do skóry, uszczelniając go dodatkowo 
szwem kapciuchowym.

Drenaż ssący, tzw. górny, prowadzimy do czasu pojawienia się 
prawidłowych szmerów oddechowych. Następnie na 12 godzin dren 
zakleszczamy i gdy rozprężenie płuca utrzymuje się, a kontrolne 
zdjęcie rtg potwierdza pełną powietrzność tkanki płucnej, dren 
możemy usunąć.

Duże znaczenie ma czas, jaki upłynął od powstania odmy do 
momentu zgłoszenia się do lekarza i założenia drenażu ssącego. 
Gdy spadnięcie płuca utrzymywało się przez jedną dobę - zwykle 
nie ma problemów z jego rozprężeniem. Jeśli czas trwania odmy 
jest dłuższy, wskazana jest podczas zakładania drenażu krótka 
intubacja i mechaniczne rozprężenie płuca. Całkowita odma opłuc
nej trwająca dłużej niż tydzień zwykle prowadzi do marskości 
płuca.

ODMA OPŁUCNOWA OTWARTA

Powstaje wskutek ziejącej rany ściany klatki piersiowej - odma 
zewnętrzna, lub oskrzela - odma wewnętrzna. Jest powikłaniem 
urazu klatki piersiowej stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia.



Objawy - ciężka duszność, sinica, kaszel, spadek ciśnienia tęt
niczego, wzrost ciśnienia żylnego, wdechowe ustawienie klatki pier
siowej, brak szmerów oddechowych i odgłos bębenkowy po stronie 
odmy, świst powietrza wpadającego i opuszczającego jamę opłucnej.

Badanie rtg - brak rysunku płucnego po stronie odmy, prze
sunięcie śródpiersia we wdechu na stronę zdrową; w czasie 
prześwietlenia - migotanie śródpiersia i oddech opaczny po stronie 
odmy.

Na ciężkość stanu chorego przy wystąpieniu otwartej odmy 
opłucnej wpływa:

- wyłączenie całego płuca z prawidłowej czynności wentylacyjnej
- oddech opaczny, który z każdym wdechem zwiększa przestrzeń 

martwą (patrz patofizjologia wiotkiej klatki piersiowej)
- daremna perfuzja - przepływ krwi nie ulegającej utlenowaniu 

wskutek braku czynności wentylacyjnej płuca
- tzw. migotanie śródpiersia; na skutek wyrównania się ciśnienia

w uszkodzonej jamie opłucnej z ciśnieniem atmosferycznym; 
podczas wdechu śródpiersie jest przeciągane na stronę zdrową, 
podczas wydechu - na stronę odmy

Powoduje to utrudnienie napływu żylnego do serca, spadek 
objętości wyrzutowej lewej komory, spadek rzutu minutowego serca,

Ryc. 1. Oddech opaczny przy otwartej zewnętrznej odmie płucnej



obniżenie ciśnienia tętniczego i wzrost ośrodkowego ciśnienia żyl- 
nego (ryc. 1).

L e c z e n i e : W odmie zewnętrznej otwartej konieczne jest doraźne 
uszczelnienie ściany klatki piersiowej przy pomocy dostępnych 
środków (gruby jałowy opatrunek zabezpieczony plastrem lub 
przytrzymywany ręką), a następnie po operacyjnym zamknięciu 
ubytku - drenaż ssący opłucnej. Często konieczna jest torakotomia.

W odmie otwartej wewnętrznej należy ścianę klatki piersiowej 
nakłuć grubą igłą, umożliwiając swobodny odpływ zasysanego przez 
uszkodzone oskrzele powietrza. W warunkach szpitalnych zakłada 
się drenaż ssący. Gdy postępowanie takie nie prowadzi do 
rozprężenia płuca, konieczne jest otwarcie klatki piersiowej, 
zaopatrzenie chirurgiczne rozerwanego oskrzela i założenie poope
racyjne drenażu ssącego (górnego i dolnego).

ODMA ZASTAWKOWA
(wentylowa, z nadciśnieniem, narastająca)

Może powstać w przebiegu odmy otwartej zewnętrznej, lub - 
znacznie częściej wewnętrznej. Mechanizm wentylowy wytwarza 
się zwykle po zranieniu płuca. Powietrze jest zasysane do jamy

Ryc. 2. Odma wentylowa: a) wewnętrzna, b) zewnętrzna



opłucnowej przy każdym wdechu i wskutek mechanizmu zastawk
owego nie może się wydostać w fazie wdechu (ryc. 2).

Szybko narastające w jamie opłucnej po stronie odmy ciśnienie 
prowadzi do objawów klinicznych oraz zaburzeń oddychania 
i krążenia podobnych do omawianych przy odmie otwartej, lecz 
znacznie bardziej nasilonych i przebiegających gwałtowniej.

Sródpiersie jest skrajnie przesunięte na stronę zdrową - człowiek 
z odmą zastawkową to człowiek umierający.

Rozpoznanie opieramy na takich samych objawach co w odmie 
otwartej. Potwierdza je nakłucie jamy opłucnej grubą igłą lub kilkoma 
cieńszymi - w 2-3 międzyżebrzu od przodu - podczas którego wy
dobywa się pod dużym ciśnieniem nagromadzone w jamie opłucnej 
powietrze. Jest to zabieg doraźnie ratujący życie chorego.

W warunkach szpitalnych zakładamy drenaż ssący - górny i 
dolny - lecz często występuje konieczność chirurgicznego zaopatrzenia 
rozerwanego oskrzela lub uszkodzonej ściany klatki piersiowej.

KRWIAK OPŁUCNEJ - (Haemothorax)

Krwiak opłucnej to obecność krwi w jamie opłucnej. Tak jak 
odmę, jego wystąpienie należy podejrzewać w każdym przypadku 
urazu klatki piersiowej. Odma i krwiak opłucnej występuje u 50% 
hospitalizowanych z powodu urazów klatki piersiowej osób.

Pod względem objętości nagromadzonej w jamie opłucnej krwi 
krwiak określamy jako mały - do 350 ml, średni - do 1500 ml 
i duży - powyżej 1500 ml.

Objawy krwiaka:
- stłumienie odgłosu opukowego nad obszarem krwiaka
- osłabienie lub zniesienie szmeru oddechowego
- zmniejszenie ruchomości oddechowej po stronie krwiaka
- różnie nasilone objawy krwotoku wewnętrznego, do wstrząsu 

oligowolemicznego włącznie
Wykonanie zdjęcia rtg jest zasadniczym elementem postępowania 

diagnostycznego. W miarę możliwości powinno to być zdjęcie w pozycji 
pionowej, ewentualnie pólsiedzącej. Zacienienie pola płucnego sięga 
tym wyżej, im większa jest objętość płynu w jamie opłucnej. 
W ocenie ilości płynu pomocne jest też zdjęcie w projekcji bocznej.

Jeżeli krwiak jest duży i narasta szybko po urazie, chorego 
kwalifikujemy do torakotomii; gdy jest mały lub średni i nie narasta 
szybko po urazie - zwykle wystarczający jest drenaż ssący dolny 
jamy opłucnej.



Dla dalszego postępowania istotna jest nie tylko ilość krwi 
odessanej bezpośrednio po założeniu drenażu, lecz również dy
namika drenażu w kolejnych godzinach po zabiegu. Jeśli szybkość 
krwawienia przekracza 100-200 ml na godzinę i nie ma tendencji 
zmniejszania się, przekracza 1000 ml w ciągu doby, należy otworzyć 
klatkę piersiową i zaopatrzyć miejsce krwawienia. Jest to zwykle 
krwawienie tętnicze ze ściany klatki piersiowej, a w ok. 15% 
przypadków - z płuca, serca lub wielkich naczyń.

Do drenażu dolnego jamy opłucnej używamy drenu o średnicy 
ok. 1 cm z otworem centralnym i bocznym (dren gumowy luli 
z tworzywa sztucznego). Zakładamy go w 7-8 międzyżebrzu w 
linii pachowej tylnej, techniką opisaną przy drenażu górnym. Krew 
odsysamy pod ujemnym ciśnieniem 20 cm słupa wody do pośredniej 
butli układu ssącego, zaopatrzonej w dokładną podziałkę. Jed
nocześnie uzupełniamy objętość krwi krążącej środkami 
krwiozastępczymi, w razie potrzeby również preparatami krwi, 
na zasadach obowiązujących w krwiolecznictwie.

WSPÓŁISTNIENIE ODMY I KRWIAKA OPŁUCNEJ
(Haemopneumothorax)

W przypadkach przenikających urazów klatki piersiowej, w 80% 
odmie opłucnej towarzyszy krwiak opłucnej. Również po urazach 
tępych, ze złamaniem kilku żeber, często odma i krwiak opłucnej 
występują równocześnie. Stan chorego jest najczęściej ciężki.

O rozpoznaniu decyduje stan kliniczny, a ostatecznie zdjęcie 
rtg - w pozycji pionowej lub półsiedzącej, na którym poziom płynu 
układa się w linii poziomej, w przeciwieństwie do linii łukowatej, 
w sytuacji, gdy nie ma powietrza w jamie opłucnej. Powyżej granicy 
cienia nie stwierdza się rysunku płucnego.

Leczenie: konieczność jednoczesnego drenażu górnego i dolnego 
jamy opłucnej. Dreny wychodzące z jamy opłucnej łączymy 
trójnikiem w kształcie litery Y - wspólny dren odprowadza płyn 
(krew) do butli pośredniej, a powietrze do ssaka (ryc. 3).

Dren dolny usuwa się po ustaniu krwawienia, zakleszczając 
w tym momencie dren górny, który ponownie podłącza się do 
ssania. Utrzymuje się go zachowując zasady jak przy leczeniu 
odmy opłucnej. W obu etapach usuwania drenów posługujemy się 
kontrolnymi zdjęciami rtg. Utrzymujące się krwawienie - stały 
drenaż oraz brak efektów rozprężenia płuca jest wskazaniem do 
otwarcia klatki piersiowej.



URAZY PŁUCA

Stłuczenie płuca jest następstwem urazów tępych lub postrzałów 
pociskami o dużej prędkości. Występuje najczęściej u chorych z 
wielopoziomowymi złamaniami żeber - w 75% u chorych z wiotką 
klatką piersiową - lecz może mieć także miejsce w przypadkach 
bez złamań żeber. Prowadzi do wyłączenia części płuca z czynności 
wentylacyjnej, narastającej w czasie niewydolności oddechowej, 
często dopiero w kilkanaście godzin po urazie.

Patofizjologia - krew i płyn z rozerwanych w czasie urazu 
pęcherzyków płucnych czopuje drobne oskrzela, prowadząc do ogra
niczonej lecz powiększającej się w czasie niedrożności dróg od
dechowych, a w konsekwencji do niedodmy. Odruchowo po urazie 
dochodzi do wydzielania ilościowego gęstego śluzu, mogącego 
czopować nawet duże oskrzela. Mówimy wówczas o mokrym płucu 
pourazowym. Odruch kaszlowy jest nieskuteczny w następstwie 
mechanicznej niewydolności spowodowanej złamaniami żeber, bądź 
też ograniczany bólem. Poważny stan chorego często jest pogłębiany 
nadmiernym, błędnym podawaniem parenteralnie płynów, nasi
lających przesięk i obrzęk tkanki płucnej.

Ryc. 3. Drenaż zamknięty 
zewnętrzny stosowany przy 
odmie i krwiaku jamy opłuc
nej.



Objawy:
- duszność,
- ból w klatce piersiowej,
- zwiększony wysiłek oddechowy, tachypnoe
- tachykardia, sinica
- duża ilość wydzieliny z dróg oddechowych, najczęściej pod

barwionej krwią,
- na zdjęciu rtg plamiste zacienienia miąższu płucnego
- wzrost ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla i obniżenie 

ciśnienia parcjalnego tlenu, pojawienie się kwasicy od
dechowej w kolejnych badaniach gazometrycznych - jedyny 
wczesny objaw dysfunkcji układu oddechowego

Każdy chory po urazie klatki piersiowej, u którego prawdopo
dobne jest stłuczenie płuca powinien mieć, jak najszybciej po przy
jęciu do szpitala, badanie gazometryczne. Należy je powtarzać, 
początkowo nawet co 1-2 godziny, w celu wczesnego rozpoznania 
lub wykluczenia stłuczenia płuca. Pogarszanie się wartości ga
zometrycznych, jak wspomniano powyżej, jest podstawą dla wczes
nego rozpoznania stłuczenia płuca, rozpoczęcia właściwego leczenia, 
mimo pozornie dobrego stanu klinicznego poszkodowanego.

Leczenie:
- mechaniczne wspomaganie oddechu (powietrze wzbogacone 

w tlen)
- utrzymanie drożności dróg oddechowych - staranna toaleta 

drzewa oskrzelowego, wlewki środków mukolitycznych, od
sysanie

- kontrolowane, umiarkowane podawanie dożylne płynów; kon
trola ciśnienia w tętnicy płucnej, w lewym przedsionku serca, 
ośrodkowego ciśnienia żylnego, rzutu minutowego serca

- jednoczesne leczenie urazów towarzyszących - złamań żeber, 
odmy, krwiaka opłucnej, itp.

ZRANIENIA PŁUC

Zwykle spowodowane są urazem przenikającym; najczęściej 
występują jednocześnie z krwiakiem i odmą opłucnej. Postępowanie 
rutynowe, to założenie drenażu klatki piersiowej - górnego i dolnego 
- by ewakuować wynaczynioną krew oraz rozprężyć zranione płuco, 
ustalając jednocześnie wielkość przecieku powietrza. Najczęściej 
leczenie operacyjne nie jest konieczne, gdyż dobre rozprężenie 
płuca prowadzi do uszczelnienia tkanek w miejscu zranienia.



KRWIAKI PŁUC

Najczęściej występują po bezpośrednim urazie tkanki płucnej. 
Radiologicznie stwierdza się słabo wysycone zagęszczenia, 
najwyraźniejsze po upływie ok. 2 tyg. od urazu. Są dość rzadkim 
powikłaniem urazów klatki piersiowej; postępowanie zachowawcze 
jest zwykle wystarczające i wynaczyniona krew ulega wchłonięciu.

USZKODZENIA TCHAWICY I OSKRZELI

Większość uszkodzeń głównych dróg oddechowych występuje w 
czasie wypadków komunikacyjnych, gdzie w czasie zderzenia 
kierownica samochodu uciska nagle na narządy leżące między 
mostkiem i kręgosłupem. Zwykle uszkodzeniu ulega dystalna część 
tchawicy lub pień oskrzela głównego. Urazy przenikające mogą 
uszkadzać każdy ich odcinek.

Rozległość uszkodzenia może być różna - od rozerwania ruszto
wania chrzęstnego z zachowaniem ciągłości błony śluzowej, przez 
rozerwanie części błoniastej, aż do całkowitego oderwania oskrzela 
głównego od tchawicy.

Objawy kliniczne:
- kaszel
- krwioplucie
- duszność związana z odmą opłucnej lub śródpiersia i krwa

wieniem do dróg oddechowych
- objawy krwotoku wewnętrznego związane z krwiakiem opłuc

nej
- często wytwarzający się mechanizm zastawkowy daje odmę 

opłucnej z nadciśnieniem.
Ostateczne rozpoznanie może ustalić lub potwierdzić broncho- 

skopia i bronchografia.
Wystąpienie objawów przerwania oskrzela poza częścią śród- 

piersiową dróg oddechowych zwykle opóźnia się do czasu odbar- 
czenia odmy i ujawnienia się wówczas niedodmy segmentu czy 
nawet całego płata płucnego.

Postępowanie doraźne ma na celu utrzymanie drożności dróg 
oddechowych, odbarczenie ewentualnej odmy zastawkowej lub śród
piersia oraz zwalczanie niewydolności oddechowej. Otwarcie klatki 
piersiowej i chirurgiczne zaopatrzenie miejsca uszkodzenia jest 
konieczne, gdyż drenaż jamy opłucnej nie powoduje trwałego 
rozprężenia płuca.



Poszkodowani z rozległym uszkodzeniem tchawicy lub oder
waniem oskrzela głównego, jeżeli nie zginęli na miejscu wypadku, 
wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej, a szybkość 
podjęcia odpowiedniego leczenia decyduje o przeżyciu.

Szybko narastająca, utrudniająca oddychanie odma śródpiersia 
jest wskazaniem do natychmiastowego odbarczenia - mediastino- 
tomii nadmostkowej (napięcie poprzeczne skóry nad wcięciem jarz
mowym mostka i rozwarstwienie tkanek na tępo), a następnie 
do torakotomii i chirurgicznego zaopatrzenia uszkodzenia.

USZKODZENIA SERCA I DUŻYCH NACZYŃ

Tępe urazy serca i dużych naczyń są najczęściej spowodowane 
zgnieceniem klatki piersiowej przez koło kierownicy w czasie zde
rzenia. Wielkość uszkodzenia może być różna, od stłuczenia i wy- 
naczynienia krwi do tkanki mięśniowej serca, do rozerwania jednej 
lub kilku jam serca.

Najprawdopodobniej, stłuczenie serca u ludzi po urazach komu
nikacyjnych klatki piersiowej występuje częściej niż to się powszech
nie przypuszcza.

Objawy stłuczenia serca:
- tarcie osierdzia
- ból w klatce piersiowej
- zaburzenia rytmu
- szmery patologiczne
- objawy zespołu małego rzutu
- nieswoiste zmiany w odcinku ST-T w badaniu EKG
Postępowanie w takich przypadkach jest objawowe, podobnie

jak w świeżym zawale mięśnia sercowego.
Po urazach z pęknięciem jam serca dochodzi do tamponady 

worka osierdziowego. Podobny obraz kliniczny powodują rany kłute 
serca oraz postrzały.

Tamponada osierdzia jest stanem, w którym krew wynaczynia 
się do worka osierdziowego i gromadzi się w nim w takiej objętości 
i pod takim ciśnieniem, że uniemożliwia wypełnianie, się serca v 
czasie rozkurczu. Ciśnienie wewnątrz worka osierdziowego utrudni; 
dopływ krwi żylnej poprzez ucisk na naczynia żylne.

Poza objawami wstrząsu pokrwotocznego, występują objawy ty 
powe dla tamponady:

- nadmierne wypełnienie żył szyjnych
- wzrost ośrodkowego ciśnienia żylnego



- spadek ciśnienia tętniczego
- obniżenie rzutu minutowego serca
- stłumienie tonów serca
- poszerzenie sylwetki serca na zdjęciu rtg
- brak tętnienia powiększonej sylwetki serca w czasie 

prześwietlenia rtg
- obniżenie woltażu załamków R w EKG

Postępowaniem doraźnym ratującym życie, jest nakłucie worka
osierdziowego - pericardiocenthesis.

Wykonuje się je w znieczuleniu miejscowym lignokainą, grubą 
igłą, lub igłą z koszulką z tworzywa sztucznego, którą można 
pozostawić w worku osierdziowym na dłużej dla kontroli 
krwawienia. Krew wynaczyniona do worka osierdziowego, a następ
nie ewakuowana, nie krzepnie. Gdy po skutecznym odbarczeniu 
worka osierdziowego objawy tamponady ponownie narastają, 
chorego należy leczyć operacyjnie.

Najczęstszym uszkodzeniem aorty poza workiem osierdziowym 
jest rozwarstwienie jej w odcinku piersiowym. Większość chorych 
z takim urazem ginie na miejscu wypadku. Najczęstsza lokalizacja 
to odcinek zstępujący, tuż poniżej odejścia tętnicy podobojczykowej, 
lewej, gdzie aorta przebiega wzdłuż kręgosłupa i może być 
zgnieciona między nim a mostkiem Nieliczne przypadki 
niewielkiego uszkodzenia aorty w części zstępującej mogą ulec 
samowygojeniu, tworząc tętniak rzekomy, nie dający objawów, 
a rozpoznawany przypadkowo.

Tętniaki aorty wymagają leczenia operacyjnego po uprzedniej 
angiografii, bądź też w przypadkach tętniaków rozwarstwiających, 
po rozpoznaniu potwierdzonym badaniem USKG przezprzełykowym.

URAZY PRZEŁYKU

Położenie przełyku chroni go przed urazami przenikającymi, 
a elastyczność jego ścian zabezpiecza przed urazami tępymi. Więk
szość jednak jego urazów jest tak poważna, że zwykle prowadzi 
do powikłań stanowiących zagrożenie życia, a nawet zgonu na 
miejscu wypadku. Do uszkodzeń przełyku dochodzi w wyniku 
postrzałów, ran kłutych i zmiażdżeń klatki piersiowej.

Nie należy zapominać o urazach jatrogennych, spowodowanych 
przez przypadkowe połknięcie ciał obcych (protez zębowych) oraz 
samouszkodzeń u więźniów i chorych psychicznie. Poprzez urazy 
jatrogenne należy rozumieć uszkodzenia ściany przełyku w czasie 
wziernikowania przewodu pokarmowego, zakładania sond, elektrod



do stymulacji przezprzełykowej oraz w czasie przezprzełykowego 
badania USKG.

W praktyce naszej Kliniki najczęstszą przyczyną perforacji 
przełyku były przypadki połknięcia części protez zębowych i nieu
dane próby ich usunięcia drogą ezofagoskopii.

Rozpoznanie ustalamy na podstawie:
- dokładnie zebranego wywiadu od poszkodowanego lub osób 

towarzyszących
- dolegliwości bólowych w klatce piersiowej
- krwistych wymiotów
- chrypki lub zmiany zabarwienia głosu
- trudności w przełykaniu
- odmy podskórnej, głównie na szyi
- wysokiej gorączki oraz leukocytozy w kilka-kilkanaście godzin 

po urazie
- wziernikowania przełyku

Badanie kontrastowe przełyku w 1/3 przypadków daje wynik 
fałszywie ujemny.

Perforacje przełyku od wewnątrz jego światła powstają na
jczęściej na wysokości jednego z trzech anatomicznych przewężeń:

- na wysokości chrząstki pierścieniowatej (zwieracz gardłowo- 
przełykowy)

- na wysokości luku aorty i lewego głównego oskrzela.
- na poziomie rozworu przełykowego przepony (zwieracz 

żołądkowo-przeponowy)
Każde uszkodzenie przełyku jest bardzo poważnym zagrożeniem 

życia chorego. Należy pamiętać, że treść przedostająca się przez 
uszkodzony przełyk do śródpiersia, to zakażona wydzielina jamy 
nosowo-gardłowej, ślina, a czasami treść żołądkowa (wymiociny). 
Dochodzi więc w krótkim czasie do rozległego zapalenia śródpiersia. 
W perforacjach odcinka piersiowego zwykle i opłucna śródpiersiowa 
ulega uszkodzeniu i treść ropna przedostaje się do jamy opłucnowej 
wytwarzając jej ropniak.

Ropne zapalenie śródpiersia, ropniak opłucnej oraz sepsa - to 
najcięższe pwikłania chorych nieoperowanych, lub operowanych 
zbyt późno. Urazy przełyku są wskazaniem do natychmiastowej 
operacji mającej na celu zamknięcie otworu w ścianie przełyku 
i drenowanie jamy opłucnej. Zwykle choremu wytwarza się gas- 
trostomię w celu prowadzenia odżywiania z wyłączeniem przełyku; 
obowiązuje stosowanie najsilniejszych antybiotyków w maksymal-



nych dobowych dawkach - by poszkodowanego maksymalnie ustrzec 
przed powikłaniami.

Przypadki operowane późno, przy pełnym rozwoju zapalenia 
śródpiersia obarczone są bardzo dużą, ponad 50% śmiertelnością.

USZKODZENIA PRZEPONY

Zranienia przepony mogą powstawać w następstwie ran kłutych 
nadbrzusza lub ran postrzałowych. Najczęściej jednak - 90% - 
dochodzi do rozerwania przepony wskutek urazów tępych. Zwykle 
urazy występują w lewej połowie przepony, gdyż prawa jest chro
niona przez wątrobę.

Pęknięcie przepony jako uszkodzenie izolowane występuje bardzo 
rzadko; najczęściej współistnieje z mnogimi urazami narządów 
jamy brzusznej i klatki piersiowej.

Objawy są mało charakterystyczne:
- objawy otrzewnowe
- niewydolność oddechowa
- zmiana toru oddychania na piersiowy
- odgłos opukowy nadmiernie jawny, ze względu na wniknięcie 

żołądka i jelit do klatki piersiowej
- osłabienie szmerów oddechowych po stronie uszkodzenia
- brak zarysu przepony

W większości przypadków rozpoznanie ustalane jest śródope- 
racyjnie podczas otwarcia klatki piersiowej lub jamy brzusznej. 
Niewielkie uszkodznia przepony powstałe wskutek urazów tępych 
są trudne do rozpoznania, nawet śródoperacyjnie i najczęściej 
prowadzą do przepuklin przeponowych.





CHOROBY TĘTNIC - ROZPOZNANIE I LECZENIE

PATOMORFOLOGIA I DYNAMIKA ZMIAN MIAŻDŻYCOWYCH

Miażdżycę (atherosclerosis) zalicza się do grupy chorób tętnic 
objętych łączną nazwą "arteriosclerosis obliterans" (stwardnienie 
tętnic). W grupie tej mieszczą się wszystkie zmiany w tętnicach, 
które prowadzą do zwłóknienia części lub całej tętnicy, zmniejszenia 
jej elastyczności a niekiedy do zwężenia lub zamknięcia światła 
tętnicy.

Do grupy tej zalicza się następujące zmiany:
- stwardnienie zarostowe tętnic
- stwardnienie wczesne tętnic
- stwardnienie starcze
- stwardnienie ze zwapnieniem tętnic
- stwardnienie tętniczek

Miażdżyca jest przewlekłą i postępującą chorobą, w przebiegu 
której w błonie wewnętrznej tętnic odkładają się produkty 
przemiany materii, wywołuje odczynowy rozrost komórek tej błony 
z wytwarzaniem składników bezpostaciowych i włóknistych istoty 
podstawowej tkanki łącznej. Stałe bodźce miażdżycotwórcze 
powodują, iż do postępujących zmian rozrostowo - wytwórczych 
dołączają się zmiany wsteczne, zwyrodnieniowe i martwicze, two
rzące zróżnicowany i często groźny obraz zmian w tętnicach.

Etiologia i patogeneza są złożone a definicja tej choroby jest 
w zasadzie bardzo trudna. Przy próbie zdefinjowania miażdżycy 
musimy uświadomić sobie następujące fakty:

1. Miażdżyca jest dzisiaj najczęściej rozpoznawaną w klinice 
w czasie sekcji zwłok chorobą tętnic.

2. Z analizy morfologicznej zmian w naczyniach osób zmarłych 
z różnych przyczyn a zwłaszcza w następstwie wypadków 
komunikacyjnych wynika, że prawie u wszystkich ludzi po
wyżej 40 roku życia występują mniej lub więcej zaawansow
ane zmiany miażdżycowe.

3. W miażdżycy zmiany chorobowe powstają najpierw w błonie 
wewnętrznej a więc w tej części ściany naczyniowej, która
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jest zaopatrywana w tlen i składniki odżywcze od strony 
prądu krwi.

4. Miażdżyca jest zawsze związana z zaburzeniami metabo
licznymi i zaburzeniami przepuszczalności śródbłonka i jego 
błony podstawnej a więc już nawet bardzo wczesne zmiany 
miażdżycowe wskazują na równoczesność występowania czyn
ników patogenetycznych związanych z metabolizmem i prze
dostawaniem się składników chemicznych krwi do określonych 
części i struktur ściany tętnic.

5. Miażdżyca prowadzi nieuchronnie do zgrubienia błony 
wewnętrznej tętnic. Jest to następstwem zatrzymywania się 
w tej błonie wody, tłuszczów i składników mineralnych oraz 
rozrostowego odczynu komórek, zwykle przebiegające z mniej 
lub bardziej intensywnym wytwarzaniem włókien kolageno
wych i mukopolisacharydów.

6. Miażdżyca jest zależna nie tylko od ogólnych zaburzeń me
tabolicznych w ustroju, lecz także od metabolizmu ściany 
naczyniowej. Czynniki fizyczne i hemodynamiczne wpływają 
na jej rozwój.

7. Miażdżyca jest chorobą przewlekłą - w jej rozwoju obserwuje 
się okresy nasilenia, stabilizacji, rozkwitu i cofania się zmian.

8. Miażdżyca zależy od wpływu bardzo licznych czynników 
związanych z ustrojem i jego warunkami bytowania. Mają 
tutaj znaczenie czynniki wewnętrzne (dziedziczność, płeć, 
choroby) oraz czynniki zewnętrzne (środowisko, praca, odży
wianie się, itp.).

Ponad stuletni okres badań nad morfogenezą i patogenezą 
miażdżycy pozwala dzisiaj stwierdzić, że w powstaniu decydujące 
znaczenie mają tu trzy czynniki:

- zaburzony metabolizm w ustroju
- zaburzenia krzepnięcia krwi
- zmiany w metabolizmie i funkcji ściany naczyniowej.

Duże znaczenie kliniczne ma rozmieszczenie zmian miażdży
cowych. Ogólnie charakteryzując sprawę można mówić o typie 
centralnym miażdżycy, kiedy dotyczy głównie aorty i naczyń 
wieńcowych lub o typie obwodowym, w którym przy stosunkowo 
niewielkim nasileniu zmian w aorcie, z reguły nie dających objawów 
klinicznych, w tętnicach obwodowych (mózgu, nerek i kończyn) 
stwierdza się miażdżycę uchwytną w diagnostyce arteriograficznej 
i co ważniejsze dającą wyraźne objawy kliniczne.



METODY DIAGNOSTYCZNE W CHOROBACH TĘTNIC

Podstawowe znaczenie w diagnostyce chorób tętnic posiada do
brze zebrany wywiad oraz badanie fizykalne chorego.

Wywiady - mają na celu ustalenie wieku, warunków domowych 
i pracy chorego, osobniczych i rodzinnych czynników obciążających 
chorego, zwiększających ryzyko występowania chorób układu 
naczyniowego:

palenie tytoniu, współistniejąca cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
otyłość, dziedziczna hiperlipidemia, itp.

Bardzo ważną czynnością jest ustalenie okresu trwania i dy
namiki występowania objawów chorobowych takich jak: drętwienie 
i ziębnięcie kończyn, ból wysiłkowy i spoczynkowy.

W badaniu fizykalnym - zwraca uwagę na występowanie i 
charakter zmian troficznych skóry, zmian zabarwienia, zaniki 
mięśniowe, owrzodzenie, martwicę w obszarze ewentualnego nie
dokrwienia np. kończyny dolnej.

Podstawowym badaniem w diagnostyce chorób tętnic jest badanie 
dotykiem i osłuchiwaniem tętna w typowych miejscach 
topograficznych. Badając tętno oceniamy napięcie ścian tętnic, 
powierzchnię tętna i jego wypełnienie.

Tętnicę skroniową wyczuwa się ku przodowi od górnego brzegu 
małżowiny usznej, tętnicę szyjną w trójkącie szyjnym, ograniczonym 
żuchwą, przednim brzegiem mięśnia mostkowo-obojczykowo- 
sutkowego i krtanią. W zakresie kończyny górnej: tętnicę podoboj- 
czykową - za górnym brzegiem obojczyka, tętnicę pachową - w 
dole pachowym, tętnicę ramienną - w bruździe przyśrodkowej 
między mięśniem dwugłowym a trójgłowym ramienia oraz na przed
niej przyśrodkowej powierzchni kłykcia kości ramiennej. Tętnicę 
promieniową i łokciową wyczuwa się powyżej dłoniowej powierzchni 
nadgarstka. Aortę wyczuć można zwłaszcza u ludzi szczupłych w 
okolicy pępka, nieco na lewo i powyżej. Tętnicę biodrową w linii 
łączącej pępek ze środkiem więzadła pachwinowego. Tętno tętnicy 
udowej nieco poniżej więzadła pachwinowego, u ludzi szczupłych 
można tętnicę prześledzić wzdłuż mięśnia krawieckiego.

Tętnicę podkolanową badamy palcami obu rąk w dole podko- 
lanowym opierając kciuki na rzepce. Tętno w tej okolicy jest czasami 
trudne do wyczucia. Tętnicę grzbietową stopy badamy między I 
a II kością śródstopia. Tętno tętnicy piszczelowej tylnej stwierdza 
się poniżej i z tyłu od kostki przyśrodkowej.



Osłuchiwanie tętnic w typowych badaniach tętna ma na celu 
stwierdzenie występowania szmeru naczyniowego świadczącego o 
zwężeniu tętnicy (20% - 90% światła) w okolicy miejsca badania.

Należy baczyć przy wykonywaniu tego badania, aby nie wy
woływać szmeru przez mechaniczny ucisk naczynia przykładowym 
lejkiem fonendoskopu.

W czasie badania tętna w zakresie kończyn górnych należy 
wykonać próby, dzięki którym można wykazać zespoły uciskowe 
w okolicy górnego otworu klatki piersiowej:

a) próba Adsona - dla stwierdzenia ucisku tętnicy podobo- 
jczykowej przez dodatkowe żebro szyjne lub mięsień pochyły 
przedni.

Próba jest dodatnia, gdy tętno na tętnicy promieniowej słabnie 
lub zanika w czasie gdy chory siedzący odchyla głowę do tyłu i 
wykonując głęboki wdech zwraca głowę na stronę chorą.

Towarzyszy temu uczucie mrowienia w badanej kończynie górnej.
b) dodatnia próba na uciskk tętnicy podobojczykowej 

m iędzy obojczykiem  a I żebrem - zanik lub osłabienie 
tętna oraz mrowienie w kończynie górnej po stronie chorej 
w czasie cofania przez chorego opuszczonych ramion ku tyłowi.

c) dodatnia próba na ucisk tętnicy podobojczykowej przez 
mięsień piersiowy większy - odwiedzenie i uniesienie 
ramienia po stronie chorej powoduje wystąpienie omawianych 
wyżej objawów

d) próba  Allena - na wykrycie niedrożności tętnicy 
promieniowej lub łokciowej. Polega na uciśnięciu i zamknięciu 
jednej z tętnic przedramienia przy podejrzeniu o niedrożność 
pozostałej, co przy wykonywaniu przez chorego ruchów 
zamykania i otwierania dłoni, powoduje jej zblednięcie, trwa
jące tak długo jak trwa ucisk drożnej tętnicy.

Objaw zblednięcia - próba dodatnia, gdy pod wpływem ucisku 
skóry, płytki paznokcia, przez palec badanego, występuje zblednięcie 
w miejscu ucisku, a jego ustępowanie trwa dłużej niż 2 sekundy. 
Czym mniejszy dopływ krwi do skóry, tym dłuższy czas ustępowania 
zblednięcia. Należy pamiętać, że opóźnienie może wiązać się z 
niską temperaturą otoczenia jak i wynikać ze stanu ogólnego 
chorego, np. wstrząs sercopochodny lub pourazowy.

Próba ułożeniowo-wysiłkowa Samuelsa dla określenia re
zerwy naczyniowej kończyn i wykrycie wczesnych objawów nie
dokrwiennych. Próba polega na uniesieniu obu kończyn dolnych 
do góry pod kątem ok. 45° i wykonywaniu energicznych ruchów



zgięcia i prostowania stóp w stawkach skokowych. Przy istniejącym 
niedokrwieniem stopa blednie po kilkunastu sekundach (występu
jący ból skraca czas próby), po czym chory siada i opuszcza kończyny. 
W warunkach prawidłowych po 5-12 sekundach wypełniają się 
żyły podskórne. W przypadku niedokrwienia, w zależności od jego 
nasilenia, zaczerwienienie stopy i wypełnienia żył podskórnych 
pojawia się z opóźnieniem.

Próba dla kończyn górnych polega na ich uniesieniu i ener
gicznym zamykaniu i otwieraniu dłoni.

Pomiar obwodów kończyn - różnica obwodów kończyn może 
wynikać z zaników mięśniowych na skutek niedokrwienia kończyn.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi - u zdrowego na kończynach 
dolnych ciśnienie skurczowe jest wyższe lub równe ciśnieniu 
kończyn górnych. Zwężenie pnia głównego tętnicy powoduje ob
niżenie ciśnienia, a przy zamknięciu tętnicy ciśnienie mierzone 
zwykłym aparatem staje się nieoznaczalne.

Dla celów diagnostyki chorób tętnic zwłaszcza dla oceny stanu 
ukrwienia kończyn wykonuje się między innymi następujące 
badania:

1) pomiar ciepłoty powierzchniowej
2) pletysmografię
3) badania izotopowe
4) pomiar przepływu krwi
5) aorto - arteriografię
6) USG-D.

Pomiar ciepłoty powierzchniowej - do tego celu służą ter
mometry elektryczne lub termistorowe. Wykonuje się tzw. pomiary 
poprzeczne, tj. na opuszkach wszystkich palców kończyny lub tzw. 
pomiary podłużne - w różnych punktach wzdłuż całej kończyny.

Wykorzystując promieniowanie podczerwone, zależne od tem
peratury tkanek, przy pomocy termografu można uzyskać barwne 
fotografie kończyny (miejsca słabiej ukrwione mają mniejszą tem
peraturę). Wiele czynników rzutuje na uzyskanie wyniku pomiarów, 
np: temperatura otoczenia, stopień wilgotności powietrza, potliwość, 
stany zapalne itp.

Pletysmografia - polega na rejestracji zmian objętości kończyny 
pod wpływem napływu krwi tętniczej w okresie wstrzymania z 
niej odpływu krwi. Stosuje się pletysmografy tensometryczne, im- 
pendacyjne i inne.

Badania izotopowe - polega na usuwaniu przez płynącą krew 
izotopu Xe133 wstrzykniętego do mięśni kończyny. Rejestracja od-



bywa się za pomocą czujnika scyntylacyjnego. Im lepszy przepływ 
krwi tym szybsze wypłukanie oznacznika.

Pomiar przepływu krwi - przepływomierz elektromagnetyczny 
zbudowany jest z małych zwojów elektromagnetycznych osłoniętych 
plastikową otoczką. Czujnik, który obejmuje cały obwód wyizolowa
nej (śródoperacyjnie) tętnicy, rejestruje falę drgań naczynia wy
twarzającą prąd. Na podstawie jego pomiaru można wnioskować 
o wielkości przepływu krwi przez badaną tętnicę.

Przepływomierz ultradźwiękowy - wykorzystano zjawisko Dop
plera, rejestrując fale ultradźwiękowe odbite od elementów mor- 
fotycznych przepływającej krwi. Dokonuje się pomiaru ich 
częstotliwości oraz różnicy czasu między ich wysłaniem s odbiorem.

Metoda nieinwazyjna powtarzalna, pozwalająca na określenie 
drożności naczynia, kierunku przepływu krwi i jej chwilowej 
prędkości wynikającej z cyklicznej pracy serca (aparat typu UDP- 
10). Nowsze aparaty rodzimej produkcji typu UDP-20, UDP-30 i 
UMD-5 pozwalają na wyliczenie ilościowe przepływu krwi w jed
nostce czasu, a także określenie średnicy badanego naczynia.

Za pomocą ultradźwiękowych detektorów przepływu oznacza 
się tzw. "wskaźnik ciśnieniowy kostkowo-ramienny", jest to sto
sunek ciśnienia skurczowego krwi na obwodzie kończyny dolnej 
do ciśnienia skurczowego kończyny górnej (norma wskaźnik 1), 
nawet w przypadkach niewyczuwalnego tętna na tętnicy grzbietowej 
stopy lub piszczelowej tylnej.

Aorto - arteriografia - podanie środka cieniującego bezpośred
nio do aorty lub badanej tętnicy. Najważniejsze badanie diag
nostyczne dla celów chirurgicznych, pozwalające ocenić stan tętnic, 
ich przebieg, wielkość światła, jego nierówności i zamknięcia, rozwój 
krążenia obocznego, stan tętnic obwodowych, co pozwala na wstępne 
dokonanie wyboru odpowiedniego zabiegu rekonstrukcyjnego. Aor- 
tografię wykonuje się dwoma sposobami: metodą Dos Santosa i 
metodą Seldingera. Wg D os Santosa  nakłuwa się igłą bezpośrednio 
aortę brzuszną na wysokości Thl2, LI dojściem przezlędźwiowym. 
Po podaniu środka cieniującego uzyskuje się obraz aorty brzusznej, 
tętnic nerkowych, tętnic miednicy malej, tętnic biodrowych i tętnic 
obu kończyn dolnych. Badanie wykonuje się w przypadkach nie
dokrwienia kończyn dolnych z zespołem Leriche’a włącznie oraz 
w niektórych przypadkach podejrzenia tętniaków aorty brzusznej. 
Aortografia m. Seldingera  polega na wprowadzeniu cewnika 
naczyniowego do aorty na żądaną wysokość, drogą nakłucia tętnicy 
udowej (najczęściej). Ograniczenia zastosowania wyżej wymienionej



metody: zmiany naczyniowe w obrębie tętnic udowej, biodrowej, 
tętniaki aorty brzusznej (wykonuje się wtedy aortografię drogą 
nakłucia tętnicy pachowej lub ramiennej). Arteriografia sposobem 
Seldingera: wybiórcze nakłucie igłą tętnicy np. udowej celem 
uzyskania obrazu tętnic kończyny poniżej więzadła pachwinowego.

LECZENIE CHORÓB TĘTNIC

Stan ogólny chorego, objawy chorobowe czasokres, trwania 
i dynamizm ich występowania, rodzaj zmian chorobowych tętnic 
i ich lokalizacja determinują sposób postępowania i wybór rodzaju 
leczenia.

W odniesieniu do niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu 
zwężającego stwardnienia tętnic (arteriosclerosis obliterans, w 
skrócie AO), na podstawie nasilenia objawów chorobowych, 
wyróżniamy wg Fontaine’a 4 okresy kliniczne niedokrwienia:

I - zmiany w naczyniach bez wyraźnych cech klinicznych 
niedokrwienia kończyn dolnych 

II - chromanie przestankowe (claudicatio interm ittens)
III - ból spoczynkowy
IV - zmiany martwicze

Leczenie zachowawcze (farmakoterapia, fizykoterapia) należy 
prowadzić u chorych w I i II okresie niedokrwienia, kontynuować 
u ludzi po operacjach naczyniowych, a także w przypadkach nie 
zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Operacje naczyniowe 
winny dotyczyć chorych w II i III okresie niedokrwienia. Podjęcie 
decyzji o leczeniu chirurgicznym w przypadkach występowania 
chromania przestankowego warunkowane jest widocznym i szybkim 
postępem choroby, tj. stałym skracaniem się dystansu chromania 
przestankowego w krótkim okresie czasu, dając dyskomfort życiowy, 
mimo prowadzonego leczenia zachowawczego. Operacje naczyniowe 
rekonstrukcyjne przeprowadzane u chorych w IV okresie nie
dokrwienia, wykonuje się najczęściej jako "próbę ratowania 
kończyny", a uzyskiwane wyniki w dużym procencie przypadków 
są niezadawalające.

Postępowanie zachowawcze

Celem jest zahamowanie postępu choroby, zmniejszenie a nawet 
likwidacja objawów niedokrwienia poprzez rozwój w jak najwięk
szym stopniu naturalnego krążenia obocznego. W tym celu zale
cam y choremu między innymi: zaprzestanie palenia tytoniu,



zmniejszenie wagi ciała do należytej w stosunku do wzrostu i 
wieku, stosowanie diety ubogiej w węglowodany i tłuszcze, unikanie 
zimna i wilgoci, nawet poprzez zmianę warunków pracy, pielęgnację 
stóp, prawidłowe obcinanie paznokci, unikanie skaleczeń skóry, 
gorących kąpieli itp.

Fizykoterapia i rehabilitacja ruchowa - najczęściej polecane 
jest codzienne wykonywanie z różną szybkością i różnej długości 
spacerów, marszów w sposób nie doprowadzający do wystąpienia 
bólu typowego dla chromania przestankowego. Stosuje się także 
ćwiczenia polegające na unoszeniu i opuszczaniu kończyn, suche 
masaże mięśni ud i podudzi wykonywane przez samych chorych. 
Korzystając z wyposażenia gabinetów fizykoterapeutycznych sto
sujemy zabiegi typu jonoforezy, masaży wirowych podwodnych 
lub kąpieli.

Farmakoterapia - zależnie od przyczyn i nasilenia objawów 
niedokrwienia stosuje się różne środki farmakologiczne. Działając 
wielokierunkowo, np. w leczeniu miażdżycowego niedokrwienia 
tętnic stosujemy środki:

a) rozszerzające naczynia, np. pochodne kwasu nikotynowego 
jak: witamina PP, sadamin, cardilan, nicotol, provasan, com- 
plamin

b) zwiększające i ułatwiające przepływ krwi w mikrokrążeniu, 
np. pridazol, dekstran

c) o działaniu przeciwmiażdżycowym oraz stabilizujące 
przemianę cholesterolowo-lipidową, np: prodectin, lipostabil

d) antyagregacyjne, np. polopiryna, curantyl, przeciwkrzepliwe 
- heparyna, pochodne kumaryny: pelentan, syncumar, fibryno- 
lityczne - streptokinaza, arwin.

W leczeniu zmian zapalnych tętnic stosujemy dodatkowo leki 
przeciwzapalnie działające, np: sterydy kory nadnerczy. W ner
wicach naczyniowo-ruchowych zalecamy trankwilizatory, np. 
oxazepam, trioxazin.

Leczenie owrzodzeń, niedokrwiennych stanów zapalnych i 
martwicy polega na stosowaniu dodatkowych środków działających 
ogólnoustrojowo i miejscowo, np. celowanych antybiotyków, leków 
przeciwbólowych, znieczulających miejscowo, np. żel ksylokamowy, 
maść anestezynowa itp.

Stany takie wymagają odpowiedniej pielęgnacji, zmian opa
trunków, nacinania ropni, wycinania tkanek martwiczych, stoso
wania środków pobudzających miejscowo do ziarninowania.



Środki przeciw bólow e - stosujemy u chorych z bólami 
spoczynkowymi. Staramy się dostosować grupy tych środków do 
potrzeb chorego, mając na uwadze nasilenie bólów, siłę działania 
leku i jego toksyczność. Środki narkotyczne, np. fortral, dolargan 
winny być stosowane przez krótki okres z obawy przed narkomanią.

Leczenie operacyjne

Wspomniano już o ogólnych wskazaniach do leczenia chirurgicznego, 
jednakże decyzję o operacji, jej terminie i rodzaju należy zawsze in
dywidualizować. Operacje rekonstrukcyjne mają na celu przywrócenie 
krążenia w obszarze niedokrwienia lub znaczne zmniejszenie jego 
zasięgu. Powszechnie stosuje się następujące typy zabiegów:

1) udrożnienie tętnicy (endarteriektomia) - polega na 
mechanicznym usunięciu zmienionej miażdżycowo błony 
środkowej i wewnętrznej tętnicy. Zabieg wykonuje się przy 
zmianach obejmujących raczej duże tętnice (biodrowa, udowa), 
zwężonych lub zamkniętych na krótkim odcinku. Udrożnienia 
dokonujemy pod kontrolą wzroku nacinając tętnicę na całej 
długości zmiany (metoda otwarta), lub metodą zamkniętą 
polegającą na usunięciu czopa miażdżycowego przy użyciu 
tzw. striperów, np. stripera Cannona. Oddzielamy "na ślepo" 
masy martwicze usuwając je przez miejsce nacięcia tętnicy.

2) trombendarteriektomia - udrożnienie światła tętnicy 
zmienionej miażdżycowo wraz z usunięciem ze światła 
naczynia znajdującej się w nim w różnym stadium organizacji 
skrzepliny. Technika zabiegu opisana wyżej.

3) usunięcie zatoru (embolektomia) operacja wykonywana celem 
przywrócenia krążenia w ostrym niedokrwieniu. Embolek
tomia bezpośrednia - pod kontrolą wzroku nacięcie tętnicy 
nad tkwiącym w jej świetle materiałem zatorowym i jego 
usunięciem drogą wymasowywania palcami lub przy użyciu 
kleszczyków naczyniowych.
Embolektomia pośrednia - w przypadkach niemożności do
tarcia bezpośrednio do miejsca zatoru, posługujemy się naj
częściej cewnikami F oga rty’ego wprowadzając je z nacięć 
tętnicy powyżej i poniżej zatoru.

4) plastyka boczna tętnicy z użyciem łaty z żyły lub tworzywa 
sztucznego - wykonuje się celem poszerzenia miejsca zwężenia 
lub w celu zabezpieczenia przed zwężeniam po zabiegu ope- 
racyj nym



5) przeszczep żylny omijający - najczęściej stosowany zabieg 
w przywracaniu krążenia w niedrożności udowo - podko- 
lanowej. Jako przeszczepu najczęściej używamy żyły od- 
piszczelowej wielkiej, którą po jej odwróceniu wszywamy 
sposobem koniec żyły do boku tętnicy. Stosujemy żyłę o 
średnicy nie mniejszej niż 4-5 mm nie zmienioną zapalnie 
ani porozszerzaną żylakowato.

6) przeszczep z użyciem protez naczyniowych z towrzyw 
sztucznych, np. tworzyw dallon. Protezy te stosuje się jako 
wstawki naczyniowe, np. w miejsce tętniaka aorty brzusznej, 
lub jako przeszczepy omijające, np. w leczeniu niedrożności 
aortalno-biodrowej. Wgojona proteza naczyniowa od wewnątrz 
pokryta jest masą kolagenową tworzącą tzw. neointymę, 
zwężającą jednak światło protezy. Warunkuje to między in
nymi stosowanie protez w operacjach dużych tętnic.

7) sympatektomia - jest to współczulne odnerwienie kończyny 
po stronie operowanej dokonane przez wycięcie II-IV zwoju 
lędźwiowego. Celem zabiegu jest zniesienie oporu drobnych 
tętniczek, przez co zwiększa się przepływ w mikrokrążeniu. 
Nie ma zgodności poglądów co do wskazań do sympatektomii 
i jej skuteczności. Różnie więc oceniana jest wartość tej metody 
leczenia. Niewątpliwie jest to zabieg z wyboru w nie
dokrwieniu obwodowym pochodzenia miażdżycowego, a 
zwłaszcza w chorobie Burgera. Sympatektomia pozwala w 
niektórych przypadkach na wygojenie płytkich owrzodzeń i 
ustąpienie bólów spoczynkowych.

8) przeskórna wewnątrznaczyniowa angioplastyka (angielski 
skrót: PT A) - jest to metoda rozszerzania a nawet udrażniania 
światła tętnic za pomocą odpowiedniego rodzaju cewnika 
naczyniowego. Obecnie w powszechnym użyciu jest 2 
kanałowy cewnik naczyniowy z balonikiem służącym do rozsz
erzenia światła naczynia - cewnik Gruntziga. Metoda ma 
zastowowanie w przypadkach krótkoodcinkowych zmian 
miażdżycowych, w zakresie kończyny dolnej rozszerza się 
tętnice biodrowe, udowe, zwężone by-p assy żylne udowo- 
podkolanowe. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu mie
jscowym, jest mało obciążający chorego, istnieje możliwość 
powtarzania, a w razie nieskuteczności nie niweluje 
możliwości leczenia rekonstrukcyjnego. Obecnie zastosowanie 
metody PTA rozszerzono na wiele tętnic jak: tętnice nerkowe, 
wieńcowe, odchodzące od luku aorty itd.



W daleko posuniętych przypadkach niedokrwienia kończyn, z 
bólami spoczynkowymi, owrzodzeniami, zgorzelą, zabiegiem nie
jednokrotnie ratującym życie choremu jest odjęcie (amputacja) 
kończyny lub jej części. Dążymy do odejmowania kończyny na 
jak najniższym poziomie gwarantującym zagojenie kikuta.

ZWĘŻENIE LUB NIEDROŻNOŚĆ TĘTNIC ŁUKU AORTY

Zwężenie lub niedrożność tętnic luku aorty może być przyczyną 
różnego stopnia niedokrwienia mózgu i kończyn dolnych. Zmiany 
naczyniowe omawianych tętnic powstają w następstwie:

- chorób tętnic, np. miażdżyca, zakrzepowo-zarostowe zapalenie 
naczyń, choroba Takayashu, kiła;

- tętniaków luku aorty;
- wad wrodzonych naczyń i ich nieprawidłowego przebiegu;
- ucisku z zewnątrz, np. przez guzy, żebro szyjne;
- po wykonanych operacjach naczyniowych, np. operacja 

Blalocka.
Niedostateczna podaż krwi do mózgu, zwłaszcza w czasie wyko

nywania wysiłku fizycznego powoduje niedokrwienie mózgu. Prze
jawia się to występowaniem zaburzeń równowagi, zawrotami 
doprowadzającymi do upadku, zaburzeniami widzenia jak podwójne 
widzenie, częściowe wypadanie pola widzenia, parestezjami mięśni 
mimicznych itp. Są to zaburzenia krótkotrwale, kilkudzie- 
sięciosekundowe - kilku minutowe, cofające się samoistnie. Mówimy 
wtedy o tzw. udarach przemijających. Stan tkanki trwa osobniczo 
zmiennie, tygodnie - miesiące, aż do wystąpienia tzw. udaru 
postępującego w wyniku niedokrwienia mózgu znacznego stopnia. 
Zaburzenia neurologiczne z porażeniem połowicznym włącznie 
trwają wiele godzin (6-48 godz.), stopniowo nasilając się. Udar 
dokonany to stan utrwalenia objawów neurologicznych. Do
prowadza to do zgonu chorego, bądź w czasie następnych tygodni 
stopniowo objawy wycofują się, pozostawiając zazwyczaj większy 
lub mniejszy ślad.

Niedrożność początkowego odcinka tętnicy podobojczykowej jest 
przyczyną tzw. zespołu podkradania tętnicy podobojczykow ej
(subclauian steal syndrom e) charakteryzującego się tzw. objawami 
pionowymi, tj. zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, ob
jawami ocznymi krótkotrwałymi zaburzeniami przytomności, 
występującymi zwłaszcza po wysiłku fizycznym.



Ryc. 1. Zespół odwróconego przepływu w tętnicy kręgowej:
a) w niedrożności początkowego odcinka tętnicy podobojczykowej lewej,
b) w niedrożności początkowego odcinka tętnicy podobojczykowej prawej,
c) w niedrożności pnia ramienno-głowowego

Do wystąpienia ww. objawów dochodzi na skutek zasysania 
przez dalszy odcinek tętnicy podobojczykowej krwi i przemieszczenia 
jej z krążenia mózgowego drogą tętnicy kręgowej, na zasadzie 
panującej różnicy ciśnień.

Rozpoznanie kliniczne zwężeń lub niedrożności tętnic od
chodzących od luku aorty jest możliwe na drodze starannie ze
branego wywiadu i badania fizykalnego. Polega ono na badaniu 
i osłuchaniu tętna tętnic szyjnych wspólnych, tętna kończyn górnych 
oraz na pomiarze ciśnienia kończyn górnych. Wykonujemy także 
próby na wykazanie ewentualnych zespołów uciskowych w okolicy 
górnego otworu klatki piersiowej. Dopplerowskie badanie przepływu 
krwi, a zwłaszcza wykonana metodą Selolingera aortografia luku 
aorty ostatecznie ustala rozpoznanie, określając lokalizację, 
wielkość i rodzaj zmian naczyniowych.

Postępowaniem z wyboru jest leczenie operacyjne, które winno 
być przeprowadzane w okresie udarów przemijających. Jednakże w 
każdym przypadku, niezależnie od okresu choroby należy rozważyć 
wskazania do operacji, a to ze względu na przyczyny wywołujące 
stany niewydolności krążenia mózgowego, np: szybkiej interwencji 
wymaga zakrzepica tętnicy szyjnej lub tętniak rozwarstwiający luku 
aorty. W zależności od lokalizacji zmian naczyniowych, ich wielkości 
wybiera się odpowiednie dojście operacyjne, np. przez torakotomię 
boczną, sternotomię podłużną lub poprzeczną z wycięciem (przecięciem 
żebra lub obojczyka itp. (ryc. 2).



Ryc. 2. Typy zabiegów w zwężeniu lub niedrożności początkowego 
odcinka tętnicy podobojczykowej lewej

Leczenie operacyjne polega na udrożnieniu tętnicy, na jej posze
rzeniu przez boczną plastykę za pomocą łaty naczyniowej lub na 
ominięciu odcinka niedrożności za pomocą przeszczepu 
naczyniowego (proteza).

W przypadkach zwężenia tętnic na skutek ucisku z zewnątrz 
staramy się usunąć przyczynę ucisku, np: dodatkowe żebro szyjne.

Wyniki leczenia - wg piśmiennictwa w leczeniu operacyjnym 
uzyskuje się około 75% bardzo dobrych wyników, w 2% przypadków 
wyniki są złe.

NIEDROŻNOŚĆ LUB ZWĘŻENIE AORTY BRZUSZNEJ
I TĘTNIC KONCZYN DOUMYCH

Zmiany miażdżycowe są najczęstszą przyczyną (około 98%) 
przewlekle narastającego niedokrwienia kończyn dolnych. Do
prowadzają do przewlekle rozwijającej się niedrożności lub zwężeń 
różnych odcinków aorty, tętnic biodrowych, tętnic udowych, tętnic 
podkolanowych i tętnic goleni i stopy. Obraz kliniczny i istniejące 
obecnie możliwości leczenia zależą przede wszystkim od rozmiaru 
tętnicy, w której powstaje niedrożnbość lub zwężenie. W miażdżycy 
niedrożności lub zwężenia powstają pierwotnie w większych tęt
nicach niż tętnica podkolanowa. Niedrożności lub zwężenia tętnic 
większych leczy się dzisiaj powszechnie drogą operacji naprawczych,



w wyniku których przywraca się nieraz całkowity dopływ krwi 
do części obwodowych kończyn dolnych.

Z naturalnego przebiegu miażdżycy wiadomo, że choroba ta 
ma charakter postępujący a zmiany miażdżycowe w tętnicach 
kończyn mają charakter odcinkowy. Stąd też mówi się o niedrożności 
wielopoziomowej. Uwzględniając zmiany morfologiczne w tętnicach 
kończyn dolnych, zwłaszcza ich niedrożność, określa się w badaniach 
arteriograficznych umiejscowienie zmian miażdżycowych, dzieląc 
je na następujące odcinki:

- odcinek aortalno-biodrowy,
- odcinek udowo-podkolanowy,

- odcinek udowo-goleniowy.
W około 10-30% przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych 

zmiany miażdżycowe umiejscowione są w odcinku aortalno-bio- 
drowym. Pierwszy dokładniejszy opis kliniczny niedrożności 
rozwidlenia aorty brzusznej podał R ene Leriche w latach 1923 i 
1929. Zespół ten powszechnie nosi jego nazwisko i według orygi
nalnego opisu cechuje go:

1. Powolne męczenie się kończyn dolnych bez typowego chro
mania przestankowego.

2. Symetryczne zaniki mięśni w obu kończynach dolnych.
3. U mężczyzn niemożność utrzymania pełnego wzwodu.
4. Stale utrzymujące się zblednięcie kończyn dolnych, zwłaszcza 

stóp.
5. Niewyczuwalne tętno w obu tętnicach udowych.
6. Przewlekły, długotrwały przebieg choroby, w którym wyraźnie 

chromanie przestankowe i zmiany na stopach pojawiają się 
dopiero po 3-5 latach.

Dzisiaj wiadomo, że do opisanego przez Leriche’a zespołu 
wliczamy trzy piętra niedrożności na poziomie: samej aorty 
brzusznej od tętnic nerkowych do rozwidlenia, końcowego odcinka 
aorty i tętnic biodrowych oraz tylko obu tętnic biodrowych. W 
praktyce codziennej przebieg i obraz kliniczny całkowicie zgodny 
z opisem podanym przez Leriche’a spostrzega się rzadko, dlatego 
też powszechnie pod nazwą tego zespołu rozumie się najczęściej 
niedrożność aorty lub obu tętnic biodrowych z powolnym długo
trwałym przebiegiem i nie wyczuwalnym w obu pachwinach tętnem. 
Do tej grupy zalicza się również dzisiaj także jednostronną nie
drożność tętnic biodrowych.



Ryc. 3, 4, 5. Zespół kliniczny opisany 
przez Lerichea - może być 
następstwem trzech typów nie
drożności aorty i tętnic biodrowych



Ryc. 6 i 7. Zespolenie rozwidlonego przeszczepu z aortą 
sposobem koniec do boku i koniec do końca

Miażdżycową niedrożność odcinka aortalno-biodrowego leczy się 
obecnie operacyjnie pomostami z protez naczyniowych lub 
udrożnieniem tętnic, przywracając właściwy dopływ krwi do ob
wodowych części kończyn (ryc. 6 i 7).

Umiejscowienie miażdżycowych zmian w tętnicy udowej lub 
podkolanowej jest najczęstsze i dotyczy około 70% chorych. Nie
drożności lub zwężenia miażdżycowe rozpoczynają się najczęściej 
w kanale przywodzicieli i stopniowo narastają w górę, aż do odejścia 
tętnicy głębokiej uda. Chromanie przestankowe w tej postaci nie
drożności tętnic jest zwykle umiarkowane. Chory może przejść 
200-400 m dzięki wytworzonemu krążeniu obocznemu między tęt
nicą głęboką uda i tętnicą podkolanową. Zwykle dopiero po latach 
dystans chromania przestankowego skraca się wskutek dalszego 
postępu miażdżycy. To pogorszenie jest następstwem zwężenia 
odejścia tętnicy głębokiej uda, zmian w odcinku aortalno-biodrowym 
lub w tętnicach goleni. Obwodowy odcinek tętnicy podkolanowej 
długo pozostaje drożny. Zamknięcie tego odcinka może wystąpić 
w wyniku narastania zmian miażdżycowych w samym rozwidleniu 
tętnicy podkolanowej. Występują wówczas prawie zawsze objawy 
znacznego niedokrwienia na obwodzie kończyny. Klinicznie mani
festuje to się wystąpieniem bólu spoczynkowego i następnie zmian 
martwiczych na stopie.



Zmiany miażdżycowe w odcinku udowo-podkolanowym leczy się 
operacyjnie poprzez pomosty z własnopochodnej żyły, najczęściej 
żyły odpiszczelowej wielkiej. Operacje tego typu określa się mianem 
by-pass (ryc. 8).

R yc. 8. Niedrożność tętnicy udowej powierzchownej 
i wykonany przeszczep udowo-podkolanowy

Warunkiem wykonania takiej operacji jest 
dobry odpływ krwi na obwodzie, tj. drożność 
tętnicy podkolanowej i dalszych tętnic goleni 
i stopy.

Niedrożność tętnic goleni rozpoznawana jest 
wówczas gdy tętno na tętnicy podkolanowej 
jest wyczuwalne, a brak jest tętnicy 
piszczelowej tylnej, tętnicy grzbietowej stopy 
lub obu tych tętnic. Pierwotne umiejscowienie 
zmian miażdżycowych w tętnicach goleni 
stwierdza się u około 8% chorych.

Niedrożność tętnic goleni występuje na
jczęściej u chorych młodych i dlatego w tej 
postaci niedrożności tętnic niejasna i dyskusy
jna jest etiologia - czy przyczyną zmian w 
tętnicach są zmiany miażdżycowee, czy też za
palne (choroba Burgera). W tej postaci nie
drożności tętnic chory odczuwa podczas 
chodzenia ból zwykle o charakterze drętwienia 
palców lub całej stopy. Często jednak pier
wszym objawem, z którym chory zgłasza się 
do lekarza jest ból spoczynkowy lub zmiany 
martwicze zlokalizowane na palcach. Objawy 

chorobowe mogą być nieznaczne, gdy jedna lub dwie tętnice goleni 
są drożne. Niedrożność wszystkich trzech tętnic goleni jest naj
częściej przyczyną zmian w tętnicach są zmiany miażdżycowe, czy 
też zapalne (choroba Burgera). W tej postaci niedrożności tętnic 
chory odczuwa podczas chodzenia ból zwykle o charakterze dręt
wienia palców lub całej stopy. Często jednak pierwszym objawem, 
z którym chory zgłasza się do lekarza jest ból spoczynkowy lub 
zmiany martwicze zlokalizowane na palcach. Objawy chorobowe 
mogą być nieznaczne, gdy jedna lub dwie tętnice goleni są drożne. 
Niedrożność wszystkich trzech tętnic goleni jest najczęściej przy
czyną znacznego niedokrwienia goleni i stopy.



Jak już wcześniej napisano, miażdżyca tętnic jest chorobą 
postępującą i dlatego, niezależnie od pierwotnego umiejscowienia 
niedrożności lub zwężenia tętnicy, po kilku latach choroby, 
stwierdza się zmiany umiejscowione w różnych odcinkach tętnic. 
Nowa niedrożność na innym poziomie jest przyczyną pogorszenia 
się ukrwienia kończyny i dolegliwości chorego.

Ocena wyników po operacjach naprawczych tętnic, w wyniku 
których przywraca się dopływ krwi do obwodowych części kończyn 
dolnych jest trudna, ponieważ zależą one od wskazań do leczenia 
operacyjnego i sposobu przedstawiania wyników.

Ogólnie można to ująć w następujące punkty:
1. Wskazania do operacyjnego leczenia miażdżycowego nie

drożności aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych obejmują 
szeroki zakres chorych, u których istnieje groźba utraty kończyny 
wskutek istnienia zmian martwiczych, bólów spoczynkowych 
oraz krótkiego dystansu chromania przestankowego.

2. Najlepsze wyniki operacyjnego leczenia uzyskuje się u chorych 
ze zmianami w odcinku aortalno-biodrowym z krótkim dys
tansem chromania przestankowego po wszczepieniu sztucznej 
protezy naczyniowej.

3. Należy uzyskać dobry odpływ krwi, szczególnie w odcinku 
obwodowym, a w przypadku niedrożności tętnicy udowej 
powierzchownej, małej średnicy tętnicy uda głębokiej lub jej 
miażdżycowo zmienionej, należy wykonać plastykę lub 
udrożnienie tej tętnicy.

4. Doprowadzenie krwi do tętnicy uda głębokiej w większości 
przypadków jest wystarczające do poprawy ukrwienia 
kończyny i ustąpienia dolegliwości.

5. W razie braku wyraźnej poprawy po operacji naprawczej 
w odcinku aortalno-biodrowym, należy wykonać uzupełniające 
protezowanie na poziomie udowo-podkolanowym z powodu 
istnienia tam miażdżycowej niedrożności.

6. Zmiany miażdżycowe w tętnicach goleni i stóp z objawami 
bólu spoczynkowego lub zmianami martwiczymi wymagają 
operacji uzupełniającej jaką jest usunięcie współczulnych zwo
jów lędźwiowych (sympatektomia).

7. Współistnienie choroby wieńcowej serca zwiększa ryzyko 
operacji u chorych z miażdżycowymi zmianami w aorcie 
brzusznej i tętnicach kończyn dolnych, nie w takim jednak 
stopniu, żeby stanowiło przeciwwskazanie do ich operacyjnego 
leczenia.



Śmiertelność po operacjach naprawczych w niedrożności aortalno 
- biodrowej wynosi 3,5-14%. Doraźne wyniki są dobre u ponad 
80% operowanych. Śmiertelność po operacjach w odcinku udowo- 
podkolanowym jest niska i wynosi 1-3%, a dobry doraźny wynik 
ocenia się na 60-80% operowanych, odległy niestety - zły.

Odległe wyniki wskazują, że po 5 latach obserwacji w odcinku 
aortalno - biodrowym u 60 - 90% operowanych tętnice pozostają 
drożne. W odcinku udowo - podkolanowym odległe wyniki są gorsze 
i zaledwie 50% operowanych po 5 latach obserwacji zachowuje 
drożność tętnic.

TĘTNIAKI AORTY

Rozróżniamy trzy morfologiczne postacie tętniaków aorty: tętniak 
prawdziwy, tętniak rzekomy i tętniak rozwarstwiający. Tętniak 
prawdziwy jest to rozszerzenie spowodowane scieńczeniem wszyst
kich warstw ściany aorty, bez naruszenia ciągłości, w przebiegu 
różnych chorób ścian tętnicy (patrz rozdział zapalenia tętnic). Naj
częstszą przyczyną tętniaka rzekomego jest uraz lub operacja. 
Tętniak rozwarstwiający powstaje przez rozerwanie uszkodzonej 
procesem zapalnym lub urazem błony wewnętrznej aorty, która 
zostaje oddzielona przez krew od błony środkowej. Najczęstszymi 
miejscami rozwarstwienia jest część wstępująca aorty tuż nad 
zastawkami półksiężycowatymi, oraz odcinek zstępujący aorty tuż 
poniżej odejścia tętnicy podobojczykowej lewej.

Tętniaki mogą powstawać w każdym odcinku aorty, a od umiej
scowienia tętniaków zależą jego objawy, powikłania oraz sposoby 
leczenia chirurgicznego.

Ze względów powyższych rozróżniamy:
1. Tętniaki piersiowego odcinka aorty
2. Tętniaki odcinka piersiowo-brzusznego aorty
3. Tętniaki brzusznego odcinnka aorty

Tętniaki mogą dawać groźne powikłania: przedziurawienie 
i krwotok, zatory skrzeplinami i blaszkami miażdżycowymi, 
ucisk tętniaka na narządy sąsiednie, zakażenie.

Ad. 1. Tętniaki piersiowego odcinka aorty omówiono w rozdz. 8.
Ad. 2. Tętniaki piersiowo-brzuszne:

Wymagają reimplantacji tętnic unaczyniających ważne dla życia 
narządy - pień trzewny, tętnica krezkowa górna, tętnice nerkowe. 
Najczęściej z aorty pacjenta wycina się ujścia ww. tętnic wraz z



rąbkiem aorty, a następnie wszywa się je w odpowiednie otwory 
przygotowane w protezie.

Powikłania: zatory skrzeplinami i blaszkami miażdżycowymi, 
zatory powietrzne, krwawienie z zespoleń, niedokrwienie rdzenia 
kręgowego, niewydolność nerek.

Ad. 3. Tętniaki brzusznego odcinka aorty są najczęstsze.
Rozróżniamy:
a. tętniaki bezobjawowe niepowikłane
b. tętniaki objawowe - powiększające się
c. tętniaki zagrażające przedziurawieniem lub przedziurawione 

(ryc. 9).

Ryc. 9. Możliwość umiejscowienia się rozległości tętniaka aorty brzusznej 
i tętnic biodrowych

Objawy - bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, promieniujące 
do jąder i kończyn dolnych, krwiomocz z powodu ucisku na 
moczowód, obrzęki kończyn dolnych spowodowane zastojem żylnym. 
Nagłe nasilanie się dolegliwości świadczą o powiększeniu się tęt
niaka i jest zapowiedzią przedziurawienia. Przedziurawienie naj
częściej następuje w przestrzeni zaotrzewnowej i może naśladować 
ostre choroby jamy brzusznej. Przedziurawienie w przestrzeni zao
trzewnowej nie zawsze kończy się śmiertelnie, gdyż może nastąpić 
samoistna tamponada. Uważa się, że 50 % chorych przeżywa 24 
godziny, a około 10% nawet 6 tygodni. Pęknięcie przedniej ściany



tętniaka i krwotok do wolnej jamy otrzewnej kończy się prawie 
zawsze śmiertelnie.

Leczenie: przy małych bezobjawowych tętniakach wykrytych 
przypadkowo można przyjąć postawę wyczekującą. Przy tętniakach 
dużych lub powiększających się należy operować.

Zaleca się dwa rodzaje operacji:
1. wycięcie tętniaka i po podwiązaniu tętnic lędźwiowych, wszy

cie protezy
2. przecięcie worka tętniaka, podkłucie tętnic lędźwiowych, 

wszycie protezy, oraz obszycie protezy workiem tętniaka.
Drugi sposób stosowany jest częściej, gdyż pozwala uniknąć 

preparowania tkanek otaczających, zapobiega ich uszkodzeniom, 
a obszycie protezy zapobiega powstawaniu przetok między 
przeszczepem i przewodem pokarmowym.

Tętniaki rzekome - powstają przy przerywaniu wszystkich 
warstw tętnicy. Wylewająca się krew tworzy krwiak, zatrzymanie 
krwawienia następuje na drodze tamponady. Wokół krwiaka po 
pewnym czasie wytwarza się torebka łącznotkankowa, która ulega 
zwłóknieniu i tworzy ścianę tętniaka rzekomego, który ma udzielone 
tętnienie od tętnicy. Tętniak rzekomy daje objawy uciskowe, po
dobnie jak w tętniakach prawdziwych, może również ulec 
ponownemu pęknięciu, często ulega zakażeniu. Przyczyną 
powstawania tętniaków rzekomych jest uraz otwarty lub zamknięty, 
jak również uraz jatrogenny, np. podczas arteriografii metodą 
Seldingera, lub po operacjach odtwórczych tętnic w okolicy zespoleń 
protezy z tętnicą.

Należy pamiętać, że leczenie chirurgiczne pacjentów z tętniakami 
aorty i dużych tętnic jest jedną z najcięższych operacji w chirurgii 
sercowo-naczyniowej. Najczęściej chorują ludzie starzy, z chorobą 
wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, ze zmianami mózgowymi. Przy 
kwalifikacji chorego do leczenia operacyjnego najczęściej ze wskazań 
życiowych, należy wnikliwie ocenić stan ogólny chorego, aby od
powiednio przygotować pacjenta do zabiegu, jak również uwzględnić 
to w prowadzeniu pooperacyjnym.

ZAPALENIE TĘTNIC

Zapalenia tętnic możemy podzielić na zapalenie ostre i 
przewlekłe. Wśród zapaleń przewlekłych wyróżniamy zapalenia 
ziarniniakowe tętnic oraz zapalenia pierwotne tętnic. Istnieją jed
nostki chorobowe zaliczane do zmian zapalnych nie dające się



zakwalifikować do żadnej z tych grup. Poza tym nie ma zgodności 
wśród autorów co do klasyfikowania tych stanów chorobowych.

I. Ostre zapalenia tętnic: jest najczęściej sprawą wtórną, 
która rozwija się w następstwie przejścia procesu zapalnego z 
tkanek otaczających na ścianę naczynia lub przedostania się drob
noustrojów bezpośrednio do światła - np. zator zakażony. Zmiany 
takie występują najczęściej w przebiegu chorób zakaźnych, ropni, 
owrzodzeń, zapalenie kości itd. Przejście procesu zapalnego na 
ścianę naczynia może spowodować zakrzepicę, która zwęża lub 
całkowicie zamyka jego światło, lub powoduje martwicę ściany 
naczynia i w następstwie krwotok. Przykładami takich zmian - 
powikłanych krwotokiem jest wrzód żołądka i XII-cy, ropień płuca, 
owrzodzenia jelit w przebiegu duru brzusznego, czerwonki i inne. 
Duże znaczenie kliniczne mają zapalenia tętnic występujące w 
przebiegu ostrego gościowego zapalenia stawów. W błonie środkowej 
aorty, a rzadziej większych tętnic dochodzi do wysięku, zmian 
obrzękowych, zapalenia "vasa vasorum ", co z kolei powoduje uszko
dzenia włókien sprężystych i elementów mięśniowych. W miejscu 
tych zmian powstają blizny, a następnie tętniakowate poszerzenia 
aorty. Te same zmiany w tętnicach obwodowych i naczyniach 
wieńcowych powodują włóknienie ściany i jej zwężenie.

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TĘTNIC

1. Ziarniniakowe zapalenia tętnic - są to zapalenia o znanej 
etiologii. Zaliczamy do nich kiłę i gruźlicę.

Kiła tętnic: Zapalenia kiłowe najczęściej dotyczą aorty, a rza
dziej tętnic podstawy mózgu, tętnic wieńcowych, tętnic szyjnych, 
udowych i podkolanowych. Zapalenie kiłowe występuje w kile 
trzeciorzędowej około 15-20 lat po zakażeniu. Najczęściej przebiega 
bezobjawowo i jest stwierdzana podczas sekcji zwłok. Pierwsze 
objawy kliniczne - niedomykalność zastawek aorty powstająca w 
wyniku rozszerzenia pierścienia zastawkowego, co z kolei spowo
dowane jest tętniakiem aorty wstępującej, oraz objawy ciężkiej 
dusznicy bolesnej, są już wynikiem zaawansowanej choroby. Za
palenie kiłowe aorty występuje 3-krotnie częściej u mężczyzn niż 
u kobiet, powodując w obrębie błony wewnętrznej i środkowej 
zmiany szkliste z zanikiem komórek i włókien elastycznych, a 
rzadziej dochodzi do powstawania kilaków z martwicą ściany aorty 
i następowym krwotokiem, co prawie zawsze prowadzi do zgonu.



Gruźlica tętnic: Zapalenie gruźlicze przechodzi na tętnice z 
otoczenia lub drogą krwiopochodną. Na drodze krwiopochodnej w 
ścianie tętnicy tworzą się gruzełki (szczególnie w gruźlicy proso- 
watej) i rzadko powodują one krwotok. Znacznie częściej proces 
gruźliczy szerzy się z otoczenia i ziarnina gróźlicza niszcząc ściany 
naczyń daje groźne dla życia krwotoki (szczególnie z płuc).

2. Pierwotne zapalenie tętnic
Proces zapalny o nieznanej patogenezie zaczyna się pierwotnie 

w ścianie naczynia i przebiega najczęściej z ogniskową lub rozległą 
martwicą błony środkowej tętnic. Wśród wielu teorii obecnie na 
plan pierwszy wykrywa się kompleksy antygenów wirusowych 
związanych z przeciwciałami i dopełniaczem. Poza tym twierdzi 
się, że przy przewlekłych zapaleniach wirusowych immunologiczna 
ustroju nie wystarczająca do usunięcia czynnika zakaźnego, 
powoduje coraz to nowe tworzenie się w/w kompleksów. Odkładanie 
się tych substancji w ścianie naczyń powoduje ich zmiany zwy- 
rodnieniowo-zapalne. Wyniki tych badań nakazują dalsze poszuki
wanie etiologii wirusowej pierwotnych zapaleń naczyń.

Do pierwotnych zapaleń tętnic zalicza się:
a) zapalenie guzkowate tętnic
b) zapalenie tętnic w chorobie Wegenera
c) zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń krwionośnych - 

choroba Burgera.
d) zapalenie tętnic Takayashu. Choroba Takayshu (zespół łuku 

aorty, zapalenie tętnic młodych kobiet, choroba bez tętna, 
zespół odwróconej cieśni aorty).

e) choroba Hortona (zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe, za
palenie tętnicy skroniowej).

f) zapalenie tętnic w kolagenozach
g) alergiczne zapalenie tętnic
Ad. a) Zapalenie guzkowate tętnic: Cechą charakterystyczną 

tego schorzenia jest wieloogniskowość i wielopostaciowość 
zmian (zmiany zwyrodnieniowe, zapalne i wytwórcze). Na 
przebiegu średnich i małych tętniczek typu mięśniowego 
stwierdza się charakterystyczne liczne guzkowate zgrubienia. 
Zmiany te najczęściej występują w tętnicach nerek, serca, 
przewodu pokarmowego, mięśniach szkieletowych i tkance 
podskórnej. Przebieg choroby dzielimy na cztery okresy: 
okres pierwszy - zmian zwyradniających 
okres drugi - zmian wysiękowo-zapalnych



okres trzeci - rozwoju tkanki ziarninowej 
okres czwarty - bliznowacenia

W okresie drugim i trzecim w tętnicach może powstać zakrzepica, 
liczne tętniaki, zwężenia lub całkowite zamknięcie światła naczynia.

Wszystkie te okresy mogą występować równocześnie. W ostatnim 
czasie zwrócono uwagę na częste współistnienie zakażenia wirusem 
typu B zapalenia wątroby a zapaleniem guzkowatym tętnic.

Ad. b) Zapalenie tętnic w chorobie Wegenera: 
dotyczy górnych dróg oddechowych, płuc i nerek. W ścianach 

naczyń tych narządów stwierdza się gruźliczopodobne ziar- 
niniaki z charakterystyczną obecnością komórek olbrzymich 
Langhansa. Ziarniniate mogą ulec martwicy i zniszczyć nawet 
cały obwód naczynia.

Ad. c) Zarostowo-zakrzepowe zapalenie tętnic lub choroba Bur
gera.

Choroba ta dotyczy najczęściej tętnic średnich i małych kończyn 
dolnych, rzadziej kończyn górnych, a wyjątkowo tętnic wieńcowych 
i mózgowych. Zmiany dotyczą najczęściej tętnic piszczelowych. Cho
rują prawie wyłącznie mężczyźni (do r. 1960 opisano zaledwie 60 
przypadków tej choroby u kobiet) w większości około 30 roku 
życia. Przyjmuje się, że choroba Burgera stanowi 1-2% wszystkich 
przypadków przewlekłej niewydolności tętniczej kończyn. Najczęst
szym objawem choroby jest ból spoczynkowy (rzadziej dominuje 
chromanie przestankowe). Dość szybko i u około 80% pacjentów 
dochodzi do owrzodzeń i martwicy palców. Bardzo istotną cechą 
kliniczną choroby jest nawracające i wędrujące zapalenie żył powierz
chownych, które na wiele lat może wyprzedzać objawy nie
dokrwienia tętniczego. Częstym objawem jest grzybica stóp, zaniki 
mięśniowe, nadmierna potliwość.

Najnowszą i najbardzej uznawaną teorią na temat powstawania 
choroby Burgera jest teoria O ktaw a i M c  Loughlin . Badacze ci i 
wsp. stwierdzili statystycznie znamienne częstsze występowanie 
antygenów zgodności tkankowej HL-A u chorych z zarostowo- 
zakrzepowym zapaleniem tętnic, zarówno w porównaniu z osobami 
zdrowymi jak i z chorymi na miażdżycę tętnic. Ze względu na 
problem jaki stanowią pacjenci z chorobą Burgera podam w zarysie 
plan leczenia zachowawczego:

1) bezwzględny zakaz palenia tytoniu
2) pielęgnacja stóp i rąk, unikanie nawet bardzo niewielkich 

urazów (mechanicznych, cieplnych, chemicznych)
3) leczenie grzybicy skóry



4) leczenie przeciwzapalne (salicylany, aspiryna, metindol)
5) leczenia bodźcowe nieswoiste szczepionka durowa lub 

zakażenia malarią. Podawanie insuliny.
6) leki zwiększające przepływ naczyniowy, np. solcoseryl, 

sadamina, dextran 40000 i inne
7) leki przeciwbólowe
8) leczenie przeciwzakrzepowe i trombolityczne (pochodne 

dwukumarolu, lub enzymy proteolityczne otrzymywane z jadu 
żmij takie jak (arvin czy defibraza).

Ad. d.) Zapalenie tętnic Takayashu:
Początkowo uważano, że choroba dotyczy luku aorty i głównych 

doglowowych odgałęzień, ale dalsze badania wykazały, że proces 
zapalny może dotyczyć każdej części aorty i jej odgałęzień.

Przebieg choroby dzielimy na dwa okresy:
1) wczesny - układowy (ostry) charakteryzujący się gorączką, 

utratą apetytu i spadkiem wagi ciała, ogólnym osłabieniem 
bólami w klatce piersiowej, dusznością, bólami stawów, 
podwyższonym opadaniem krwinek.

2) późny - (przewlekły) gdzie objawy kliniczne zależne są od 
umiejscowienia niedrożności lub zwężenia tętnic.

Objawy kliniczne okresu drugiego będą opisane w rozdziale o 
zespole luku aorty pochodzenia miażdżycowego. Należy bowiem 
wiedzieć, że wielu autorów do zespołu luku aorty zalicza również 
miażdżycę tętnic odchodzących dogłowowo, co powoduje również 
udary mózgowe i daje objawy niedokrwienia kończyn górnych. 
Ma to znaczenie szczególnie dla chirurgii naczyniowej, gdyż skutki 
miażdżycy tętnic luku aorty i tętnicy szyjnej wewnętrznej leczy 
się coraz częściej chirurgicznie, natomiast w "czystej" chorobie 
Takayashu, leczenie jest prawie wyłącznie objawowe (nadciśnienie 
tętnicze, niewydolność krążenia, niedokrwienie kończyn).

Tylko w wyjątkowych przypadkach są wskazania do leczenia 
operacyjnego.

Ad. e) Choroba Hortona. Zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe. 
Zapalenie tętnicy skroniowej.

Dawniej uważano, że proces zapalny dotyczy wyłącznie zapalenia 
tętnic skroniowych, ale obecnie wiadomo, że zmiany zapalne mogą 
rozwijać się w aorcie i jej głównych odgałęzieniach, a nawet mogą 
powodować tworzenie się tętniaków. Schorzenie to występuje na
jczęściej po 55 roku życia.



Początek choroby bywa najczęściej ostry z gorączką, bólami i 
sztywnością mięśni, ogólnym osłabieniem, spadkiem wagi ciała. 
Po kilku miesiącach występują zapalenia tętnicy skroniowej.

Leczenie: przede wszystkim hormony kory nadnerczy i ACTH, 
w mniejszym stopniu salicylany. W razie braku poprawy zaleca 
się wycięcie tętnicy skroniowej.

Ad. f) Zapalenia tętnic w kolagenozach:
Jest to zapalenie tętnic w takich chorobach jak: toczeń ru

mieniowaty, twardzina układowa, zapalenie skórno - mięśniowe, 
zapalenie gościowe naczyń, guzkowe zapalenie tętnic. Zmiany za
palne występują w średnich i małych tętnicach ze szczególną 
predyspozycją do takich narządów jak nerki, serce, wątroba, 
przewód pokarmowy, śledziona, trzustka.

3. Szczególne postacie zmian zwyrodnieniowych tętnic
1) Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic nerkowych spowodo

wana jest wieloogniskowym rozrostem tkanki łącznej w błonie 
środkowej i wewnętrznej tętnic nerkowych, co powoduje 
powstawanie licznych zwężeń i drobnych tętniaków w tych tętni
cach. Chorują najczęściej kobiety w wieku rozrodczym. Pierwszym 
i trwałym objawem jest podwyższone ciśnienie tętnicze.

Leczenie jest zachowawcze, a w razie zmian odcinkowych można 
ustalić wskazania do leczenia operacyjnego (zespolenia omijające).

2) zwyrodnienie śluzowate błony środkowej aorty - choroba Gsella 
- Erdheima.

Zmiany polegają na zaniku włókien elastycznych i komórek 
mięśniowych w błonie środkowej aorty i tworzeniu się jamek 
wypełnionych mukopolisacharydami. Część autorów uważa, że jest 
to odmiana zespołu Marfana. Zespół Marfana charakteryzuje: 
wysoki wzrost, długie palce, płaska lub lejkowata klatka piersiowa, 
zwichnięcie soczewki oka. Następstwem tych zmian są częściowe 
lub całkowite pęknięcia błony wewnętrznej i środkowej aorty, co 
prowadzi do powstawania dużych tętniaków.

Chirurgiczne leczenie zapaleń tętnic
W wyjątkowych przypadkach ograniczonego zwężenia lub nie

drożności tętnic w przebiegu ich zapalenia (np. w chorobie 
Takayashu, czy choroba Burgera) wykonuje się zespolenia omija
jące. Przy zapaleniu tętnicy skroniowej (choba Hortona) nie pod
dającej się leczeniu zachowawczemu, wykonuje się wycięcie tej 
tętnicy.



Na ogól jednak najczęstszym sposobem leczenia chirurgicznego 
stosowanego w zapaleniu tętnic jest odnerwienie układu współczul- 
nego.

Sposoby wyłączenia układu współczulnego:
czasowe - blokada i długotrwała sympatektomia (odnerwienie)

1 . blokada zwoju gwiaździstego
2 . blokada przykręgosłupowa lędźwiowa
3. odnerwienie współczulne piersiowe met. Smithwich - White 

(przecięcie włókien przedzwoj owych Th2 - Th3) lub wycięcie 
zwoju Th3 met. Ogniewa.

4. odnerwienie współczulne lędźwiowe - wycięcie zwojów L2L3 .





S tan isław  O strowski

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W KARDIOCHIRURGII

Zasadnicza diagnostyka u pacjenta kardiochirurgicznego

Badanie podmiotowe - wywiad
Badanie przedmiotowe -
Badania laboratoryjne (m.in. morfologia, elektrolity, próby 

wątrobowe, koagulogram)
Badanie Ekg
Test wysiłkowy EKG
Badanie Rtg klatki piersiowej
Badanie USG serca M-mode, 2D + Doppler

Cewnikowanie serca:
a) prawostronne
b) lewostronne
c) skojarzone
d) koronarografia

Inne badania w zależności od potrzeb:
- diagnostyka izotopowa serca
- rezonans magnetyczny
- tomografia komputerowa.

Test wysiłkowy EKG (próba wysiłkowa)

Choroba wieńcowa u niektórych chorych nie daje zmian 
w spoczynkowym ekg. Rozpoznanie u takich chorych może być 
oparte na wykryciu typowych zmian ekg podczas występowania 
bólu dławicowego lub obciążeniu wysiłkiem, czyli wykonaniu tzw. 
testu wysiłkowego ekg. Test ma na celu potwierdzenie występow
ania zmian po wysiłku u chorych z brakiem zmian w ekg spoczyn
kowym lub wyłączenie niewydolności wieńcowej (brak zmian w ekg 
spoczynkowym i po wysiłku). Próba wysiłkowa może być wykonywana 
na bieżni lub ergometrze rowerowym oraz jako badanie telemetryczne. 
Z przebiegu i wyniku testu wysiłkowego ekg można wyciągnąć wnioski, 
co do zaawansowania choroby wieńcowej i sposobu dalszego postępo
wania, czy wskazane jest leczenie zachowawcze, czy dalsza diag-
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nostyka Ą  leczenie chirurgiczne. Przed leczeniem operacyjnym 
choroby wieńcowej każdy chory ma wykonaną koronarografię.

Badanie to powinna poprzedzać próba wysiłkowa, o ile u danego 
pacjenta nie ma przeciwwskazań.

Cewnikowanie serca

Pierwsze cewnikowanie serca wykonał w 1929 r. Forsm ann  
wprowadzając sobie samemu cewnik urologiczny przez żyłę odłok- 
ciową do prawego przedsionka dokumentując to zdjęciem rtg.

Celem badania jest poznanie morfologii jam serca oraz naczyń 
przez ich uwidocznienie drogą angiografii, a także określenie panu
jących tam ciśnień i wysyceń tlenowych krwi. Cewnik do światła 
naczynia najczęściej wprowadzany jest drogą przezskórnego 
nakłucia żyły lub tętnicy udowej metodą Seldingera. Po wkłuciu 
igły i uzyskaniu wypływu przez nią krwi, wprowadza się do wnętrza 
naczynia metalowy prowadnik. Po usunięciu igły wsuwa się po 
prowadniku odpowiedni cewnik z otwartym końcem. Jeżeli spodzie
wamy się wielokrotnej wymiany cewnika, należy wprowadzić do 
naczynia specjalną koszulkę, która umożliwia szybką wymianę 
dowolnej ilości cewników z zamkniętym końcem i bocznymi ot
worami używanych do wykonania badań angiograficznych. U naj
młodszych dzieci wprowadzenie przezskórne cewnika jest bardzo 
trudne a często wręcz niemożliwe. W takim przypadku zachodzi 
konieczność wypreparowania żyły odpiszczelowej poniżej jej opuszki 
i wprowadzenie bezpośrednio do niej cewnika. Dorośli cewnikowani 
są w znieczuleniu miejscowym, dzieci natomiast w znieczuleniu 
ogólnym najczęściej Ketaminą.

Cewnikowanie prawego serca polega na wprowadzeniu cewnika 
do żyły udowej lub odpiszczelowej, rzadziej do żyły odłokciowej 
i przesuwaniu go pod kontrolą rentgenowską do prawego przedsionka, 
prawej komory, tętnicy płucnej aż do zaklinowania końca cewnika 
w najmniejszych jej odgałęzieniach. We wszystkich kolejnych 
miejscach rejestruje się skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie 
krwi. Wysycenie tlenowe krwi mierzy się w żyłach głównych górnej 
i dolnej, w trzech miejscach przesionka, w jego górnej, środkowej 
i dolnej części, w prawej komorze, w drodze napływu i odpływu 
z niej krwi, a także w tętnicy płucnej (ryc. 1).

W celu oceny anatomii zmian wstrzykuje się środek cieniujący 
do jam serca i filmuje się lub wykonuje zdjęcia seryjne w poszczegól
nych fazach pracy serca na filmie rentgenowskim (ryc. 2 i ryc. 3).



Ryc. 1. Schemat rozkładu ciśnień i utlenowania krwi w sercu 
prawidłowym

Ryc. 2. Angiokardiografia prawego serca.
A  - rzut tyłno-przedni, B - rzut boczny, TJPP - uszko prawego 

przedsionka, P r  - prawy przedsionek, P K  - prawa komora, GN  
grzebień nadkomorowy, ST  - stożek tętniczy, PPł - pień płucny



/£ v c . 3. Angiokardiografia lewego serca. A - rzut tylno przedni, 
B - rzut boczny, ZP - żyły płucne, LP - lewy przedsionek, LK - 

lewa komora, Ao - aorta

Ryc.4. Arteriografia tętnic płuc
nych. PP - pień płucny, TPP - 
tętnica płucna prawa, TPL - tęt
nica płucna lewa, TP - tętnica 
pośrednia, TPG - rozgałęzienia 
tętnicy płata górnego, TPS - 
rozgałęzienia tętnicy płata 
środkowego, TPD - rozgałęz
ienia tętnicze płata dolnego

Ryc. 4a. Aotografia piersiowa. 
OAO - opuszka aorty, AOw - 
aorta wstępująca, AOł - luk 
aorty, Aoz - aorty zstępująca, 
PRG - pień ramienno-głowowy, 
TPP - tętnica podobojczykowa 
prawa, TSP - tętnica szyjna 
wspólna prawa, TSL - tętnica 
szyjna wspólna lewa, TPL - tęt
nica podobojczykowa lewa



Podczas cewnikowania prwostronnego można również określić 
zaburzenia hemodynamiczne lewej połowy serca. Służy temu tzw. 
arteriografia płucna (ryc. 4) polegająca na wstrzyknięciu środka 
cieniującego do tętnicy płucnej i nakręceniu filmu lub wykonaniu 
seryjnych zdjęć rentgenowskich po jego przepłynięciu przez płuca 
do jam lewego serca. Dla oceny anatomii aorty wstępującej i luku 
aorty wykonujemy aortografię (ryc. 4a).

Cwenikowanie lewego serca polega na wprowadzeniu cewnika 
do tętnicy, najczęściej udowej, przesunięciu go w kierunku przeciw
nym do prądu krwi do aorty, a następnie przez zastawkę aortalną 
do lewej komory (ryc. 5a).

Ryc. 5. Cewnikowanie lewego serca: a - wstępujące, b - przez- 
przegrodowe, c - przez ścianę klatki piersiowej

Dostęp do lewego przedsionka uzyskać można stosując przez 
przegrodową czyli tzw. transseptalną metodę cewnikowania. Polega 
ona na nakłuciu przegrody międzyprzedsionkowej od strony 
prawego przedsionka specjalną igłą, po której wsuwa się właściwy 
cewnik. Cewnik ten można następnie przesunąć przez zastawkę 
mitralną do jamy lewej komory (ryc. 6).



R yc. 6. Schemat techniki przezprzegrodowego cewnikowania lewego
serca: a - cewnik przezprzegrodowy w prawym przedsionku (koniec do
tyka przegrody między przedsionków ej w okolicy otworu owalnego), 
h - igła wprowadzona w cewniku przebija przegrodę międzyprzed- 
sionkową, c - cewnik wprowadzony jest po igle do lewego przedsionka 
i po jej wycofaniu przybiera swój pierwotny kształt, umożliwiając 
łatwe przejście przez zastawkę dwudzielną do lewej komory

Cewnikowanie transseptalne jest metodą z wyboru przy istnieniu 
zwężenia zastawki aortalnej, gdyż umożliwia określenie surczowego 
gradientu pomiędzy lewą komorą i aortą, w przypadku gdy 
wprowadzenie cewnika do lewej komory od strony aorty jest 
niemożliwe. Cewnikowanie to umożliwia również określenie rozkur
czowego gradientu pomiędzy lewą komorą i lewym przedsionkiem.

Cewnikowanie skojarzone prawo i lewostronnie

W wielu przypadkach wrodzonych a także nabytych wad serca 
zachodzi konieczność równoczesnego cewnikowania prawego 
i lewego serca. W przypadku gdy chcemy uwidocznić kształt 
i grubość przegrody międzykomorowej, podać należy jednocześnie 
środek cieniujący do lewej i prawej komory. Gdy należy wykonać 
jednoczasowy zapis ciśnień w lewej komorze i lewym przedsionku, 
a nie możemy wykonać cewnikowania transseptalnego, wprowadzić 
można jeden cewnik do lewej komory a drugi zakliniwać 
w kapilarach płucnych. Ciśnienie kapilarne, przy prawidłowym 
zaklinowaniu cewnika, odpowiada płucnemu ciśnieniu żylnemu, 
a zatem odpowiada ciśnieniu panującemu w jego przedsionku.



Koronarografia
Naczynia wieńcowe uwidocznić 

można podając środek cieniujący 
do aorty wstępującej lub 
bezpośrednio do naczyń wieńco
wych. Podanie bezpośrednie 
środka cieniującego pozwala 
znacznie dokładniej uwidocznić 
naczynia wieńcowe, ich 
przewężenia lub niedrożność. Po
raź pierwszy badanie koro- 
nograficzne wykonał w 1959 roku 
Sones wsuwając cewnik przez tęt
nicę ramienną, po jej uprzednim 
nacęciu, do ujść naczyń wieńco
wych i podając przez ten cewnik 
środek cieniujący (ryc. 8).

W chwili obecnej metoda Sonesa  
jest stosowana wyjątkowo w przy
padku niedrożności tętnicy udowej. 
Najczęściej stosowaną obecnie, jest 
opisana w 1967 roku metoda J u d - 
kinsa i A m plan za  polegająca na 

p r z e z - s k ó r n y m  
nakłuciu tętnicy 
udowej i wpro
wadzeniu specjalnie 
u p r o f i l o w a n y c h  
cewników do ujść 
naczyń wieńcowych 
(ryc. 9).

W zależności od 
krzywizny luku aorty 
i szerokości jej opuszki 
dobiera się odpowiedni 
cewnik. Prawidłowe 
ustawienie cewnika 
należy sprawdzić po
daje niewielką ilość 

kontrastu. Bardzo ważnym jest aby tylko koniec cewnika zna
jdował się u ujścia naczynia wieńcowego i nie blokował dopływu 
do niego krwi. Środek cieniujący w ilości 5-10 ml z szybkością 3

Ryc. 7. Schemat cewnikowania 
prawego sera: koniec cewnika 
zaklinowany w odgałę
zieniach prawej tętnicy pluc- 
nei.

Rsy. 8. Wprowadzenie cewnika Sonesa: a - do 
prawej; b - do lewej tętnicy wieńcowej



Ryc. 9. Wprowadzenie cewników Judkinsa: a - do lewej tętnicy 
weńcowej; b - do prawej tętnicy wieńcowej

ml/sek. wstrzykuje się ręcznie wykonując jednocześnie zdjęcia 
kineangiograficzne najczęściej na filmie 35 mm z szybkością 
50 klatek/sek. Rutynowo podczas tego badania stosuje się projekcję 
skośną przednią lewą. W przypadkach trudnych diagnostycznie 
stosuje się również inne projekcje, co pomaga znacznie w inter
pretacji koronarogramów (ryc. 10 i ryc. 11).

Ryc. 10. Koronarografia tętnicy wieńcowej lewej; A - rzut przedni skośny 
prawy, B - rzut skośny przedni lewy, TWL - tętnica wieńcowa lewa,
GO - gaŁąź okalająca, GMP - gałąź międzykomorowa przednia, GBL - 
gałąź brzeżna lewa, GD - gałąź diagonalna, GP - gałęzie przegrodowe, 
GTB - gałąź tylno-boczna, GMT - gałąź międzykomorowa tylna.



Ryc. 11. Koronarografia prawej tętnicy wieńcowej. 
A - rzut skośny przedni prawy,
B - rzut skośny przedni lewy,
TWP - tętnica wieńcowa prawa,
GST - gałąź stożka pnia płucnego,
GW - gałąź węzła zatokowego,
GK - gałęzie komorowe,
GPT - gałąź przedsionkowa tylna,
GMT - gałąź międzykomorowa tylna,
GW - gałąź do węzła przedsionkowo-komorowego

Metoda rozcieńczania wskaźnika
Przeciek wewnątrzsercowy rozpoznać i zlokalizować można przy 

pomocy rozcieńczenia wskaźnika. Stosowane są dwie zasadnicze 
metody rozcieńczania. W pierwszej metodzie wstrzykuje się do 
układu krwionośnego barwnik, którym najczęściej jest zieleń in- 
docyjaninowa, w drugiej natomiast chory wdycha gaz taki jak: 
wodór, tlenek azotu, freon lub krypton 85. W metodzie rozcieńczania 
barwnika, barwnik wstrzykuje się do żyły obwodowej lub tętnicy 
płucnej i rejestruje się go przy pomocy przetwornika lub kuwety 
przepływowej - rozcieńczenie w miejscu odbioru wykreśla krzywą 
rozcieńczania. Przetwornik odbiorczy najczęściej umieszcza się na 
skórze czoła lub płatku usznym po uprzednim sprawdzeniu tzw. 
arterializacji krwi kapilarnej rozcierając w miejscu pomiaru skórę 
aż do jej zaczerwienienia. W warunkach prawidłowych wstrzyknięty 
barwnik dopływa do punktu odbioru w tętnicy obwodowej rysując 
ramię wstępujące krzywej barwnikowej. Przy przejściu barwnika



Ryc. 12. Schemat krzywej 
rozcieńczenia barwnika w 
niedomykalności zastawki 
(linia ciągła). Strzałka 
pionowa oznacza moment 
wstrzyknięcia barwnika, 
linia przerywana oznacza 
przebieg prawidłowej krzy 
wej rozcieńczenia, AT - 
czas pojawienia się bar
wnika, BT - czas naras
tania stężenia barwnika, 
DT - czas zanikania 
stężenia barwnika, PC - 
szczyt stężenia barwnika

Ryc. 13. Schemat obliczenia 
wielkości fali zwrotnej me
todą ciągłego wlewu bar
wnika. A - krzywa 
dystalna z tętnicy obwo
dowej, B - krzywa proksy- 
malna z miejsca przed 
niedomykającą się 
zastawką, Hto - wysokość 
plateau od linii wyjściowej 
krzywej dystalnej, Hproks - 
wysokość plateau oa linii 
wyjściowej proksymalnej

Ryc. 14. Schemat krzywej 
rozcieńczenia barwnika. 
Strzałka pionowa, W - mo
ment wstrzyknięcia barwnika 
P - moment pojawienia się 
barwnika,

- Z - moment zniknięcia barw
nika (ekstrapolacja)



Ryc. 15. Schemat krzywej 
rozcieńczenia barwnika w 
lewo-prawym przecieku 
krwi. Strzałka pionowa 
oznacza moment wstrzyki
wania barwnika, linia 
przerywana oznacza prze
bieg prawidłowej krzywej 
rozcieńczenia, AT - czas 
pojawienia się barwnika, 
BT - czas narastania 
stężenia barwnika, PPł - 
pień płucny, TU - tętnica 
udowa

Ryc. 16. Schemat umiejscowienia 
lewo-prawego przecieku krwi za 
pomocą 2 krzywych 
rozcieńczenia barwnika (zmienne 
miejsce wstrzyknięcia). Strzałki 
pionowe oznaczają moment 
wstrzyknięcia barwnika. Miejsce 
odbioru - tętnica udowa, a - bar
wnik wstrzyknięty do lewej ko
mory; b - barwnik wstrzyknięty 
do lewego przedsionka

Ryc. 16a. Schemat umiejscowienia 
lewo-prawego przecieku krwi za 
pomocą 4 krzywych 
rozcieńczenia barwnika (3 stałe 
miejsca wstrzyknięcia i 1 do
datkowe). Strzałki pionowe 
oznaczają moment wstrzyknięcia 
barwnika, a - wstrzyknięcie do 
lewej komory - odbiór w pniu 
płucnym; b - wstrzyknięcie do 
lewej komory - odbiór w prawej 
komorze; c - wstrzyknięcie do 
lewej komory - odbiór w prawym 
przedsionku; d - wstrzyknięcie 
do aorty wstępującej - odbiór 
w prawej komorze



Ryc. 17. Schemat krzywej 
rozcieńczenia barwnika w 
prawo-lewym przecieku krwi. 
Strzałka pionowa, oznacza mo
ment wstrzyknięcia barwnika, 
lima przerywana oznacza prze
bieg prawidłowej krzywej 
rozcieńczenia, AT - czas po
jawienia się barwnika, BT - 
czas narastania stężenia barw
nika, ZGD - żyła główna, dolna, 
TU - tętnica udowa

Ryc. 17a. Schemat umiejscowienia 
prawo-lewego przecieku krwi za 
pomocą 3 krzywych rozcieńczenia 
barwnika (zmienne miejsce 
wstrzyknięcia). Strzałki pionowe 
oznaczają moment wstrzyknięcia 
barwnika. Miejsce odbioru - tęt
nica udowa, a - barwnik 
wstrzyknięcia do żyły głównej dol
nej; b - barwnik wstrzyknięty do 
prawej komory; c - barwnik 
wstrzyknięty do tętnicy płucnej.

przez punkt odbioru powstaje ramię zstępujące krzywej. Krzywa 
ta tworzy tak zwaną falę pierwszego przepływu barwnika. Po 
upływie czasu potrzebnego do przepłynięcia całej objętości krwi 
przez układ krwionośny powstaje powtórny przepływ barwnika, 
który uwidacznia się na krzywej w postaci tzw. drugiej fali 
przepływu barwnika. Zmiana kształtu krzywej pozwala na ustalenie 
miejsca i kierunku przecieku wewnątrzsercowego.

Metoda rozcieńczania wskaźnika pozwala także na rozpoznanie 
i ocenę wielkości fali zwrotnej w niedomykalności zastawkowej. 
Obniżenie szczytu największego stężenia barwnika i wydłużenie 
czasu jego zanikania powstaje na skutek opóźnionego odpływu 
wstrzykniętego wskaźnika z jam serca spowodowanego nie
domykalnością zastawki.



Metoda rozcieńczania wskaźnika gazowego
Małe przecieki wewnątrzsercowe wykryć można przy pomocy 

metody rozcieńczania wodoru. Wodór rozpuszczony we krwi zmienia 
potencjał elektrody platynowej. Elektroda ta umieszczona wewnątrz- 
sercowo spełnia rolę detektora potencjałów. W celu wykrycia 
przecieku inhalacji wodoru zmiana potencjału elektrody następuje 
w warunkach prawidłowych, w chwili napłynięcia wodoru do 
prawego serca drogą spływu żylnego. W przypadku lewo-prawego 
przecieku wewnątrzsercowego zmiana potencjału elektrody 
następuje prawie natychmiast po inhalacji wodoru. Wykreślona 
krzywa charakteryzuje się wczesnym pojawieniem się i szybkim 
znikaniem potencjału, w przeciwieństwie do prawidłowej krzywej 
charakteryzującej się późnym czasem pojawiania się potencjału 
elektrody i powolnym jego zanikaniem. W celu ustalenia miejsca 
przecieku należy przesuwać elektrodę z prawego przedsionka do 
prawej komory i tętnicy płucnej. Metodę tę można rozpoznawać 
również przecieki prawo-lewe i tętnicy płucnej. Metodą tą można 
rozpoznawać również przecieki prawo-lewe. W tym celu wstrzykuje 
się do prawego serca fizjologiczną sól nasyconą jonami wodoru. 
Badanie opiera się na właściwości zanikanie wodoru z roztworu 
po przejściu przez płuca. Platynową elektrodę umieszcza się 
w aorcie. Stwierdzenie zmian potencjału elektrody po podaniu 
roztworu przemawia zatem za obecnością prawo-lewego przecieku 
krwi. Metoda ta ma duże znaczenie przy rozpoznawaniu przecieków 
wewnątrzczaszkowych u małych dzieci, gdyż nie wymaga pobierania 
próbek krwi a jest metodą czułą i dająca natychmiastową odpowiedź. 
Innymi wskaźnikami gazowymi są: tlenek azotu, freon i krypton 
85.

Podczas wdychania stężenia tych gazów we krwi tętniczej wzrasta 
bardzo szybko szybko. W łożysku kapilarnym natomiast stężenie 
gwałtownie spada na skutek łatwej rozpuszczalności w tkankach. 
Powyższe próby gazowe są bardzo czułe, ich niedogodnością nato
miast jest opóźniony odczyt wyników. Pomiar tlenku azotu wykonuje 
się za pomocą analizy manometrycznej, natomiast detektorem kryp
tonu 85 jest licznik scyntylacyjny Geigera.

Pomiar rzutu minutowego serca metodą termodilucji
(rozcieńczania)
Wskaźnikiem służącym do pomiaru w tej metodzie jest roztwór 

fizjologicznej soli oziębiony do temp. 0°C. Płyn ten wstrzykuje się 
szybko do tętnicy płucnej lub aorty przez specjalny cewnik z umiesz-



czonym na jego końcu czułym termistorem. Wstrzyknięty płyn o 
określonej objętości obniża temperaturę przepływającej krwi, a jej 
czas ogrzania oraz stopień ogrzania na odcinku pomiędzy miejscem 
wstrzyknięcia a termistorem daje podstawę do obliczenia rzutu 
minutowego serca przy pomocy zaprogramowanego specjalnie do 
tych pomiarów minikomputera.

Rzut minutowy (4 - 88 1/min. śr. 5 l/min.)
Wskaźnik serca - 2,4 - 4,0 l/min./m2 śr. 3,1 l/min./m2 

(rzut minutowy/pow. ciała)
Różnica tęt.-żylna 1,3 - 2,2 mmol/1 (3,0 - 5,5 vol%)
Objętość krwi krążącej 85 ml/kg (3,5 - 7 1)
Objętość krwi tętniczej 550 ml 15 - 20% objętości 
naczynia włosowate obwodowe 250 ml 
naczynia włosowate płucne 75-100 ml 
Objętość krwi żylnej 65-75%.
Objętość łożyska płucnego 900 ml.
Objętość wyrzutowa lewej komory serca 45 ml/m2 = objętość 

końcoworozkurczowa - objętość.
Objętość końcoworozkurczowa dzieci 42, dorośli 73 ml/m2. 
Objętość końcowoskurczowa 28 ml/m2.

objętość wyrzutowa
Frakcja wyrzutowa = ------------------------------------- = 0,67

objętość końcoworozkurczowa

Ciśnienie końcoworozkurczowe lewej komory 6-10 mmHg, 
max. do 12 mmHg

Ciśnienie końcoworozkurczowe komory prawej 3-6 mmHg, 
max. do 8 mmHg.

Radiologiczna diagnostyka serca i dużych pni tętniczych
W celu radiologicznej oceny sylwetki serca i dużych naczyń 

wykonywane są zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej, najczęściej 
w projekcji tylno-przedniej i bocznej, w czasie połykania papki 
barytowej, co pozwala na dokładniejszą ocenę tylnego zarysu syl
wetki serca.

W niektórych przypadkach wykonuje się dodatkowo zdjęcia w 
projekscjach prawej i przedniej skośnej i lewej przedniej skośnej. 
Zdjęcie wykonane w jednej tylko płaszczyźnie nie pozwala 
uwidocznić wszystkich jam serca i dużych naczyń. Na zdjęciu 
wykonanym w płaszczyźnie tylno-przedniej ocenić można wielkość



prawej komory i prawego przedsionka oraz tętnicę płucną i łuk 
aorty. W projekcji bocznej ocenić możemy lewą komorę i lewy 
przedsionek, które tworzą zarys sylwetki serca, a także prawą 
komorę tworzącą w tej projekcji przedni zarys sylwetki serca. 
Żyły główne są przy prawidłowej sylwetce serca niewidoczne, 
gdyż układają się na tle cienia kręgosłupa. Środkową, i dolną 
część prawego zarysu sylwetki serca tworzy prawy przed
sionek, górną natomiast żyła główna górna. Środkową i dolną 
część lewego zarysu serca tworzy lewa komora, górną zaś 
uwypuklający się pień tętnicy płucnej wraz z drogą odpływu 
prawej komory. Aorta wstępująca nie jest widoczna na prawym 
zarysie sylwetki serca na zdjęciu tylno-przednim w warunkach 
prawidłowych, zwykle dobrze widoczny jest łuk aorty tworzący 
na lewym zarysie serca uwypuklenie nieco powyżej pnia tęt
nicy płucnej. Projekcja tylno-przednia pozwala ocenić wielkość 
całego serca, powiększenie lewej komory oraz prawego przed
sionka a także znaczne powiększenie prawej komory gdy lewa 
jest niepowiększona. W projekcji tej powiększony lewy przed
sionek uwidacznia się w postaci podwójnego cienia nałożonego 
na sylwetkę serca, unoszący w górę pień lewego oskrzela. 
Powiększenie lewego przedsionka najłatwiej ocenić można na 
zdjęciu wykonanym w projekcji bocznej w trakcie połykania 
papki barytowej. Odpycha on wtedy przełyk wypełniony 
barytem w kierunku kręgosłupa. W projekcji tylno-przedniej 
ocenić można również duże naczynia.

Projekcja ta pozwala ustalić szerokość luku aorty, poszerzenie 
jej części występującej a także poszerzenie żyły głównej górnej 
i dolnej. Uwidacznia się także poszerzenie pnia tętnicy płucnej 
wraz z jej odgałęzieniami. Projekcja boczna pozwala ocenić prawą 
i lewą komorę oraz lewy przedsionek. Przedni zarys serca w tej 
projekcji tworzy prawa komora, tylny natomiast, w górze lewy 
przedsionek a w dole komory. Powiększenie lewej komory powoduje 
zwężenie dolnej przestrzeni pozasercowej.

W przypadku jednak powiększenia prawej komory zwężenie tej 
przeztrzeni może powstać przy przemieszczeniu do tyłu prawidłowej 
lewej komory.

Diagnostyka izotopowa serca
Diagnostykę izotopową serca podzielić można na badania do

tyczące parametrów hemodynamicznych serca, czyli rozpoznawanie 
i lokalizację przecieków krwi a także ocenę czynności komór oraz 
na badanie dotyczące ukrwienia mięśnia sercowego, czyli ocenę



A+B
Ryc. 18. Orientacyjny wskaźnik wielkości serca. --------- =0.50

C

Ryc. 19 A, B



Ryc. 20 C, D, E, F.

Ryc. 21. Położenie jam serca i dużych naczyń oraz ich udział w tworz
eniu sylwetki sercowo-naczyniowej na zdjęciach narządów klatki pier
siowej. A, B - rzut tylno-przedni, C, D - rzut boczny, tj, F - pozycja 
skośna przednia prawa, G, H - pozycja skośna przednia lewa, PK - 
prawa komora, PP - prawy przedsionek, POI - pień płucny, TPP - tęt
nica płucna prawa, TPL - tętnica płucna lewa, ZGG - żyła główna 
górna, ZGD - żyła główna dolna, LK - lewa komora, LP - lewy przed
sionek, AqW - tętnica główna wstępująca, A0i - luk tętnicy głównej,
Aoz - tętnica główna zstępująca, ZP -żyły płucne



krążenia wieńcowego na podstawie zmian perfuzji wieńcowej oraz 
rozpoznawanie niedokrwienia i zawału mięśnia sercowego. Badanie 
izototpowe zalicza się do badań nieinwazyjnych. Ich łatwe i wolne 
od powikłań stosowanie pozwala przeprowadzić je w warunkach 
ambulatoryjnych. Metodę izotopową służącą do badań hemody
namicznych nazywa się radioizotopową angiografią. Istnieją dwie 
metody badań hemodynamicznych:

1. technika pierwszego przejścia znacznika
2. technika bramnkowa

Technika pierwszego znacznika polega na rejestracji za pomocą 
gammakamery i sprzężonego z nią komputera obrazów znacznika 
promieniotwórczego przechodzącego przez serce, płuca i duże 
naczynia. Zastosowanie komputera umożliwia zapis i analizę 
obrazów oraz krzywych zmian aktywności przechodzącego radio
izotopu, co pozwala na ilościową ocenę zmian. Badanie prze
prowadza się w sposób ciągły przez 30 do 60 sek. po szybkim 
wstrzyknięciu dożylnie znacznika izotopowego w postaci bolusa, 
tzn. w jak najmniejszej objętości i jak najszybciej. Głowicę gam
makamery ustawia się najczęściej w pozycji przedniej skośnej 
prawej z nachyleniem 30°(RAD), lub w pozycji przedniej skośnej 
lewej z nachyleniem 45°(LAD). Pamięć komputerowa umożliwia 
zmagazynowanie danych o zmianach aktywności przechodzącego 
przez serce związku promieniotwórczego, a następnie ich odtwo
rzenie w dowolnym czasie.

Otrzymane z poszczególnych rejonów serca i dużych naczyń 
krzywe poddaje się analizie i na ich podstawie wykrywa się przecieki 
wewnątrzsercowe lub inne połączenia naczyniowe i oblicza wielkość 
przecieku lewo-prawego. Metoda redioizotopowej angiokardiografh 
pozwala też obliczyć frakcję wyrzutową lewej komory oraz ocenić 
ruchomość jej ścian. W tym celu należy odtworzyć zarejestrowane 
uprzednio badania w komputerze. Badania odtwarza się otrzymując 
obrazy redioaktywności izotopu w lewej komorze w bardzo krótkich 
(ok. 40 ms) odstępach czasu. Zastosowanie komputera umożliwia 
ocenę ruchomości ścian lewej komory oraz obliczenie frakcji wy
rzutowej. Zakłada się, że następuje całkowite wymiesznie radio
izotopu w czasie skurczu i rozkurczu lewej komory. Liczba impulsów 
pochodzących z lewej komory odzwierciedla więc zmiany w jej 
objętości, co daje możliwość obliczenia frakcji wyrzutowej (EF) wg 
wzoru:



ED - ES
I. EE = -------------------  x 100%

ED

ED - ilość impulsów w max. rozkurczu
ES - ilość impulsów w max. skurczu

Do wzoru przedstawia się liczbę impulsów po odejściu tła otacza
jącego lewą komorę.

Różnice granic jamy lewej komory w skurczu oraz w rozkurczu 
pozwalają ocenić ruchomość jej ścian.

Technika bramkowa
W celu przeprowadzenia badania metodą bramkową istnieje 

konieczność związku promieniotwórczego utrzymującego się dłuższy 
czas w łożysku naczyniowym. Można to osiągnąć podając albuminę 
ludzką znakowaną technetem 99m lub znakując krwinki czerwone 
in vitro lub in vivo technetem 99m. Lepsze obrazy uzyskuje się 
znakując krwinki, gdyż "przestrzeń albuminowa" jest w rzeczy
wistości większa niż samo łożysko naczyniowe. Technet 99m bardzo 
łatwo przechodzi do tkanek, tak więc po wstrzyknięciu go do 
krwioobiegu można zarejestrować tylko pierwszy przepływ izotopu. 
W przypadku, gdy chcemy, aby izotop ten przebywał dłużej 
w łożysku naczyniowym należy podać wcześniej Sn-priofosforan. 
Główną rolę w tym procesie odgrywają jony cynowe, pozwalając 
na trwałe związanie nadtechnecjanu z krwinkami czerwonymi. 
Znakowanie krwinek czerwonych umożliwia oblicze objętości krwi 
przepływowej przez poszczególne jamy serca. Zmiany stężenia izo
topu w sercu rejestrowane są przez kamerę scyntylacyjną 
współpracującą z komputerem. Zwykle kamera wyposażona jest 
w serigraf umożliwoający wykonanie serii zdjęć obrazujących 
poszczególne fazy cyklu pracy serca. Wybiórcze obrazy skurczu 
i rozkurczu mięśnia sercowego uzyskuje się kojarząc metodę izo
topową i elektrokardiografią.

Stężenie gammakamery i komputera z tzw. bramką sercową 
pozwala uzyskać dane co do ruchomości ściany mięśnia sercowego, 
pozwala uwidocznić tętniaki, blizny pozawałowe, strefy akinezy 
czy dyskinezy. Istnieje również możliwość wybrania konturów 
komór w maksymalnym skurczu i rozkurczu. Uzyskane dane 
pozwalają obliczyć parametry dynamiczne pracy serca takie jak:



objętość końcowoskurczową i końcoworozkurczową oraz prędkość 
napełniania i opróżniania komory a także frakcję wyrzutową.

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego
Badania perfuzji mięśnia sercowego najczęściej przeprowadzane 

były przy użyciu radioizotopów kationów takich jak Potas 43, 
Rubid 81, Cez 129.

Obecnie najczęściej wykorzystuje się radioaktywny Tal 201, ma
jący własności biologiczne bardzo zbliżone do potasu. Tal 201 
wstrzyknięty dożylnie bardzo szybko, bo już po kilku minutach 
od podania gromadzi się w mięśniu sercowym. Jego gromadzenie 
się zależy od perfuzji w danym obszarze. Tam gdzie ukrwienie 
jest mniejsze występują ogniska gromadzenia "ogniska zimne". 
Zwykle podaje się dożylnie chlorek talu w ilości ok. 56 - 74 MBq 
(megacekerel). I MBq = 106 rozp/sek. Wykorzystuje się go do 
badania ukrwienia mięśnia sercowego podczas wykonywania prób 
wysiłkowych i w spoczynku. Scyntygram wykonany w czasie wysiłku 
u chorych ze zwężeniem tętnicy wińcowej uzyskuje się ogniska 
braku perfuzji, których nie stwierdza się w scyntygramie spoczynk
owym. Taki obraz świadczy o przejściowym niedokrwieniu mięśnia 
sercowego.

W przypadku gdy stwierdzi się ognisko braku perfuzji zarówno 
w scyntygramie wysiłkowym jak i spoczynkowym, świadczy to 
o zawale mięśnia sercowego lub o istniejącej bliźnie pozawalowej. 
Nie można odróżnić zmian ostrych od już przebytego zawału. 
Badanie talem stosuje się zarówno celem rozpoznania choroby 
wińcowej i dla oceny ukrwieniad mięśnia sercowego przed i po 
re waskul aryzacj i.

Diagnostyka wczesna okresu zawału
W zawale mięśnia sercowego badania scyntygraficzne 

przeprowadza się za pomocą pirofosforanów znakowanych tech
netem (99m Tc-prifosforan). Radioaktywny pirofosforan ulega na
gromadzeniu w obszarze świeżej martwicy, dając "ogniska gorące", 
już w 12 godzin od powstania zawału i czytelny obraz zawału 
można zaobserwować w okresie do 10 dni. Mechanizm gromadzenia 
pirofosforanów związany jest z ich powinowactwem do 
wewnątrzkomórkowego wapnia gromadzącego się w nieodwracalnie 
uszkodzonych elementach mięśnia sercowego a ściślej w mitochon- 
driach obumarłych komórek. Badanie to pozwala wykryć świeży 
zawał oraz ocenić jego lokalizację i rozległość. Jest ono szczególnie



przydatne u chorych podejrzanych o zawał z nietypowymi wynikami 
badań enzymatycznych i elektrokardiograficznych (blok lewej od
nogi), oraz u chorych ze sztucznym stymulatorem serca.

Diagnostyka włośniczkowego przepływu wieńcowego
Aby ocenić mikrokrążenie w mięśniu sercowym wykorzystuje 

się radioaktywne gazy szlachetne lub znakowane technetem 99m 
mikrosfery podawane bezpośrednio do tętnic wieńcowych. Jest więc 
to metoda inwazyjna. Służy ona jako uzupełnienie koronografii, 
gdyż pozwala ocenić mikrokrążenie w mięśniu sercowym, które 
niewidoczne jest w standardowej koronarografii. Badanie koronaro- 
graficzne pozwala bowiem uwidocznić naczynia większe niż 200u.

Badanie echokardiograficzne w kardiochirurgii
Echokardiografia jest metodą umożliwiającą nieinwazyjną ocenę 

ruchów i stosunków przestrzennych struktur wewnątrzsercowych.
Zasada polega na emisji wiązki fal ultradźwiękowych wysyłanych 

w kierunku serca i rejestracji ich po odbiciu się od płaszczyzn 
do niej prostopadłych, będących stykami dwóch ośrodków o różnej 
gęstości. Badanie obserwujemy na ekranie oscyloskopu a powstały 
obraz przedstawia kolejne struktury odbijające fale na osi od
powiadającej głębokości penetracji ultradźwięków jest to forma 
zapisu echokardiograficznego nosząca nazwę prezentacji typu "A". 
Jeżeli amplitudę fal widocznych na ekranie oscyloskopu 
przdstawiamy w postaci jasnych punktów na osi głębokości, których 
jasność będzie proporcjonalna do ilości odbitych ultradźwięków 
otrzymany obraz stanowi prezentację typu "B".

Wprowadzenie wymiaru czasu pozwala na uwidocznienied ruchu 
badanych struktur w czasie równych faz cyklu serca - jest to 
prezentacja typu "M" (M -modę), (ang. motion - ruch). Badanie 
może być zarejestrowane na papierze światłoczułym. Opisane powy
żej prezentacje echokardiograficzne są jednowymiarowymi.

Obecnie coraz częściej wykorzystuje się technikę echokardiografii 
dwuwymiarowej (2 D), w której stosuje się strumień ultradźwięków 
zmieniający swoje położenie podczas wykonywania badania. 
Badanie może być rejestrowane na taśmie magnetofonowej i od
twarzane na monitorze TV, można również wykonać zdjęcia wy
branych faz ruchu.



Ryc. 22. Zapis ciągły (scan) 
echa jednowymiarowego 
od koniuszka do aorty, ob
szary 1, 2, 3, i 4 - zgodnie 
z kierunkami fali ul
tradźwiękowej - dolny sche
mat; PSP - przednia 
ściana prawej komory,
PK - prawa komora,
PM - przegroda międzyko- 
morowa, LK - lewa ko
mora, TMB - tylny 
mięsień brodawkowaty, 
TSL - tylna ściana lewej 
komory, PPD - przedni 
płatek zastawki dwudziel
nej, ZA - zastawka aorty, 
Ao - aorta, LP - lewy 
przedsionek, TPD - tylny 
płatek zastawki dwudziel
nej

Ryc. 23. Technika wy
konywania pomiarów



Informacje uzyskane z USG 2D są najbardziej przydatne dla 
oceny anatomicznych nieprawidłowości serca zwłaszcza wad 
wrodzonych oraz dla oceny zaburzeń kurczliwości lewej komory, 
wielkości jam serca, morfologii zastawek i obserwacji ich ruchu.

Dalsze poszerzenie możliwości diagnostycznych nastąpiło po 
wprowadzeniu do echokardiografii metody dopplerowskiej umożli
wiającej badanie przepływu krwi w jamach serca i przez ujścia 
zastawkowe. Pozwala to stwierdzić obecność przecieku wewnątrz- 
sercowego i ocenić jego wielkość, stwierdzić obecność fali zwrotnej 
na zastawkach oraz ocenić wielkość gradientu przezzastawkowego.

Badanie echokardiograficzne powinno być przeprowadzone po 
wnikliwej analizie wyników badania klinicznego, podmiotowego 
i przedmiotowego oraz badań uzupełniających ekg i rtg klatki 
piersiowej.

Ultrasonografię wykonuje się w celu potwierdzenia rozpoznania 
klinicznego lub rostrzygnięcia istniejących wątpliwości poprzez 
ocenę zaawansowania zmian w strukturach serca i upośledzenia 
ich funkcji.

Ryc. 24. Schematy 
obrazów uzyski
wanych w projekcji 
przy mostkowej;
LK - lewa, komora, 
LP - lewy przed
sionek,
Ao - tętnica główna, 
PK - prawa komora

Ryc. 25 Schematy 
obrazów uzyskiwanych 
w osi krótkiej projekcji 
przy mostkowej. Po lewej - 
oś przekroju projekcji 
czterojamowej - 1, oś 
przekroju projekcji dwu- 
jamowej - 2, LK - lewa 
komora, PK - prawa ko
mora, PP - prawy przed
sionek, ZT - zastawka 
trójdzielna, LP - lewy 
przedsionek, Ao - tętnica 
główna, ZP - zastawka 
pnia płucnego



Ryc. 26. Schematy 
obrazów uzyskiwanych 
w projekcji koniuszko
wej dwu- i cztero- 
jamowej; LK - lewa 
komora, LP - lewy 
przedsionek,
PK - prawa komora, 
PP - prawy przed
sionek,
Ao - tętnica główna

Przyjęte normy niektórych parametrów w badaniu 
echokardiograficznym
Lewa komora (LV) 3,5 cm - 5,7 cm
Prawa komora (RV) 0,7 - 2,3 cm
Lewy przedsionek (LA) 1,9 - 4,0 cm
Grubość przegrody międzykomorowe (IVS) 0,6 - 1,1 cm
Grubość tylnej ściany lewej komory (LVPW) 0,6 - 1,1 cm
Prędkość skracania włókien okrężnych (Vcf) 1,02 - 1,94 obw/s.
Frakcja wyrzutowa (EF) 67% (60-80%)

Zwężenie lewego ujścia żylnego
W badaniu USG zwracamy uwagę na stan płatków zastawki 

dwudzielnej obecność zwłóknień i zwapnień oraz ruchomość płat
ków. Występuje też zmiejszona amplituda ruchu przedniego płatka, 
zmniejszona powierzchnia ujścia mitralnego (norma 4-6 cm2, za 
wartość krytyczną przyjmuje się 1,5 - 1 cm2) oraz powiększenie 
wymiaru wewnętrznego lewego przedsionka (LA). W USG 2D 
z Dopplerem można ocenić gradient przez zastawkę. W zależności 
od stanu płatków i aparatu podzastawkowego pacjenci są kwali
fikowani do różnego rodzaju zabiegów kardiochirurgicznych. W 
przypadku, gdy stwierdzamy brak zwapnień na płatkach bądź są 
one niewielkie, aparat podzastawkowy jest sprawny, a wymiar 
wewnętrzny lewego przedsionka miernie powiększony, to u pacjen
tów można wykonać komisurotomię tzw. "zamkniętą". W przypadku 
bardziej zaawansowanych zmian chory powinien być operowany 
w warunkach krążenia pozaustrojowego kiedy śródoperacyjnie 
chirurg może pojąć decyzję o wykonaniu komisurotomii mitra!nej



tzw. "otwartej" bądź wszczepieniu sztucznej zastawki (lub biopro- 
tezy), lub plastyki.

Niedomykalność zastawki dwudzielnej
W niedomykalności podobnie jak przy zwężeniu oceniamy stan 

płatków, obecność zwłóknień oraz ruchomość płatków. Nie
domykalność pochodzenia reumatycznego wiąże się przeważnie 
z obecnością zwłókniałych i zwapnialych płatków o ograniczonej 
z reguły ruchomości. Obserwuje się powiększenie wymiaru 
wewnętrznego lewego przedsionka i wymiaru wewnętrznego Iwewj 
komory. Oprócz niedomykalności na tle reumatycznym, może być 
na tle bakteryjnego zapalenia wsierdzia (BZW).

Przy użyciu USG 2D należy dokładnie ocenić stan aparatu podzastawk- 
owego, gdyż niedomykalność może być spowodowana dysfunkcją mięśnia 
brodawkowego (pozawałowa IM) lub pęknięciem nici ścięgnistej.

Niedomykalność może być spowodowana wypadaniem płatka 
zastawki dwudzielnej tzw. zespołem Barlowa. Stopień nie
domykalności można ocenić w echokardiografii dwuwymiarowej 
z wykorzystaniem zjawiska Dopplerad na podstawie głębokości 
wnikania strumienia fali zwrotnej do lewego przedsionka.

Aparat podzastawkowy wymaga dokładnej analizy w każdego 
rodzaju wadzie mitralnej to znaczy: stenozie, niedomykalności 
i złożonej wadzie, ponieważ skrócenie i pogrubienie nici ścięgnistych 
stanowi wskazanie do wszczepienia sztucznej zastawki lub bio- 
protezy. Pacjenci z niedomykalnością mitralną operowani są 
w warunkach krążenia pozaustrojowego. Jeżeli płatki są zwółkniałe 
bądź z nielicznymi zwapnieniami a aparat podzastawkowy jest 
sprawny, wykonuje się plastykę zastawki mitralnej przywracając 
prawidłowe stosunki anatomiczne. Przy nasilonych zmianach 
konieczna jest wymiana zastawki na sztuczną lub hioprotezę.

Złożona wada mitralna oceniana jest echokardiograficznie po
dobnie jak podano wyżej.

Podkreślić należy, że w przypadku wady mitralnej ważna jest 
ocena ech dodatkowych w lewym przedsionku mogących świadczyć 
o obecności skrzeplin.

Zwężenie lewego ujścia tętniczego
Badaniem USG oceniamy zwłóknienia i zwapnienia płatków 

aortalnych oraz stopień ich upośledzonego rozwierania. Zmianom 
tym towarzyszy wzrost grubości tylnej ściany lewej komory (LVPW) 
oraz grubości przegrody międzykomorowej (IVS). Zastosowanie 
badania USG 2D umożliwia ocenę poziomu zwężenia (zwężenie



zastawkowe, podzastawkowe) oraz obliczenie gradientu skur
czowego przez zastawkę aortalną przy użyciu metody dop- 
plerowskiej (graniczna wartość 50 mmHg). Leczenie operacyjne 
wymaga przeważnie wszczepienia protezy bądź bioprotezy lub ho- 
mograftu w warunkach krążenia pozaustrojowego.

Niedomykalność zastawek półksiężycowatych aorty
Obraz echokardiograficzny wykazuje powiększenie wymiaru 

wewnętrznego lewej komory, a badanie USG 2D z wykorzystaniem 
oceny dopplerowsdkiej ujawnia cofanie się krwi w okresie rozkurczu 
z aorty do lewej komory.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej
W obrazie echokardiograficznym obserwujemy paradoksalne 

tętnienie przegrody międzykomorowej, zwiększony wymiar 
wewnętrzny prawej komory i prawego przedsionka oraz w zapisie 
dopplerowskim cofanie się krwi przez zastawkę. Należy ocenić 
morfologię i miejscami płatków celem zróżnicowania z chorobą 
E bsteina .

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
Echokardiograficznie stwierdza się tętnienie przegrody między

komorowej oraz zwiększenie wymiaru wewnętrznego prawej ko
mory, a w niewielkim stopniu lewego przedsionka. Do oceny ubytku 
szczególnie przydatne jest badanie USG 2D.

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
W USG obserwujemy zwiększenie wymiaru wewnętrznego 

lewego przedsionka oraz lewej i prawej komory. Przecieki lewo- 
prawe można dobrze diagnozować z zastosowaniem USG 2D 
i badania dopplerowskiego. Leczenie operacyjne ubytków w prze
grodzie przeprowadzane jest w warunkach krążenia pozaustro- 
jowego.

Choroba wieńcowa
Badanie echokardiograficzne wykazuje zmniejszoną amplitudę 

tętnienia, zmniejszoną szybkość narastania fali skurczowej i mak
symalną szybkość ruchu rozkurczowego ściany niedokrwiennej lub 
dotkniętej zawałem oraz zmniejszenie jej grubości.

Wymiar wewnętrzny lewej komory ulega zwiększeniu, a zmniej
sza się szybkość skracania włókien Iwewj komory oraz obniża się 
frakcja wyrzutowa EF % (norma 60-80%) uzyskana z badania



USG. W przypadku konieczności wykonania zabiegu rewasku- 
laryzacji mięśnia sercowego frakcja wyrzutowa jest ważnym 
wskaźnikiem prognostycznym, poniżej EF 40% zabieg operacyjny 
obarczony jest dużym ryzykiem. W USG można wykryć i ocenić 
powikłania zawału: pozawałowe tętniaki, niedomykalność mitralną 
pozawałową oraz VSD pozawałowe.

Śluzak lewego przedsionka
Śluzaka można rozpoznać w przypadku obecności w obrazie 

USG licznych zawartych ech dodatkowych w lewym przdsionku, 
a w obrazie USG 2D ech sugerujących obecność uszypułowanego 
guza. Różnicować należy z możliwością obecności ech spowodo
wanych skrzeplinami w lewym przedsionku.

Echokardiografia jest przydatna przy wykonaniu nakłucia worka 
osierdziowego, a także przy przeprowadzaniu biopsji serca.

Ostanio coraz częściej w różnych ośrodkach krajowych i zagra
nicznych przy użyciu USG 2D oraz metody dopplerowskiej ocenia 
się wielkość ciśnienia rozkurczowego i średniego tętnicy płucnej. 
Wyniki porównywane z danymi uzyskanymi w badaniach inwazyj
nych wykazują dużą zbieżność. Jest to istotne przy ocenie stopnia 
nadciśnienia płucnego i jego ewolucji.

Diagnostyka echokardiograficzna typu M-mode, 2D oraz wyko
rzystanie ultrasonografii zjawiska Dopplera umożliwia nieinwazy
jną i bezpieczną dla pacjenta ocenę struktur serca zarówno przed 
operacją jak i w okresie pooperacyjnym.

Zastosowanie tych metod w kardiochirurgii pozwala na 
przeprowadzenie nieinwazyjnej oceny wczesnych i odległych 
wyników leczenia oraz ewentualnych powikłań pooperacyjnych. 
Echokardiograficznie możemy stwierdzić lub potwierdzić 
podejrzenie dysfunkcji zastawki w wyniku uszkodzenia dysku, jego 
niedomykania czy też oklejania skrzepliną. W przypadku bioprotezy 
mamy możliwość wykrycia dysfunkcji płatków, ich zwapnienia lub 
perforacji płatka.

Badaniem ultrasonograficznym można również wykryć lub po
twierdzić podejrzenie obecności przecieku okołozastawkowego, np. 
w wyniku pęknięcia lub rozwiązania szwu mocującego albo też 
tle toczącego się bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

W przypadku podejrzeniad bakteryjnego zapalenia wsierdzia w 
badaniu USG zarówno na zastawkach naturalnych jak i sztucznych 
(bioprotezach) można wykazać echa spowodowane obecnością wege
tacji bakteryjnych.



Badanie echokardiograficzne ciągle zwiększa swoje możliwości 
i staje się stopniowo niezbędne w diagnosatyce pacjentów kardio
logicznych i kardiochirurgicznych.

Rezonans magnetyczny
Zasadą rezonansu magnetycznego jest pomiar stanu energe

tycznego niektórych atomów umieszczonych w silnym polu mag
netycznym, na które oddziaływuje pole magnetyczne o określonej 
częstotliwości.

W diagnostyce srca i dużych naczyń, można uzyskać obrazy 
serca w dowolnej płaszczyźnie bez potrzeby stosowania środków 
cieniujących. Synchronizacja danych RM z wybranej fazy ewolucji 
serca pozwala uzyskać dokładne odwzorowanie jam serca 
wypełnionych krwią oraz ścian przegród i zastawek. RM pozwala 
ocenić zmiany kształtu, wielkości grubości ścian serca w chorobie 
wieńcowej i przeroście mięśnia z powodu nabytych i wrodzonych 
wad serca oraz kardiomiopatii. Uwidaczniając w RM przegrody 
serca możemy rozpoznać ubytki przegród. Istotne jest ryzyko stoso
wania RM, jego określenie wymaga dalszych badań. Metodą tą 
nie należy badać pacjentów ze sztucznym rozrusznikiem serca 
i metalowymi przeszczepami chirurgicznymi (m.i. sztuczne zastawki 
serca).

Tomografia komputerowa (Cl)
Przydatna w celu diagnostyki i oceny tętniaków aorty wstępu

jącej, luku aorty i aorty zstępującej, guzów śródpiersia i guzów 
serca (śluzaki i skrzepliny w jamach serca) oraz przy ocenie zmian 
wielkości serca i grubości jego ścian. Badanie jest również wyko
rzystywane do oceny zmian w O.U.N., m.in. po zatorach do tętnic 
mózgowych oraz wylewach, przed planowaną operacją kardiochirur
giczną.

120___________________________St. Ostrowski___________________________



M arian Zwoliński, K arol B artczak

LECZENIE CHIRURGICZNE WRODZONYCH WAD SERCA

Zgodnie z doniesieniami wielu autorów wady rozwojowe układu 
krążenia występują u ok. 8-10% żywo urodzonych dzieci. Obserwuje 
się je częściej wśród rodzeństwa i wcześniaków. Rocznie rodzi się 
ok. 6000 dzieci obarczonych wadami wrodzonymi układu sercowo 
- naczyniowego, z których ok. 45% umiera w ciągu 5 lat, a większość 
tych zgonów ma miejsce w pierwszych miesiącach życia. Rocznie 
w Polsce ok. 3000 dzieci wymaga leczenia kardiochirurgicznego, 
a operuje się około 1000 dzieci.

Wadą wrodzoną serca (uitium cordis congenitum ) nazywa się 
nieprawidłowość jego budowy spowodowaną zaburzeniami rozwoju 
w życiu płodowym. Większość wad układu sercowo-naczyniowego 
powstaje między 23 a 42 dniem życia płodu.

W większości przypadków wrodzonych wad serca etiologia jest 
trudna do ustalenia. Częstsze ich występowanie u rodzeństwa niż 
w ogólnej populacji wydaje się wskazywać na fakt, że czynniki 
dziedziczności odgrywają tu pewną rolę, ale może to być także 
wynikiem działania czynników środowiskowych.

Wiek rodziców może mieć także pewien wpływ na powstawanie 
wad. Stwierdzono, że kobiety w wieku 40-44 lat częściej rodzą 
dzieci z tetralogią Fallota niż kobiety młodsze.

Przebycie przez matkę różyczki w pierwszych trzech miesiącach 
ciąży zwiększa ryzyko urodzenia dziecka obciążonego wrodzoną 
wadą serca. Także zakażenie toxoplazmozą ma wpływ na częstość 
występowania nieprawidłowości w zakresie układu sercowo - 
naczyniowego.

Niektóre leki (thalidomid), niedotlenienie organizmu ciężarnej 
(duże wysokości, choroba sinicza) także zwiększają możliwość 
urodzenia dziecka z wadą układu krążenia.

Wady te mogą występować samodzielnie lub mogą być składową 
zespołu. I tak w zespole Downa często spostrzega się wspólny 
kanał przedsionkowo-komorowy oraz przetrwały przewód tętniczy 
Botalla, w zespole Turnera często występuje zastawkowe lub 
nadzastawkowe zwężenie aorty. Zespół Marfana predysponuje do
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niedomykalności aortalnej, niedomykalności mitralnej i do rozsz
erzenia tętnicy głównej.

Zaobserwowano też różnice w częstości występowania niektórych 
wad wrodzonych układu krążenia związane z płcią i tak np.: 
wrodzone zastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego spotyka 
się czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Mimo zbierania dokładnych wywiadów najczęściej nie można 
ustalić przyczyny wystąpienia wady rozwojowej układu sercowo - 
- naczyniowego.

Dzięki znacznemu rozwojowi chirurgii w ostatnich dziesięcioleciach 
olbrzymia większość wrodzonych wad serca i dużych naczyń może 
być obecnie leczona operacyjnie z dobrymi wynikami. Rozpoczął tę 
erę Robert E. Gross podwiązując w 1938 roku przetrwały przewód 
tętniczy Botalla. W 1944 roku Crafoord zapoczątkował skuteczne 
operacyjne leczenie zwężenia cieśni aorty. W tym samym roku A. 
Blalock zapoczątkował paliatywne leczenie siniczych wad serca.

Za początek ery operacji na otwartym sercu uważa się rok 
1952 w związku z wprowadzeniem powierzchniowej hipotermii. 
W 1953 roku Gibbon wprowadził do sal operacyjnych aparat do 
krążenia pozaustrojowego, który umożliwił długotrwałe wyłączenie 
serca pacjenta i operowanie w polu bezkrwawym. Dzięki temu 
stało się możliwe jednoetapowe korygowanie nawet złożonych 
wrodzonych wad układu krążenia.

Podstawą diagnostyki wrodzonych wad serca i dużych naczyń są klasy
czne metody badania lekarskiego poparte rutynowymi badaniami 
klinicznymi takimi jak: badanie elektrokardiograficzne i fonokardiograficzne, 
badanie radiologiczne klatki piersiowej, morfologia krwi.

Rozwój metod diagnostycznych takich jak cewnikowanie serca 
i angiografia oraz echokardiografia, szczególnie dwuwymiarowa, 
umożliwia dokładne rozpoznanie anatomii wady i daje możliwość 
wyboru najlepszej metody leczenia.

Istnieje wiele podziałów wad wrodzonych układu krążenia. Naj
częściej stosowany dzieli je na:

- wady bez sinicy
- wady z okresową sinicą,
- wady sinicze.

Pod kątem kardiochirurgii podzieliliśmy wady serca na dwie grupy:
a) wady serca - których leczenie nie wymaga użycia krążenia 

pozaustrojowego
b) wady serca - których leczenie wymaga użycia aparatu do 

krążenia pozaustrojowego.



W dalszej części omówimy poszczególne wady układu sercowo- 
naczyniowego wg wyżej wymienionego podziału.

Anomalie pozycyjne
Grupa chorych z zaburzeniami położenia serca obejmuje prze

mieszczenia całego serca poza klatką piersiową oraz nieprawidłowe 
pozycje serca w obrębie klatki piersiowej.

Wrodzone położenie serca odległe od prawidłowego (ectopia cor
dis) występuje bardzo rzadko (1 na 1500-2000 wrodzonych wad 
serca). Może ono znajdować się w obrębie szyi, na przedniej ścianie 
klatki piersiowej i łączy się to z dużym ubytkiem mostka.

W prawidłowej pozycji serca i trzewi (situs solitus cordis et 
viscerum) koniuszek serca, łuk aorty i żołądek znajdują po lewej 
stronie linii środkowej ciała, a wątroba po stronie prawej.

Stan, w którym serce oraz łuk aorty znajduje się w prawej 
połowie klatki piersiowej, a koniuszek skierowany jest w prawo, 
określa się jako prawostronne położenie serca (situs inuersus cordis, 
dextrocardia).

Z dextrokardią w około 95% przypadków współistnieje całkowite 
odwrócenie trzewi. Żołądek i śledziona znajdują się w prawej połowie 
ciała, a wątroba, okrężnica wstępująca i wyrostek robaczkowy po 
stronie lewej (ryc. 1).

Ryc. 1. Schemat prawidłowego położenia serca (A) i dextrokardii (B)



Nieprawidłowe pozycje serca nie zaburzają przepływu krwi, jeżeli 
nie towarzyszą im inne nieprawidłowości rozwojowe na poziomie 
serca lub dużych naczyń. Badaniem decydującym o rodzaju anomalii 
są badania rentgenowskie i elektrokardiograficzne.

Przetrwały przewód tętniczy (d u c tu s  a rte r io sus  p e rs is ten s )

W życiu płodowym przepływa przez przetrwały przewód tętniczy 
około 2/3 krwi z tętnicy płucnej do aorty. Po urodzeniu się dziecka, 
po rozprężeniu płuc, obniżeniu oporu naczyń płucnych przewód 
obkurcza się i po 10-20 godzinach dochodzi do całkowitego jego 
zamknięcia. Przewód zarasta, włóknieje i przekształca się w 
więzadło tętnicze (ligam entum  arteriosum).

Ryc. 2. Anatomia okolicy przewodu Batalia

W niektórych przypadkach mechanizm ten ulega zaburzeniom 
i dochodzi do powstawania przetrwałego przewodu tętniczego Bo- 
talla, który stanowi 9-18% wrodzonych wad układu krążenia. 
Szerokość i długość przetrwałego przewodu tętniczego determinują 
rozwój i stopień nasilenia zaburzeń dynamicznych.

W dużych przeciekach iewo-prawych dochodzi do objętościowego 
przeciążenia przedsionka i komory lewej, a podwyższone ciśnienie 
w tętnicy płucnej i narastający opór naczyń płucnych powodują 
skurczowe przeciążenie komory prawej.



Z powodu narastających oporów naczyń płucnych może dojść 
do odwrócenia przecieku lewo-prawego na prawo-lewy już w bardzo 
wczesnym okresie życia (zespół Einsenmengera), szczególnie u 
niemowląt z przetrwałym płodowym typem naczyń płucnych.

Rozwój fizyczny chorych z wąskim i długim przetrwalnym prze
wodem tętniczym jest prawidłowy. U chorych z umiarkowanie 
szerokim przewodem tętniczym występują nawracające infekcje 
dróg oddechowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia i może pojawić 
się niewydolność krążenia.

U chorych z krótkim i szerokim przewodem tętniczym, gdzie 
stosunek przepływu płucnego do systemowego jest większy od 3 
dochodzi do znacznego upośledzenia rozwoju fizycznego, nawra
cających zapaleń płuc, a niewydolność układu krążenia pojawia 
się już w pierwszych tygodniach, miesiącach życia.

W przebiegu wady może dochodzić do odkładania się soli wapnia 
w okolicy przewoduk tętniczego.

Z klinicznych objawów spostrzegamy charakterystyczny szmer 
skurczowo-rozkurczowy "maszynowy" nad tętnicą płucną, chybki 
charakter tętna, a w rtg klatki piersiowej wzmożenie rysunku 
naczyniowego płuc. Dowodem na istnienie przetrwałego przewodu

Ryc. 3. Aortografia - widoczny drożny przewód Botalla łączący aortę 
wstępującą z pniem tętnicy płucnej



Ryc. 4. Przetrwały przewód tętniczy Botalla (zdjęcie śródoperacyjne).



Ryc. 5. Przetrwały przewód tętniczy Batalia pomiędzy zaciskami 
naczyniowym



Ryc. 6. Przetrwały przewód tętniczy Batalia przecięty między dwoma 
zaciskami naczyniowymi



Ryc. 7. Przecięty przewód tętniczy Batalia z zaszytym końcem płucnym 
i aortalnym



R yc. 8. Schemat leczenia operacyjnego przetrwałego przewodu tętniczego 
Botalla (PDA) przez przecięcie (discisjo PDA).

tętniczego w badaniach inwazyjnych jest dorzut tlenowy do lewej 
gałęzi tętnicy płucnej, przejście cewnikiem z tętnicy płucnej do 
aorty przez przetrwały przewód tętniczy.

W wątpliwych przypadkach, w których nie przeszliśmy 
cewnikiem przez przetrwały przewód tętniczy zmuszeni jesteśmy 
wykonać aortografię drogą cewnikowania lewostronnego celem 
uwidocznienia przepływu zakontrastoanej krwi z aorty do tętnicy 
płucnej przez przewód Botalla.

Badanie to jest najistotniejsze w różnicowaniu przetrwałego 
przewodu tętniczego z okienkiem aortalno-płucnym. Rokowanie 
bez leczenia operacyjnego w tej wadzie jest niepomyślne. W związku 
z małym ryzykiem operacyjnym i grożącym powikłaniom należy 
operować wszystkie przypadki przetrwałego przewodu tętniczego.

Wskazaniami pilnymi do leczenia operacyjnego są:
- stosunek przepływu płucnego do systemowego większy niż 

2:1
- powiększenie się sylwetki serca
- bakteryjne zapalenie wsierdzia
- niewydolność krążenia i nawracające zapalenie płuc

Zabieg operacyjny polega na otwarciu klatki piersiowej przez
okostną III lub IV lewego żebra, wypreparowaniu przewodu tęt
niczego, przecięciu go między zaciskami naczyniowymi i zaszyciu 
końca aortalnego oraz płucnego szwami atraumatycznymi.

Stosuje się również podwiązanie przewodu tętniczego. Podczas 
zabiegu należ zwracać szczególną uwagę na przebieg lewego nerwu 
krtaniowego wstecznego, którego uszkodzenie prowadzi do po
rażenia lewej struny głosowej.



Przeciwwskazaniami do leczenia operacyjnego przewodu tęt
niczego są

- zespół Eisenmengeri
- wady sinicze, gdzie przewód tętniczy Botalla jest warunkiem 

przeżycia chorego: przełożenie wielkich naczyń, przewrwanie 
ciągłości łuku aorty, niedorozwój pnia tętnicy płucnej i prawej 
komory.

Koarktacja aorty (coarctatio aortae)

Najczęściej dotyczy ona zwężenia cieśni aorty(na wysokości IV 
kręgu piersiowego), ale może dotyczyć także łuku aorty, części 
nadprzeponowej aorty zstępującej. Przewężenia mogą być po
jedyncze i mnogie. Stanowią one około 10% wszystkich wrodzonych 
wad serca i dużych naczyń. Choroba ta występuje dwukrotnie 
częściej wśród dziewcząt.

W 1950 roku Burford podzielił koarktacje na:
a) typ przedprzewodowy (dawniej dziecięcy)
b) typ podprzewodowy (dawniej dorosłych)
Zwężenie aorty może być krótkie o charakterze przepony (ryc. 

9A), albo klepsydry (ryc. 9B) lub długie na 2-4 cm przybierając 
kształt struny (ryc. 9C).

Stopień zwężenia może być różny, od nieznacznego, który prak
tycznie nie utrudnia przepływu krwi, aż do całkowitego zamknięcia 
aorty.

Ryc. 9. Schemat rodzajów przewężeń aorty



W przebiegu tej wady dochodzi do przerostu koncentrycznego 
mięśnia lewej komory serca na skutek oporu w przepływie krwi 
przez miejsce zwężenia aorty, do nadciśnienia tętniczego w górnej 
połowie ciała z niedociśnieniem i zmniejszonym przepływem krwi 
do dolnej połowy ciała z brakiem lub znacznym osłabieniem tętna 
na tętnicach udowych. Osłuchowo stwierdza się charakterystyczny 
szmer skurczowy najlepiej słyszalny w okolicy międzyłopatkowej 
po lewej stronie kręgosłupa. Dochodzi do rozwoju krążenia 
obocznego, głównie przez tętnice międzyżebrowe i piersiowe 
wewnętrzne.

Nadmiernie poszerzone tętnice międzyżebrowe dają charak
terystyczny obraz radiologiczny - na dolnych krawędziach żeber 
spostrzega się ubytki kostne, tzn. uzury u chorych w wieku powyżej 
12 lat.

Ryc. 10. Aortografia krążenia oboczna w koarktacji aorty 
(strzałka)

Wygląd chorych z dobrze rozwiniętą obręczą barkową z zacz
erwienioną twarzą w wywiadzie bóle głowy, krwawienie z nosa, 
chromanie przestankowe. Badaniem lekarskim stwierdza się dobrze 
wyczuwalne tętno na tętnicach promieniowych i jego brak na 
tętnicach grzbietowych stopy i podkolanowych.

Charakterystyczne jest również ciśnienie tętnicze wyższe o około 
10-12 mmHg na tętnicach kończyn górnych niż dolnych.

Średni czas przeżycia chorych nieleczonych operacyjnie wynosi 
30-40 lat.



Najczęstszymi przyczynami wcześniejszych zgonów są:
- udary mózgowe
- pęknięcie aorty
- ostra niewydolność lewej komory serca
Koarktacja aorty często współistnieje z innymi wadami układu 

krążenia, takimi jak: drożny przewód tętniczy, ubytek między - 
komorowy, międzyprzedsionkowy i rzadziej z zastawkowym 
zwężeniem lewego ujścia tętniczego. Jedynym skutecznym 
leczeniem koarktacji aorty jest zabieg operacyjny.

Postępowanie zachowawcze ogranicza się do podawania leków 
hipotensyjnych u chorych z wysokim nadciśnieniem przed leczeniem 
operacyjnym.

Najbardziej obiektywna metoda kwalifikacji chorego do leczenia 
operacyjnego jest wykonanie aortografii celem uwidocznienia miej
sca zwężenia lub zwężeń i rozpoznania ewentualnych innych 
nieprawidłowości układu krążenia.

Najlepszą metodą leczenia operacyjnego jest wycięcie miejsca 
zwężenia i zeszycie aorty koniec do końca tzn. operacja Crafoorda.

Ryc. 11 A, B. Schematy sposobów leczenia operacyjnego koarktacji aorty

Około 1/2 - 2/3 obwodu zespolenia zaopatruje się szwami po
jedynczymi, które umożliwiają późniejszy wzrost zespolenia. Uni
kamy w ten sposób powstania restenozy w miejscu zespolenia w 
miarę wzrostu chorego.



Gdy przwężenie występuje na odcinku dłuższym niż 2 cm stosujemy 
protezę omijającą przewężenie (bok do boku), ryc. 11 C, D.

Poszerzenia aorty możemy dokonać również za pomocą łaty ze 
sztucznego materiału (Dacron, Teflon), którą wszywamy w ścianę 
aorty szwem ciągłym niewchłanialnym (ryc. 11 E, F, G).

Odrębne zaganienie stanowi leczenie operacyjne koarktacji aorty 
u niemowląt gdzie występuje wada wymagająca natychmiastowej 
korekcji i gdzie nie możemy opanować nadciśnienia tętniczego 
farmakologicznie.

W tych przypadkach stosujemy metodę operacyjną wprowadzoną 
przez W aldhausena, w której do poszerzenia aorty stosuje się płat 
naczyniowy powstały z odcięcia odcinka lewej tętnicy podobojczyk- 
owej (ryc. 11 J, K, L).

Odpowiednia rehabilitacja lewej kończyny górnej daje pełną 
możliwość posługiwania się tą kończyną po wytworzeniu się 
krążenia obocznego.

Optymalnym wiekiem do leczenia operacyjnego zwężenia cieśni 
aorty jest 5-7 lat. Wczesne leczenie zapobiega rozwojowi wtórnych 
zmian związanych z nadciśnieniem.

Śmiertelność śród- i pooperacyjna w tej grupie chorych waha 
się w granicach 3-4% i odległe wyniki są bardzo dobre.

U chorych starszych (powyżej 20 roku życia) ryzyko operacyjne 
jest o wiele wyższe z powodu: zmian miażdżycowych aorty szczegól
nie w miejscu przewężenia.

Po leczeniu operacyjnym przez okres 6 miesięcy ograniczamy 
znacznie wysiłki fizyczne, między 6-12 miesiącem zabraniamy więk
szych wysiłków fizycznych, a po roku chory zdolny jest do 
prowadzenia normalnego trybu życia.

Sprawdzianem korekcji wady jest pojawienie się tętna na drob
nych tętnicach stóp i obniżenie się ciśnienia systemowego skur
czowego poniżej 130 mmHg.

Istnieje kilka hipotez tłumaczących paradoksalne nadciśnienie 
tętnicze po skutecznym zlikwidowaniu zwężenia aorty.

Niektórzy wiążą to z nadmiernym uwolnieniem adrenaliny 
spowodowanym nawałem krwi do nadnerczy po usunięciu miejsca 
zwężenia aorty. Jeszcze inni przypisują ten objaw odruchowemu 
skurczowi naczyń tętniczych, szczególnie w zakresie połowy ciała, 
uóre -v początkowym okresie nie jest przygotowane do przyjęcia



We wczesnym okresie pooperacyjnym chorzy winni być 
prowadzeni w umiarkowanym kontrolowanym podciśnieniem (90- 
100 mmHg) celem uniknięcia krwawień i ostrych objawów 
brzusznych spowodowanych nawałem krwi do naczyń krezki, 
pęknięciem drobnych naczyń, wylewami podśluzówkowymi.

Ubytki międzyprzedslonkowe

Przegroda międzyprzedsionkowa powstaje w wyniku rozwoju 
oraz częściowego nakładania się przegrody pierwszej (septum  
prim u m ) i drugiej (’septum  secundum ). W okresie życia płodowego 
istnieje połączenie przedsionka prawego z lewym przez otwór 
owalny (foramen ovale), który u około 70% dzieci zarasta w ciągu 
pierwszego roku życia.

U około 30% dzieci jest zachowany otwór owalny (fora m en  ouale 
apertum ). Jest on najczęściej szczelinowy, bez znaczenia hemody
namicznego. Ubytki międzyprzedsionkowe stanowią 15-20% wszyst
kich wrodzonych wad serca.

Anomalie przegrody międzyprzedsionkowej powstają na skutek 
spaczenia lub zahamowania rozwoju drugiej przegrody w okresie życia 
płodowego, wynikiem czego tworzą się różnego typu trwałe połączenia

między przedsionkami typu ot
woru drugiego (defectus septi atri- 
orurn typus ostii secundum).

Najczęściej spotykanym typem 
jest ubytek typu drugiego w ok
olicy dołu owalnego.

Ubytki typu pierwszego dzie
limy na:
- izolowany ubytek typu pier
wszego
- ubytek typu pierwszego z roz
szczepem przedniego płatka 
zastawki mitralnej, płatka 
zastawki trójdzielnej łub obu 
razem

Ryc. 12. Schemat - typy ubytków 
międzyprzedsionkowych. Nu
merem 1, 2, 3 oznaczone ubytki 
typu drugiego, numerem 4 ubytek 
typu pierwszego



- wspólny kanał przedsionkowokomorowy
Ubytki typu drugiego dzielimy na:
- ubytek typu żyła główna górna,
- ubytek typu otworu owalnego,
- ubytek typu żyła główna dolna.

Praktycznie dla kwalifikacji do leczenia operacyjnego ubytki w 
przegrodzie międzyprzedsionkowej wystarcza podzielić na:

- ubytki typu drugiego (ASD II),
- ubytki typu pierwszego (ASD I).

Ubytki typu drugiego mają najczęściej przebieg łagodny, do 
nadciśnienia płucnego dochodzi późno.

Obecnie w kwalifikowaniu do leczenia operacyjnego duże 
znaczenie ma dwuwymiarowa echokardiografia.

R yc. 13. Projekcja przy mostkowa czterojamowa. Ubytek przegrody m. 
przedsionkowy typu otworu wtórnego (strzałka)

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest stosunek przepływu 
płucnego do systemowego wyższy niż 1,5 : 1.



Ryc. 14. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Duży ubytek m. przed
sionkowy typu otworu drugiego (strzałka)

Ryc. 15. Ubytek w przegrodzie między- 
przedsionkowej, typu pierwszego 
zaszyty łatą z własnego osierdzia

Leczenie operacyjne polega na zamknięciu ubytku w warunkach 
krążenia pozaustrojowego szwem ciągłym dwuwarstwowym lub 
przez wszycie łaty z własnego osierdzia chorego lub łaty z mate
riałów biologicznych.

Najlepszym okresem do 
leczenia operacyjnego ubytku 
typu drugiego jest wiek 4-6 
lat (w okresie przedszkol
nym). Śmiertelność operacy
jna jest poniżej 1% . Ryzyko 
wzrasta u chorych starszych 
i w ubytkach z towarzyszącym 
nadciśnieniem płucnym.

W przypadku ubytku typu 
pierwszego przebieg kliniczny 
jest o wiele gwałtowniejszy, 
ponieważ w krótkim czasie 
dochodzi do nadciśnienia w 
krążeniu płucnym i niewy
dolności serca. Spowodowane 
jest to dużym przeciekim na



poziomie ubytku szczególnie z towarzyszącą niedomykalnością 
zastawki dwu lub trójdzielnej.

Śmiertelność operacyjna i częstość powikłań pooperacyjnych jest 
wysoka. Leczenie chirurgiczne winno być przeprowadzone wcześnie, 
w niektórych przypadkach nawet w pierwszym roku życia. 
Zamknięcie ubytku typu pierwszego wymaga w każdym wypadku 
wszycia łaty z własnego osierdzia w warunkach krążenia pozaus- 
troj owego.

Leczenie operacyjne ubytku w przegrodzie m. przedsionkowej 
typ I jest znacznie bardziej skomplikowane niż ASD II z powodu 
lokalizacji ubytku na granicy pierścienia zastawki mitralnej i trójdz
ielnej, oraz w okolicy przebiegu układu bodźco-przewodzącego. Zszy
cie rozszczepu płatka dwu - lub trójdzielnego jest zalecane przez 
większość autorów tylko w przypadkach niedomykalności tych 
zastawek.

Ryc. 16. Rozszczepiony przedni płatek zastawki mitralnej, zaopatrzony 
dwoma atraumatycznymi szwami

W rzadkich przypadkach z powodu niewykształcenia się płatka 
przedniego zastawki mitralnej należy wymienić zastawkę mitralną 
na zastawkę sztuczną. Obecnie najczęściej u dzieci wszczepia się 
zastawkę mechaniczną dwu dyskową typu St. Jude o bardzo dobrych 
parametrach hemodynamicznych i niewielkiej ilości powikłań za- 
torowo-zakrzepowych.



Ryc. 17. Schemat typów ubytków m. ko- 
morowych kwalifikowanych względem 
grzebienia nadkomorowego

Największym problemem pooperacyjnym jest pozostała lub 
nasilona niedomykalność mitralna, oraz wytworzony śródoperacy- 
jnie całkowity blok przedsionkowokomorowy.

Przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego jest:
1. Odwrócenie przecieku z prawa na lewo
2. Nadciśnienie płucne z oporem naczyniowym powyżej 

10j W/m2 pow. ciała
3. Stosunek oporu płucnego do oporu systemowego powyżej 

0,75.

Ubytki międzykomorowe

Ubytek międzykomorowy (defectus saepti interventriculorum ) jest 
jedną z najczęstszych wad wrodzonych serca i stanowi 20-25% 
wszystkich wrodzonych wad serca. Ponadto jest on często składową 
innych anomalii, np: tetralogii Fallota, wspólnego pnia tętniczego, 
przełożenia dużych naczyń.

Są one najczęściej umiejscowione w części błoniastej przegrody 
międzykomorowej (90%) w wyniku czego dochodzi do połączenia 
komory lewej z prawą, a rzadziej komory lewej z prawym przed
sionkiem.

Ubytki międzykomo
rowe podzielono na:
- ubytek międzykomorowy 
nadgrzebieniowy 
występuje rzadko, około 5
- % wszystkich ubytków 
międzykomorowych. W tej 
postaci często współist
nieje wypadanie płatka 
zastawki aortalnej, co 
powoduje jej niedomy
kalność;
- ubytek podgrzebieniowy
- występuje najczęściej 
(75-85%) - patrząc od 
strony komory prawej zna
jduje się on między płat
kiem przegrodowym 
zastawki trójdzielnej, a 
grzebieniem nadko- 
morowym.



Biorąc pod uwagę anatomiczny podział przegrody m. komorowej 
ubytki dzieli się następująco:

1. Ubytki m. komoro we okołobłoniaste
a) w części napływowej,
b) w części beleczkowatej,
c) w części odpływowej.

2. Ubytki mięśniowe
3. Ubytki podpłucne (zwane też nadgrzebieniowymi)

Ryc. 18. Anatomiczny podział przegrody m. komorowej 
TSM - Trabekula septomargmalis
Inlet septum - część napływowa przegrody m. komorowej 
Trabecular septum - część beleczkowata przegrody m. komorowej 
Infundibular septum - część lejkowa przegrody m. komorowej

Poza postacią izolowaną ubytki w przegrodzie m. komorowej 
stanowią składową wielu złożonych wad serca. W części są to 
ubytki typu "malalignment" z przemieszczeniem fragmentu prze
grody względem siebie (ubytki z niejednolinijnym ustawieniem 
przegrody) charakterystyczne dla zespołu Fallota. Lokalizacja 
ubytku i dokładna anatomia przegrody m. komorowej ma szczególne 
znaczenie podczas operacji kardiochirurgicznej gdzie bardzo istot
nym jest właściwa ocena przebiegu dróg układu bodźcowo-prze-



Ryc. 19. Kwalifikacja ubytków w przegrodzie m. komorowej. 
A - podpłucne 
B - okołobłoniaste

a) ubytek w części tzw. lejkowej
b) beleczkowatej
c) napływowej

wodzącego (pęczka przedsionkowo-komorowego i jego prawej odnogi) 
względem ubytku.

W zależności od objętości i kierunku przecieku przez ubytek, 
oraz wielkości przepływu płucnego i oporu naczyń płucnych można 
wyodrębnić pięć typów hemodynamicznych ubytków przegrody m. 
komorowej:

I. Mały ubytek z prawidłowym oporem naczyń płucnych i małym 
lewo-prawym przeciekiem (choroba Rogera).

II. Średni lub duży ubytek z prawidłowym oporem naczyń płuc
nych i dużym lewo-prawym przeciekiem.

III. Średni lub duży ubytek ze zwiększonym oporem naczyń 
płucnych lub przerostem drogi odpływu z prawej komory, mały 
lewo-prawy przeciek lub przeciek dwukierunkowy.

IV. Średni lub duży ubytek z oporem naczyń płucnych większym 
niż obwodowych i z odwróceniem przecieku z prawa na lewo (zespół 
Eisennmengera).

V. Pojedyncza (wspólna) komora.
Ubytki m. komorowe zdarzają się równie często u obojga płci. 

Są oceniane jako małe, gdy średnica ich jest mniejsza niż 0,5



cm/m2 pow. ciała, średnie, gdy średnica ich zawarta jest między 
0,5 - 1,0 cm/m2 powierzchni ciała.

Ubytki o większej średnicy określane są jako duże. Ubytki 
małe nie powodują istotnych zaburzeń hemodynamicznych, przeciek 
z lewej strony na prawą nie przekracza 50% objętości wyrzutowej 
lewej komory, ciśnienie w tętnicy płucnej kształtuje się w granicach 
normy. Chorzy ci są przede wszystkie narażeni na bakteryjne 
zapalenie wsierdzia i zakażone zatory do płuc.

Ubytki średnie mogą być przyczyną dużego przecieku lewo- 
prawego, gdzie stosunek przepływu płucnego do systemowego jest 
wyższy od 3.

Ciśnienie krwi w komorze prawej i tętnicy płucnej może być 
podwyższone, przy niskim oporze naczyń płucnych (okres 
nadciśnienia hiperkinetycznego). W późniejszym okresie życia mogą 
wystąpić wtórne zmiany morfologiczne w tętnicach płucnych, 
prowadzące do wzrostu oporów w krążeniu płucnym i obciążenia 
komory prawej.

Ubytki duże nie stanowią oporu dla przepływu krwi z lewej 
do prawej komory i wielkość przecieku limitowana jest przez 
wysokość oporu naczyń płucnych lub stopień przerostu grzebienia 
nadkomorowego (w ubytkach podgrzebieniowych).

U tych chorych występuje znaczne przeciążenie objętościowe 
całego serca i przeciążenie ciśnieniowe komory prawej. Pojawiają 
się wcześnie objawy niewydolności krążenia. Zmiany morfologiczne 
w tętnicach płycnych często już w 1-2 roku życia prowadzą do 
odwrócenia przecieku (zespól Eisenmengera). Dzieci z dużymi ubyt
kami od pierwszych tygodni życia rozwijają się źle, cierpią na 
nawracające zapalenia płuc i niewydolność serca.

Ponad 20% chorych z ubytkiem międzykomorowym ma ciężkie 
objawy kliniczne już we wczesnym dzieciństwie, 65-70% umiera 
przed 20 rokiem życia, a 90-95% przed 40 rokiem życia.

Bakteryjne zapalenie wsierdzia może wikłać każdą postać 
ubytku, ale najczęściej dotyczy ubytków małych. Samoistne 
zamknięcie małego ubytku zdarza się zwykle w pierwszych latach 
życia, rzadko u dorosłych.

Obraz kliniczny w ubytkach międzykomorowych ze znaczącym 
hemodynamicznie przeciekiem charakteryzuje się:

- uwypukleniem okolicy przedsercowej.
- unoszącym uderzeniem koniuszkowym oraz tętnieniem 

powiększonej komory prawej,



- u prawie wszystkich chorych wyczuwalny jest mruk skurczowy 
w okolicy przedsercowej.

Osłuchowo stwierdza się głośny szmer skurczowy najlepiej 
słyszalny w III-IV międzyżebrzu w linii przymostkowej lewej. W 
ubytku nadgrzebieniowym może dodatkowo wystąpić szmer rozkur
czowy zależny od niedomykalności zastawki aortalnej. W ubytkach 
przebiegających z nadciśnieniem płucnym występuje wzmożenie 
II tonu lub jego rozdwojenie nad tętnicą płucną. W diagnostyce 
ubytków międzykomorowych obecnie duże znaczenie ma 
dwuwymiarowa echokardiografia.

Ryc. 20. B I  - ubytek okolobloniasty w przegrodzie międzykomorowej (pro
jekcja koniuszkowa)
B2 - ubytek mięśniowy w części beleczkowatej przegrody m. komorowej

W ubytkach międzykomorowych zlokalizowanych w części 
mięśniowej przegrody, szmer może być ograniczony do protome- 
zosystole na skutek zamykania się otworu w czasie skurczu mięśnia 
serca.

Leczenie zachowawcze w przypadku ubytków międzykomorow
ych polega na zapobieganiu bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia i 
na rutynowym leczeniu niewydolności krążenia.



Ryc. 21. Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej za pomocą 
łaty dakronowej z dostępu przez otwarcie drogi odpływu z prawej ko
mory
a) schematycznie pokazana linia ciecia drogi odpływu z prawej komory
b) uwidoczniony ubytek w przegrodzie mieazykomorowej
c) zakładanie szwów pojedynczych na latkach dokronowych w okolicy 
przebiegu układu bodźco-przewodzącego
d) wszywanie łaty dakronowej szwem ciągłym w obrębie ubytku wol
nym od dróg układu bodźcoprzewodzącego



Najlepszymi kandydatami do leczenia chirurgicznego są chorzy 
między 5-7 rokiem życia ze średniej wielkości ubytkiem międzyk- 
omorowym.

Leczenie operacyjne polega na zamknięciu ubytku w warunkach 
krążenia pozaustrojowego pojedynczymi szwami na łatkach dak- 
ronowych lub za pomocą łaty z tworzywa sztucznego (dakron, 
teflon) naszytej na otwór międzykomorowy. Dostęp do ubytków 
międzykomorowych uzyskujemy przez otwarcie przedsionka 
prawego lub przez nacięcie drogi odpływu z prawej komory.

Najtrudniejszy problem leczniczy stanowią niemowlęta, u których 
z powodu dużego przecieku dochodzi już w pierwszych tygodniach, 
czy miesiącach życia do niewydolności krążenia i znacznego 
podwyższenia oporów płucnych. W takich przypadkach możliwe 
jest leczenie dwuetapowe:

I etap - sztuczne zwężenie pnia tętnicy płucnej (zabieg M u ller- 
D a m m a n ) tzn. Banding płucny.

II etap - jeżeli po pewnym czasie ciśnienie w tętnicy płucnej 
ze zwężeniem ulegnie obniżeniu można w warunkach krążenia 
pozaustrojowego zamknąć ubytek międzykomorowy z jed- 
noczasowym poszerzeniem tętnicy płucnej. Obecnie zabieg ten wyk
onuje się sporadycznie w szczególnych przypadkach (wspólna 
komora, przegroda międzykomorowa typu sera szwajcarskiego z 
mnogimi ubytkami).

Z powikłań pooperacyjnych najczęściej występują:
- bloki przedsionkowokomorowe (trwałe lub przejściowe)
- zespół małego rzutu
- rekanalizacje
W przypadku wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego 

naszywa się elektrody nasierdziowe, które po wyprowadzeniu poza 
obręb klatki piersiowej łączy się z zewnętrznym rozrusznikiem 
serca. Najczęściej bloki takie mijają w ciągu 7-14 dni po zabiegu 
operacyjnym. W przypadku bloku utrwalonego, po 4 tygodniach 
od operacji wprowadza się elektrodę wewnątrzsercową drogą żylną 
do prawej komory i łączy się ją z rozrusznikiem wszczepionym 
na stałe (najczęściej w okolicy mięśnia piersiowego lub w pochewkę 
mięśnia prostego brzucha).

W przypadkach, w których przewidujemy naparstmcowame cho
rych w przebiegu pooperacyjnym rutynowo naszywamy elektrody 
nasierdziowe, które usuwa się po 2 tygodniach. Rekanalizacje wy
magają powtórnego cewnikowania serca i w przypadkach znacznego 
przecieku, czy hemolizy chorzy ci musza być operowani powtórnie.



R yc. 22. Ubytek mięśniowy przegrody m. komorowej. Wentrykulografia le
wostronna w projekcji przedniej skośnej lewej. Przepływ zacieniowanej 
krwi do prawej komory oznaczony strzałką

Wrodzone zwężenie lewego ujścia tętniczego (stenosis ostii 
arteriosi sinistri congenita)

Podział:
1) podzastawkowe
2) zastawkowe
3) nadzastawkowe



R yc. 23. Typy zwężeń lewego ujścia tętniczego

Stanowią one 3-6% wszystkich wrodzonych wad serca i częściej 
występują u chłopców niż u dziewcząt.

Podzastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego (stenosis ostii 
arteriosi sinistri su b va lvularis) - występuje pod dwoma postaciami:

1) tuż pod płatkami półksiężycowatymi zastawki aortalnej w 
drodze odpływu z lewej komory serca rozpięta jest sztywna 
włóknista przepona z niewielkim otworem, przez który 
przepływa krew pod wysokim ciśnieniem, wąskim stru
mieniem, który może uszkodzić płatki zastawki aortalnej. 
Leczenie polega na chirurgicznym wycięciu przepony w 
warunkach krążenia pozaustrojowego.

2) zwężenie mięśniowe zwane również samoistnym przeros
towym zwężeniem podaortalnym, zaliczane jest do pierwot
nych kardiomitopatii przerostowych. Przebieg kliniczny 
kardiomiopatii zależy od nasilenia zaburzeń hemody-



namicznych i tempa postępu choroby. Pojawiają się bóle 
wieńcowe, duszność, zaburzenia rytmu i omdlenia. Leczenie 
chirurgiczne polega na wycięciu wałowato pogrubiałego 
mięśnia przegrody komór w warunkach krążenia pozaustro- 
j owego.

Wrodzone zastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego (stenosis 
valvularis ostii arteriosi sinistri congenita) stanowi 72-75% wszyst
kich wrodzonych zwężeń lewego ujścia tętniczego.

Choroba ta częściej dotyczy płci męskiej i stosunek chłopców 
do dziewcząt wynosi 4 : 1 .

W około 30-50% wrodzonego zastawkowego zwężenia lewego 
ujścia tętniczego podłożem wady jest dwupłatkowa zastawka aor- 
talna. Ta nieprawidłowość anatomiczna należy do najczęstszych 
wad serca i zdarza się ona w około 1% ludzkich serc.

Zwężenie zastawkowe powstaje w wyniku zrośnięcia się spoideł 
zastawki aortalnej. Ujście może być położone centralnie, ale w 
większości przypadków położone jest ekscentrycznie.

Płatki zastawki aortalnej najczęściej są zdeformowane.
Zaburzenia hemodynamiczne w tej wadzie polegają na obecności 

gradientu ciśnień między komorą lewą i aortą w czasie skurczu 
serca. Wydzielono postać łagodną z gradientem równym lub mnie
jszym od 40 mmHg, średnią z gradientem 40-80 mmHg i postać 
krytyczną z gradientem powyżej 80 mmHg.

Zwężenie ujścia, które doprowadza do wzrostu ciśnienia krwi 
w lewej komorze jest bodźcem do wyrównawczego przerostu kon
centrycznego mięśnia lewej komory.

Do typowych skarg chorych należą: łatwe męczenie się, zawroty 
głowy, zaburzenia widzenia, omdlenia, szczególnie w trakcie lub 
po wysiłku fizycznym. Stwierdza się obecność mruku skurczowego 
w okolicy przedsercowej. Osłuchowo występuje szmer skurczowy 
nad ujściem aortalnym promieniującym do tętnic szyjnych. Objawy 
niewydolności lewej komory serca pojawiają się stosunkowo późno. 
Często zdarzają się chorzy, u których pierwszym objawem wady 
był obrzęk płuc. Niektórzy chorzy z krytycznym zwężeniem po
jawiają prawidłowy zapis w elektrokardiogramie.

Duży procent tych chorych ginie śmiercią nagłą. Jedynym 
skutecznym postępowaniem leczniczym we wrodzonym zastawk
owym zwężeniem aorty, usuwającym przeszkodę w drodze odpływu 
z lewej komory, jest leczenie operacyjne, tzn. komissurotomia aor- 
talna. Polega ona na poszerzeniu zastawki aortalnej przez nacięcie 
zrośniętych spoideł. Zabieg ten uważany jest za leczenie paliatywne



obarczone niskim ryzykiem operacyjnym, które stosuje się głównie 
u chorych młodocianych. Operację tę można wykonać jedynie w 
przypadku gdzie występuje zastawka trójpłatowa. Radykalnym 
leczeniem jest wymniana zastawki aortalnej na zastawkę sztuczną.

Ryc. 24. A. Schemat zastawki aortalnej 2 i 3-płatowej
B) Schemat nacięcia płatka zastawki aortalnej, tzn. komissurotomia 
aortalna

Za wskazania do leczenia operacyjnego uważa się:
- omdlenia (szczególnie w trakcie wysiłków)
- powiększenie sylwetki serca w obrazie rtg
- zmiany w ekg (cechy przerostu i przeciążenia mięśnia lewej 

komory)
- wielkość skurczowego gradientu komorowo-aortalnego powyżej

50 mmHg
- zaburzenia rytmu serca

U wielu chorych leczonych chirurgicznie w przebiegu pooper
acyjnym wczesnym i późnym obserwuje się bakteryjne zapalenie 
wsierdzia. Zmusza nas to do profilaktycznego podawania antybio
tyków czy sulfonamidów o przedłużonym działaniu. Zwężenie



nadzastawkowe lewego ujścia tętniczego (stenosis ostii arteriosi 
sinistri su pra va lvularis) (ryc. 23. A, B, C) - jest spowodowane 
najczęściej włóknistym pierścieniowatym pasmem biegnącym nad 
zatokami Valsalvy. Rzadziej spotyka się zwężenie pod postacią 
rozpiętej błony. Niekiedy zwężenie obejmuje długi odcinek aorty, 
w wyniku czego dochodzi do hypoplazji aorty wstępującej. Często 
wada ta występuje rodzinnie.

Jedynym skutecznym leczeniem jest leczenie operacyjne. W przy
padku hypoplazji aorty wstępującej często zmuszeni jesteśmy do 
wszczepienia protezy naczyniowej. W przypadkach pierścieniowego 
przewężenia poszerzamy aortę przez wszycie owalnej łaty z tworzyw 
sztucznych po podłużnym nacięciu miejsca zwężenia w warunkach 
krążenia pozaustrojowego.

Okienko aortalno-płucne

Patologiczne połączenie pomiędzy częścią wstępującą aorty, a 
pniem tętnicy płucnej powoduje przeciek krwi z lewa na prawo 
powodując objawy podobne jak w przetrwałym przewodzie Botalla 
jednak bardziej nasilone.

Wielkość okienka łączącego aortę z pniem płucnym, może wynosić 
od 5-30 mm średnicy. Charakterystyczny szmer ciągły lub skur
czowy w trzecim międzyżebrzu w pobliżu lewego brzegu mostka, 
może sugerować prawidłowe rozpoznanie, które musi być pot
wierdzone cewnikowaniem serca i kinoangiografią. Wada może 
szybko doprowadzić do nadciśnienia płucnego. Wczesna operacja 
wykonana w krążeniu pozaustrojowym polega na rozdzieleniu i 
zeszyciu tętnicy głównej i pnia tętnicy płucnej. Rokowanie jest 
bardzo dobre pod warunkiem, że nie rozwinęło się - nadciśnienie 
płucne.

Pęknięta zatoka Valsalvy

Nagłe pęknięcie cienkiej tkanki błoniastej między zatoką Vasalvy 
tętnicy głównej, a jamami serca powoduje dramatyczny przebieg 
kliniczny spowodowany natychmiastowym przeciekiem krwi z 
krążenia systemowego do płucnego. Pęknięcia pojawiają się w 
trzeciej i czwartej dekadzie życia. Najczęściej dotyczy ludzi z 
zespołem Marfana lub innymi zwyrodnieniowymi chorobami tkanki 
łącznej.



Wadę leczy się operacyjnie przy zastosowaniu krążenia pozaus- 
trojowego, poprzez zaszycie pęknięcia ściany zatoki od strony 
prawego przedsionka, prawej komory lub tętnicy głównej.

Śmiertelność operacyjna jest mniejsza niż 5%.

Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych

Typ I - nadsercowy lub typu żyły górnej lewej. Żyły płucne 
łączą się z przetrwałą lewą żyłą, pionową, żyłą bezimienną i prawą 
górną żyłą główną.

Ryc. 25. Całkowite nieprawidłowe ujście żył płucnych.

T y p  I  - nadsercowy ZGG - żyły główne górne, ZGD - żyła główna 
dolna, ZPP - żyła płuca prawego, ZPL - żyła płuca lewego, ZB - 
żyła reanimacyjna główna (bezimienna), ZP - żyła poprzeczna, 
PP - prawy przedsionek, PK - prawa komora, LP - lewy przed

sionek, LK - lewa komora 
T y p  I I  - śródsercowy.

Żyły płucne łączą się z zatoką wieńcową i prawym przedsionkiem
serca.

T y p  I I I  - podprzeponowy lub podsercowy.
Żyły płucne łączą się z nieprawidłową żyłą zstępującą, żyłą 

wrotną lub przetrwałym przewodem tętniczym albo dolną żyłą
główną.



Ryc. 26 (1, 2).
1. Całkowite nieprawidłowe ujście żył płucnych typ śródsercowy 

ZPP - żyły płuca prawego
ZPL - żyły płuca lewego 
ZW - zatoka wieńcowa 
PP - prawy przedsionek 
PK - prawa komora 
LP - lewy przedsionek 
LK - lewa komora

2. Całkowite nieprawidłowe ujście żył płucnych typ podsercowy 
ZPP - żyły płuca prawego
Z P L ż y ł y  płuca lewego 
WKZ - wspólny kanał żylny 
ZZ - żyła żołądkowa 
ZW - żyła wrotna 
ZGD - żyła główna dolna 
P przepona 
W  - wątroba

Bez leczenia umiera w pierwszym roku życia ponad 80% 
niemowląt urodzonych z tą wadą.

Rokowanie jest najlepsze u dzieci z typem I lub II. Śmiertelność 
operacyjna jest większa przy korekcji typu III.



Wady sinicze

Zespół Fallota (czterozespół i pięciozespół) stanowi 11% wad 
wrodzonych serca i 75% wad siniczych.

Z chirurgicznego punktu widzenia istotne znaczenie mają w zespole 
Fallota ubytek w przegrodzie międzykomorowej, oraz zwężenie tętnicy 
płucnej. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej jest położony w 
części błoniastej przegrody w pobliżu grzebienia nadkomorowego. 
Ubytek taki typu "malalignment", tj. z przemieszczeniem fragmentów 
przegrody m. komorowej względem siebie z tak zwanym nielinijnym 
ustawieniem przegrody powstaje na skutek przemieszczenia przegrody 
stożka i braku jej połączenia z beleczką przegrodową brzeżną.

Cewnikowanie serca i angiografia są konieczne dla rozpoznania 
zespołu Falota i ustalenia dalszego postępowania operacyjnego.

Obecnie duże znaczenie diagnostyczne ma dwuwymiarowe 
echokardiografia.

Ryc. 27. Angiografia serca w zespole Fallota, strzałkami zaznaczono post- 
stenotyczne rozszerzenie tętnicy płucnej 
Z - zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej 
RV - prawa komora
LV - lewa komora - kilkakrotnie mniejsza od prawej

Ciężkie postacie wady, z napadami anoksemicznymi, z ogra
niczeniem do minimum wydolności fizycznej, z niedorozwiniętym



R yc. 28. Angiografia
Zespól Fallota widoczna aorta odchodząca z nad prawej i lewej ko
mory tzw. (aorta jeździec).
Strzałkami zaznaczono podzastawkowe zwężenie tętnicy płucnej oraz 
znaczny przerost mięśnia prawej komory

łożyskiem tętnic płucnych i z niewykształconym odpowiednio co 
od objętości lewym przedsionkiem i lewą komorą, z anomaliami 
przebiegu tętnic wieńcowych wymagają zabiegów paliatywnych po
prawiających stan ogólny dziecka i przygotowujących do korekcji 
całkowitej wady.

Różne sposoby leczenia paliatywnego łączą krążenie systemowe 
z płucnym dodatkowym połączeniem naczyniowym, co wpływa na 
lepsze wysycenie tlenowe krwi tętniczej i rozwija łożysko tętnic 
płucnych. Zwiększony przepływ krwi przez płuca jest odbierany 
przez lewe serce, którego objętość powiększa się co jest ważnym 
momentem przygotowawczym do korekcji całkowitej wady. Od 1981 
roku w Klinice Kardiochirurgii AM w Łodzi wykonuje się inny



Ryc. 29. Zespół Fallota
A) projekcja przymostkowa poprzeczna strzałka wskazuje duży ubytek 
przegrody m. komarowej. Zwężenie zastawkowe pnia płucnego. Szeroki 
pień płucny i obie gałęzie
B) projekcja przymostkowa poprzeczna
Zwężenie zastawkowe i podzastawkowe pnia płucnego, hipopłastyczny 
pień płucny i tętnice płucne

zabieg paliatywny polegający na połączeniu aorty wstępującej z 
pniem płucnym protezą naczyniową z "Gore-Texu".

Celem zabiegu jest zwiększenie przepływu krwi aortalnej przez 
obie gałęzie płucne i oba płuca co wydatnie zmniejsza sinicę i 
lepiej wpływa na rozwój krążenia płucnego. Zespolenie to jest 
łatwe do zlikwidowania przy całkowitej korekcji wady. Z pośród 
zabiegów paliatywnych należy wymienić operacje Blalocka pole
gającą na połączeniu prawej tętnicy płucnej z tętnicą podobojczyk- 
ową po tej samej stronie. Po wykonaniu zabiegu paliatywnego 
obserwujemy chorego i po około 1-2 latach wykonujemy powtórne 
cewnikowanie i echokardiografię oceniając wielkość lewej komory,



R yc. 30. Schematycznie pokazane połączenia aorty wstępującej z pniem 
tętnicy płucnej protezą z "Gore-Tex



Ryc. 31. Zdjęcie śródoperacyjne
Proteza z Gore-Tex łącząca aortę wstępującą z pniem tętnicy płucnej 
zaznaczona strzałką



Ryc. 32. Zespół Fallotci
Schematycznie widzimy z cięciu przez drogą odpływu z prawej komory 
Uniami przerywanymi zaznaczony nrzerośnięty mięsień prawej komory
1. Zastawka tętnicy płucne
2. Zastawka aortahia

łożysko naczyń płucnych oraz parametry hematologiczne. W oparciu 
o uzyskane wyniki kwalifikujemy chorego do drugiego etapu czyli 
korekcji całkowitej lub przv braku poprawy wykonujemy powtórnie 
zabieg paliatywny.

Całkowita naprawa wady (jednoczasowa) jest możliwa u małych 
dzieci z łagodną anatomicznie postacią wady. Ubytek w przegrodzie 
m. komorowej najlepiej zamknąć za pomocą laty ze sztucznego 
tworzywa. Przy wszywaniu laty należy uważać na zakładanie szwów



R yc. 33. Wszywanie laty dakronowej na ubytek w przegrodzie m. ka
ntorowego

w okolicach uk ładu  bodźco-przewodzącego serca aby n ie spowodować 
bloku przew odnictw a.

Zw ężenie m ięśn iow e p odzastaw kow e likw idu je  się  poprzez 
rozw arstw ienie i resekow anie pęczków m ięśniowych, zaś zw ężenie 
zastaw kow e likw idu je  się poprzez rozcięcie za s ta w k i w zdłuż 
zrośniętych spoideł.

U dzieci z h ipoplazją p ierścien ia  zastaw k i pn ia  płucnego bądź 
drogi odpływu z praw ej kom ory konieczne je s t w ykonanie p lastyk i 
z ła ty  celem poszerzenia św iatła  drogi odpływu, p ierśc ien ia  zastaw k-



R yc. 34. Plastyka drogi odpływu z prawej komory poprawiająca odpływ 
z prawej komory w zespole Fallota

owego i pnia płucnego. Zabieg radykalny jest obarczony 
śmiertelnością średnio wynoszącą około 10%.

Korekcja całkowita wady przywraca prawidłową hemodynamikę 
i poprawia ogólny stan chorego. Dzieci nie leczone operacyjnie 
nie dożywają najdalej dwudziestu lat życia.

Śmiertelnymi powikłaniami mogą być zmiany zakrzepowe oraz 
zatorowe mózgu, ropne zapalenie wsierdzia, krwawienia płucne, 
niewydolność serca.

Biorąc pod uwagę złożoność i wielkość wykonywanych korekcji, 
należy stwierdzić, że kliniczne całkowite wyniki operacji są bardzo 
dobre.

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej



Wada występuje u 1-2% niemowląt z wrodzonymi wadami serca. 
Sinica u tych niemowląt rozwija się w pierwszych dniach życia. 
Większość chorych umiera w czasie napadu niedotlenienia w 3-mce 
po urodzeniu tj. w czasie zamykania lub zwężania przewodu tęt
niczego. Niemowlętom ze zmniejszonym przepływem płucnym po
maga zespolenie tętnicy płucnej z krążeniem systemowym (Blalock, 
Taussing, Waterston, Potts). Nowym etapem operacji jest zabieg 
opracowany przez Fontana polegający na połączeniu protezą 
naczyniową prawego przedsionka i tętnicy płucnej. Śmiertelność 
po operacji Fontana wynosi około 30%.

Duży problem stanowi prowadzenie pooperacyjne pacjentów i 
bezpośrednio rzutuje na końcowy rezultat leczenia.

Zesoół Ebsteina

Ryc. 35. Schemat operacji Fontana
1. Proteza naczyniowa łączy prawy przedsionek z prawą komorą
2. Proteza naczyniowa łączy prawy przedsionek z tętnicą płucną



W tej wadzie płatki zastawki trójdzielnej przegrodowy i tylny 
są zniekształcone i nieprawidłowo umieszczone, poniżej 
prawidłowego pierścienia zastawki. Płatek przedni duży jest umo
cowany do pierścienia zastawki.

R yc. :16. Choroba Ebsleina 
Projekcja przy- 
mostkowa 
czterojamowa:
A) Rozkurcz
B) Skurcz



A) Płatek przegrodowy zastawki trójdzielnej znacznie (ok. 4 
cm) przemieszczony w głąb komory

B) W skurczu widoczne przyczepy krótkich nici ścięgnistych 
płatka przegrodowego do przegrody m. komorowej (strzałki)

ZPK - zatrializowana prawa komora
CZPK - czynnościowo prawa komora

Patologiczne położenie zastawek dzieli prawą komorę na dwie 
części. Większość chorj ĉh ma ubytek międzyprzedsionkowy lub 
przetrwały otwór owalny. Niewydolność prawo-komorową, 
nadciśnienie w żyłach układowych, powiększenie wątroby, sinica, 
zaburzenia rytmu serca są skutkami wady. Przy korzystnych 
warunkach anatomicznych można wykonać plastykę zastawki 
trójdzielnej zamykając ubytek międzyprzedsionkowy. Wyniki op
eracyjne nie są najlepsze a wynika to z niezdolności prawej komory 
do wykonywania skutecznych skurczów.

Przełożenie wielkich naczyń

Przełożenie wielkich naczyń jest najczęstszą przyczyną wczesnej 
śmierci niemowląt z wadami wrodzonymi serca. Bez leczenia 
liczba dzieci, które przeżywają pierwszy rok życia nie sięga 10%. 
Ponieważ aorta odchodzi od prawej komory (krążenie systemowe) 
natomiast tętnica płucna od lewej komory (krążenie płucne) oba 
układy są od siebie oddzielone, zatem musi istnieć dodatkowe 
połączenie (ubytek) łączące oba układy aby chory mógł żyć. W 
przypadku nie istnienia omawianego połączenia zabiegiem ratu
jącym życie po urodzeniu jest zabieg Rashkinda polegający na 
wytworzeniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej za po
mocą cewnika z balonikiem. Połączenie obu układów uzyskane 
tym sposobem pozwala na przeżycie dziecka do czasu zabiegu 
radykalnego. Do ostatecznego rozpoznania niezbędną jest 
angiokardiografia, która uwidacznia odejście tętnicy głównej od 
przodu prawej komory, a także może uwidocznić współistniejące 
ubytki i przetrwały przewód tętniczy Botalla. Całkowita korekcja 
przełożenia naczyń wymaga zastosowania krążenia pozaustro- 
jowego. Jednym ze sposobów operacji jest zabieg Mustarda pole
gający na zmianie kierunku napływu żylnego do właściwych komór.

Przegrodę międzyprzed.sionkową wycina się i na jej miejsce 
wszywa się łatę z osierdzia, tak aby zapewnić przepływ krwi z 
żyl głównych przez zastawkę dwudzielną, a żył płucnych przez 
zastawkę trójdzielną.



Ryc. 37. Schemat operacji Mustarda
Lata wszyta w przegrodę między przedsionkową kształtującą odpowied
nie przepływy w krwi żylnej i tętniczej

Ryc. 38. Schemat operacji Senninga



Obecnie preferowanym zabiegiem paliatywnym w przełożeniu 
wielkich naczyń jest zabieg Mustarda w modyfikacji Senninga.

W miarę zyskiwania doświadczenia i doskonalenia metod chirur
gicznych należy się spodziewać zmniejszania śmiertelności oper
acyjnej, która obecnie wynosi 20-30%.

W wyniku operacji u chorych, którzy przeżywają zabieg, ob
serwuje się znaczną poprawę, normalizację ciśnień wewnątrz-ser- 
cowych. Wyniki odległe leczenia chirurgicznego nie są jeszcze w 
pełni poznane.

Oprócz wyżej opisanych sposobów leczenia operacyjnego 
przełożenia dużych naczyń coraz więcej zwolenników uzyskuje 
korekcja tej wady przywracająca prawidłowe warunki anatomiczne 
przedstawiona w 1975 roku przez Jatene.

Warunkiem wykonania tego zabiegu jest odpowiednio rozwinięta 
lewa komora, co ma miejsce najczęściej u małych dzieciu których 
transpozycji towarzyszy duże VSD, bądź zwężenie drogi odpływu 
z lewej komory.

Zabieg anatomicznej korekcji polega na odcięciu dużych naczyń 
odchodzących znad serca i wszyciu ich ponownie w ten sposób, 
aby aorta łączyła się z naczyniem odchodzącym z lewej komory 
a tętnica płucna z prawej komory. Bardzo ważnym aspektem tego 
zabiegu jest odpowiednie wszycie naczyń wieńcowych wcześniej 
wyciętych z niewielkim marginesem ściany aorty wokół ujścia 
naczyń wieńcowego.

Zwężenie tętnicy płucnej
Wyróżnia się dwa typy tej wady: zastawkowy i podzastawkowy. 

Zwężenie zastawkowe występuje 10 razy częściej niż izolowane 
zwężenie podzastawkowe. U większości chorych zrośnięcie 
ruchomych półksiężycowych płatków zastawki tworzy kopułę (rybi 
pyszczek), na której wierzchołku znajduje się otwór o różnej średnicy 
stanowiący przeszkodę dla wypływu krwi z prawej komory.

Ta przeszkoda sprawia, że ciśnienie w prawej komorze wzrosta 
dwu- trzykrotnie i więcej. Objawy kliniczne wiążą się ze słabym 
napływem krwi i płuc z narastającą niewydolnością prawo-ko- 
morową. Do leczenia operacyjnego kwalifikujemy dzieci, które mają 
różnicę ciśnień pod i nadzastawką płucną przekraczającą 60 mmHg. 
Kwalifkacje operacyjne ustala się na podstawie danych hemody
namicznym uzyskanych z cewnikowania serca i angiokardiografii.

Operację wykonuje się w krążeniu pozaustrojowym. Poprzez 
nacięcie tętnicy płucnej, uzyskujemy dobry wgląd w zastawkę



płucną, której zrośnięte płatki nacinamy na spoidłach aż do 
pierścienia zastawkowego. Czasami przy współistniejącej hypoplazji 
pierścienia zastawkowego i pnia tętnicy płucnej konieczne jest 
wykonanie poszerzenia poprzez plastykę łatą z własnego osierdzia 
lub tworzywa sztucznego naczyniowego. Zwężenie mięśniowe 
podzastawkowe usuwamy poprzez przecinanie i wycinanie nad
miernie przerośniętych beleczek mięśniowych.

Śmiertelność operacyjna wynosi 2-3% i związana jest z stopniem 
nadciśnienia w prawej komorze.

U 90% operowanych uzyskuje się bardzo dobrą poprawę kliniczną 
potwierdzoną badaniami dodatkowymi (rtg, ekg, usg).



W itold Paw łow ski, B ogdan Jegier

LECZENIE CHIRURGICZNE NABYTYCH WAD SERCA

Należy oszacować, że obecnie około 50% dorosłych chorych 
leczonych w polskich ośrodkach kardiochirurgicznych to chorzy 
z nabytymi wadami serca. W krajach o wysokim stopniu rozwoju 
medycyny i higieny społecznej udział ten wynosi około 10%. Wynika 
to z opanowania choroby reumatycznej jako głównej przyczyny 
wad nabytych serca. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce wyraźnie 
zaznaczyła się tendencja spadku procentowego udziału chirurgii 
wad nabytych wśród ogólnej liczby operacji kardiochirurgicznych, 
z około 80-85% do 50%, lecz jak na razie przyczyny tego należy 
upatrywać w zwiększeniu liczby operacji kardiochirurgicznych przy 
coraz bardziej masowym napływie chorych z miażdżycą tętnic 
wieńcowych.

Pierwszą sztuczną zastawkę podczas zabiegu z użyciem 
krążenia pozaustrojowego wszczepił Albert Starr w 1960 roku 
w USA. W Polsce dokonał tego w 1964 roku Prof. Pruszyński 
(zastawka mitralna), a w 1964 roku prof. J. Moll (zastawka aor- 
talna). Ponad 30 letnie doświadczenie na tym polu poprawiło 
zarówno diagnostykę i kwalifikację chorych jak i technikę chirur
giczną. Zabezpieczenie mięśnia serca podczas operacji, prowadzenie 
chorego po zabiegu sprawiają, że obecnie operacje wymiany zastawki 
na sztuczną stanowią codzienną, rutynową pracę kardiochirurgów 
i są obciążone niewielkim ryzykiem przy założeniu, że leczenie 
podjęto we właściwym momencie zaawansowania choroby. Uwagi 
te dotyczą również wszelkich operacji naprawczych na zastawkach.

Pierwszoplanową rolę w rozwoju chirurgii wad nabytych serca 
odegrał oczywiście postęp w konstruowaniu sztucznych zastawek, 
doborze odpowiednich materiałów do ich wykonania oraz przygo
towywaniu do wszczepienia i przechowywaniu zastawek homo- 
gennych. Podstawą do rozwoju chirurgii zastawek serca jest też 
szeroko pojęty rozwój technik stosowanych w aparatach do perfuzji 
pozaustrojowej.

Rozdział VI



Protezy zastawkowe

Do chwili obecnej nie udało się skonstruować i wyprodukować 
zastawki doskonałej o idealnych parametrach hemodynamicznych, su- 
pertrwałej i nie dającej powikłań zatorowo-zakrzepowych. Współczesna 
chirurgia stosuje następujące rodzaje protez zastawkowych:

1. Zastawki mechaniczne (całkowicie sztuczne)
2. Bioprotezy (konstrukcje fabryczne z materiału biologicznego)
3. Zastawki homogenne - homografty (pobierane ze zwłok 

ludzkich)

1. ZASTAWKI MECHANICZNE
Zbudowane są w całości z materiałów syntetycznych. Metalowy 

lub węglowy pierścień odziany dakronem służącym do mocowania 
szwów i węglowy (pyrolitkarbon) dysk lub dwa póldyski uchalające 
się w specyficznych dla poszczególnych firm wodzidłach to podsta
wowe elementy tych zastawek. Do dziś w niektórych ośrodkach 
przede wszystkim w północnych stanach USA wszczepia się 
w ujście aortalne model Starr-Edwards, w którym elementem 
zamykającym pierścień jest silastikowa kulka poruszająca się 
w metalowym koszyku (fot. 1 i 2).

Najpopularniejsze na świecie i dostępne w Polsce są obecnie

zas taw k i uchylne jednodyskowe:
1. Hall - Medtronic (fot. 3 i 4).
2. Sorin-Biomedica (fot. 5 i 6).
3. Bjórk-Shiley (fot. 7 i 8)

oraz zas taw k i uchylne dwudyskowe:
4. St. Jude Medical (fot. 9 i 10)
5. Duromedics (fot. 11, 12 i 13).

Zastawki z dyskiem otwierającym się wzdłuż jego osi wszczepiane 
niegdyś w ujście mitralne (model Starr-Edwards) nie spełniły wy
magań hemodynamicznych i wycofano je z użycia (fot. 14).

Do niekwestionowanych zalet zastawek mechanicznych należą:
- trwałość przekraczająca średnią długość życia ludzkiego przy 

całkowicie wystarczających, choć nie idealnych parametrach 
hemodynamicznych,

- łatwość wszczepienia,
- dostępność pełnej gamy rozmiarów.















Zasadniczym i w adam i tej konstrukcji są:
- znacząca częstość pow ikłań zatorowo-zakrzepowych u chorych 

z tego typu  zastaw kam i, co n ak ład a  obowiązek zażyw ania 
leków przeciwkrzepliwych,

- niefizjologiczny, tu rb u len tn y  przepływ  krwi przez zastaw kę 
zależny od k ą ta  o tw arcia dysku (dysków) od 85% w zastaw ce 
St. Ju d e  M edical do 60% w typie Sorin-Biom edica,

- niew ielka konstrukcy jna niedom ykalność zastaw ki (do 100 
m l/min),

- słyszalna przez chorego p raca zastaw ki,
- niewielkie m echaniczne niszczenie krw inek.

2. B IO P R O T E Z Y
To sztucznie skonstruow ane zastaw ki, w których do pierścien ia 

odzianego dakronem  i rusz tow ania  z m etalu  i tworzyw sztucznych 
przyszyte są p łatk i św ińskiej zastaw ki aorta lnej (fot. 15) lub wy
m odelowane osierdzie św ińskie lub bydlęce (fot. 16, 17) - obydwa 
modele C arpentier-E dw ards).

Przechowywane są one w płynie konserwującym  na bazie aldehydu 
glutarowego. Podstawowe zalety tego typu protezy zastawkowej to:

- doskonała, niem al fizjologiczna hem odynam ika,
- cicha praca,
- niski odsetek  pow ikłań zatorowo-zakrzepowych pozw alający 

przy zatokowym  rytm ie serca na całkow ite odstaw ienie d o u st
nych an tykoagulan tów  po trzech m iesiącach od zabiegu,

- stosunkowo łatw e technicznie wszczepienie,
- dostępność pełnej gam y rozmiarów,
- nieniszczenie krw inek.

Z asadniczą wadą bioprotezy je s t ograniczony czas pracy w o r
ganizm ie chorego ze względu n a  zm iany degeneracyjne pow stające 
z czasem  na p łatkach zastaw ki: zw łóknienia, zw apnienia, usztyw 
nienie płatków  i ograniczenie ich ruchomości. Po 12 la tach  pracy 
co najm niej 20% wszczepionych bioprotez w ym aga w ym iany. Z au
ważono również, że im młodszej osobie wszczepia się bioprotezę, 
tym  szybciej n a s tę p u je  ich d e g e n e ra c ja . S tą d  id ea ln y m  k a n 
dydatem  do w szczepienia b ioprotezy je s t  chory powyżej 70 roku 
życia z zatokowym rytm em  serca, u którego bioproteza m a szansę 
pracować do końca życia bez konieczności wym iany. D odatkow ą 
zale tą  je s t u takiego chorego możliwość zrezygnow ania z leków 
przeciwkrzepliwych, których podaw anie u osób starszych  je s t  t ru d 
niejsze i obciążone większym ryzykiem .





Zastawkę tę można wszczepić kobiecie pragnącej urodzić dziecko, 
przy czym należy uświadomić jej konieczność późniejszej reoperacji. 
Również w y ra źn a  p ro śb a  uśw iadom ionego chorego u p ra w n ia  
chirurga do zastosowania bioprotezy u ludzi młodszych.

3. ZASTAWKI HOMOGENNE
To p o b ie r a n e  ze zw ło k  lu d z k ic h  z a s ta w k i  a o r t a l n e  w ra z  

z pierścieniem aortalnym  i niewielką częścią ściany aorty tak ,  by 
zachować spoidła płatków. Przechowywane są w aldehydzie glu- 
tarowym bądź zam rażane  w ciekłym azocie. Zaletami homograftów 
są:

- idealna fizjologiczna budowa,
- nie dają  powikłań zatorowo-zakrzepowych i przy zastosowaniu 

w u jśc ie  a o r t a ln e  n ie  w y m a g a ją  p o d a w a n ia  ś ro d k ó w  
przeciwkrzepliwych,

- cicha praca - osłuchowo i echokardiograficznie są  nie do 
odróżnienia od zastawki natura lnej,

- nieniszczenie krwinek,
- niskie koszty.
W adami homograftów są:
- k ró tka  żywotność (podobna ja k  w b ioprotezach),
- trudność pozyskania, a w związku z tym t ru d n a  dostępność 

odpowiednich rozmiarów,
- t ru d n e  technicznie wszczepienie (szczególnie w ujście m itra lne , 

co ograniczyło ich zastosowanie jedynie do ujścia aortalnego).

Wady nabyte zastawki aortalnej

ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTALNEJ
N abyte zwężenie zastawki aortalnej występuje znacznie częściej 

u mężczyzn (80%), niż u kobiet, a usta len ie  przyczyny zwężenia 
je s t  często trudne, lecz w przeważającej części przypadków tłem 
je s t  reumatyczne zapalenie wsierdzia. U ludzi powyżej 50-60 roku 
życia występuje opisana przez Mockenberga miażdżycowo-wapnie- 
jąca postać zwężenia.

Choroba rozwija się skrycie, czasami przez wiele la t  nie dając 
dolegliwości. Zwykle pojawienie się objawów w postaci:

- omdleń wysiłkowych będących wynikiem deficytu przepływu 
mózgowego,



- bólów zamostkowych, jako konsekwencji zmniejszenia 
przepływu przez naczynia wieńcowe, przy jednoczesnym 
wzroście masy mięśnia lewej komory,

- zaburzeń rytmu
świadczy o znacznym zaawansowaniu wady i rychłej 
konieczności leczenia opracyjnego. Średni czas przeżycia 
chorego z pełnymi objawami wynosi ok. 3 lat. Główną przy
czyną zgonów (ok. 30%) w przebiegu nieleczonej chirurgicznie 
stenozy aortalnej są zaburzenia rytmu i zawały m. serca.

W skazania do operacji
Jako wskazania do wymiany zastawki aortalnej na sztuczną 

bądź homogenną należy wymienić:
- występowanie objawów klinicznych w postaci omdleń 

wysiłkowych, zawrotów głowy, mroczków przed oczami, 
zamostkowych bólów wysiłkowych, zaburzeń rytmu od
czuwanych jako kołatanie serca,

- obecność zwapnień płatków i pierścienia aortalnego z ogra
niczeniem ruchomości płatków (dane z badań usg i rtg),

- przerost i przeciążenie lewej komory (usg, ekg, rtg),
- poststenotyczne poszerzenie aorty wstępującej (rtg, usg, aor- 

tografia),
- upośledzenie kurczliwości mięśnia lewej komory z obniżoną 

frakcją wyrzutową i dylatacją komory świadczące o dużym 
zaawansowaniu zmian i pogarszające rokowanie.

- za wartość średniego gradientu komorowo-aortalnego kwali
fikującego do wymiany zastawki uznaje się 50 mmHg.

Leczenie operacyjne
Jedynym skutecznym leczeniem stenozy aortalnej jest wszczepienie 

w ujście aortalne zastawki mechanicznej, bioprotezy lub homo- 
gennej. U ludzi młodych zdecydowanie najlepszym wyborem jest 
zastawka mechaniczna. Bioprotezę lub zastawkę homogenną 
wszczepia się u chorych po 70 roku życia. Stosowanie zastawki 
homogennej jest - również zalecane w przypadkach reoperacji 
w przebiegu bakteryjnego zapalenia wsierdzia na zastawce 
sztucznej oraz u kobiet pragnących urodzić dziecko.

Ryzyko operacyjne w przypadkach średniego zaawansowania 
wady nie przekracza 3-5%. Rokowanie pogarszają:

- znaczne upośledzenie kurczliwości lewej komory,



- rozlegle zwapnienia przechodzące na pierścień aortalny 
stwarzające czasami trudności techniczne i zwiększające 
ryzyko powstania przecieku okolozastawkowego,

- współistniejąca choroba wieńcowa.
Powikłania wczesne:
- zespól małego rzutu serca występujący b. rzadko, głównie 

u chorych z upośledzeniem kurczliwości lewej komory lub 
ze współistniejącą chorobą niedokrwienną wymagający 
leczenia aminami katecholowymi, wewnątrzaortalną 
przeciwpulsaeją, urządzeniem wspomagającym lewą komorę,

- zaburzenia rytmu serca głównie pod postacią arytmii ko
moro wych z migotaniem komór włącznie (leki antyarytmiczne, 
utrzymanie właściwego poziomu elektrolitów, defibrylacja),

- krwawienia pooperacyjne z możliwością rozwinięcia się tam- 
ponady osierdzia lub środpiersia (dbanie o drożność drenażu 
ssącego, utrzymanie właściwych parametrów krzepnięcia 
krwi, ewentualna retorakotomia i hemostaza),

- powikłania oddechowe,
- ostra niezapalna niewydolność nerek.

Powikłania późne:
- bakteryjne zapalenie wsierdzia lokalizujące się na sztucznej 

zastawce z konsekwencjami w postaci przecieku okolozastawk
owego, zakrzepicy na zastawce z unieruchomieniem dysku, 
zatorowania do naczyń obwodowych. Leczeniem tego stanu 
jest celowana antybiotykoterapia (w oparciu o antybiogram 
z posiewów krwi) lub, w razie niepowodzenia, ponowna 
wymiana zastawki.

Niedomykalność zastawek półksiężycowatych aorty
Najczęściej współistnieje ze zwężeniem ujścia aortalnego w prze

biegu wady reumatycznej lub postaci miażclżycowo-wapniejącej jako 
następstwo unieruchomienia płatków przez zwapnienia. Występuje 
jednak czasami jako wada izolowana, najczęściej w przebiegu 
choroby reumatycznej, bakteryjnego zapalenia wsierdzia (perforacja 
lub destrukcja płatków) tętniaka rozwarstwiającego aorty wstępu
jącej, rzadziej w nadciśnieniu tętniczym, kile, pękniętym tętniaku 
zatoki Valsalvy oraz w chorobach tkanki łącznej - zespól Marfana 
i po urazach klatki piersiowej.

Przyczynami ostrej niedomykalności aortalnej, dającej 
gwałtowne wystąpienie objawów i wymagającej nagłej interwencji 
chirurgicznej są:



- perforacja p ła tka  zastaw ki w przebiegu bakteryjnego zapalenia
wsierdzia,

- rozwarstw iające tę tn iak  aorty wstępującej,
- pękn ię ty  tę tn iak  zatoki Valsalvy,
- u raz  klatki piersiowej.

Przewlekle rozwijająca się niedomykalność aortalna, podobnie 
jak  s tenoza aorta lna , j e s t  w adą późno dającą objawy kliniczne. 
Choroba zaczyna postępować szybko od m om entu w ystąpienia ob
jawów niewydolności lewej komory, kiedy to pojawia się duszność 
nocna i obrzęki pluć. Przyczyny zgonów u nieleczonych chirurgicznie 
są  podobne ja k  w przypadkach zwężenia zastawki aortalnej. Po
dobne są  też objawy kliniczne. Ustalenie m om entu  leczenia ch iru r
gicznego je s t  dość trudne .  W skazania do leczenia operacyjnego 
niedomykalności aortalnej obejmują:

- ograniczenie zdolności do wykonywania wysiłku fizycznego,
- nasilone i nie poddające się leczeniu farmakologicznemu ob

jaw y niewydolności wieńcowej,
- objawy niewydolności lewej komory serca, a szczególnie obrzęk 

płuc,
- stopniowe powiększanie się wymiarów serca i zmniejszanie 

frakcji wyrzutowej lewej komory.
Leczenie operacyjne
P o le g a  n a  w s z c z e p ie n iu  w u jś c ie  a o r t a l n e  z a s ta w k i  

mechanicznej, bioprotezy lub homograftu. Zabiegi naprawcze na 
z a s ta w c e  ao r ta ln e j  d a ją  złe wyniki odległe i s to so w an e  są 
niezm iernie rzadko, głównie w niedomykalności pourazowej. Wybór 
zastaw ki, śmiertelność okołooperacyjna i powikłania są podobne 
jak  w w ypadku stenozy aortalnej.

O p e rac je  w szczep ien ia  z a s ta w k i  ao r ta ln e j  z jed n o cz aso w ą  
rekons trukc ją  aorty wstępującej u  chorych z tę tn iakam i aorty 
(przy użyciu protezy dakronowej lub homograftu) omówiono w 
rozdziale poświęconym tę tn iakom  aorty.

Operacje w wadach wielozastawkowych
W przypadku współistnienia objawowej wady mitralnej i aor

ta ln e j  o p e ra c ja  po lega  n a  w szczep ien iu  sz tu czn y ch  z a s ta w e k  
w obydwa ujścia. Zwiększa się wówczas ryzyko operacyjne do 5-10% 
jak  i możliwość późniejszych powikłań zatorowo-zakrzepowych.

T ru d n e  decyzje operacyjne podjąć trzeba w przypadkach względ
nej niedomyklaności m itralnej w przebiegu wady aortalnej (plastyka 
czy w ym iana zastawki) oraz przy obecności niewielkiego stopnia



wady aortalnej podczas wymiany zastawki m itralnej (czy je d 
nocześnie wymienić zastawkę aortalną). Ocena konieczności i roz
ległości operacji zależy od dokładności diagnozy przedoperacyjnej 
j a k  i oceny śródoperaeyjnej popartej dośw iadczeniem  kardio- 
ch im rga . Mniejszych problemów nastręcza ew en tua lna  p lastyka 
ujścia trójdzielnego wykonywana zwykle jako zabieg towarzyszący 
wymianie zastaw ek mitralnej czy mitralnej i aortalnej. Łatwiejsza 
je s t  też śródoperacyjna jej ocena i kontrola prawidłowości dokonanej 
korekcji.

Współistnienie wady nabytej serca z choroba wieńcowa
Do podjęcia leczenia chirurgicznego wady nabytej serca wys

tarczająca  je s t  obecnie d iagnostyka echokardiograficzna. Tylko 
podejrzenie choroby niedokrwiennej serca je s t  w skazaniem  do wy
konania  cewnikowania serca z koronarografią i wentrykulografią. 
Ustalenie czy bóle zamostkowe są wynikiem hemodynamicznych 
następstw  wady, czy organicznych zmian w tętnicach wieńcowych 
nie je s t  proste. W grę wchodzi również bezobjawowa choroba 
wieńcowa. S tąd  w praktyce Kliniki Kardiochirurgii IK AM w Łodzi 
przed planow aną operacją na zastaw kach koronarografię wykonuje 
się ru ty n o w o  u m ężczyzn po 40 roku  życia i u p ozos ta łych  
z dolegliwościami o typie s ten o k ard ii. S twierdzenie istotnych zmian 
w tętnicach wieńcowych kwalifikuje chorego do rewaskularyzacji 
mięśnia serca i je s t  w skazaniem  do poszerzenia operacji wymiany 
zastaw ek o wykonanie pomostów aortalno-wieńcowych. Rewasku- 
laryzacja jako  dodatkowa procedura podczas operacji na zastaw kach  
w niewielkim stopniu zwiększa ryzyko operacyjne (o ok. 3%). B ar
dziej dotyczy to przypadków wady mitralnej. Szczególny wzrost 
ryzyka dotyczy chorych, u których niedomykalność m itra ln a  jes t  
w y n ik ie m  u s z k o d z e ń  a p a r a t u  p o d z a s ta w k o w e g o  w z w ią z k u  
z chorobą niedokrw ienną i wówczas łączne ryzyko operacyjne może 
sięgać naw et 10-20%.

Nabyte wady zastawki trójdzielnej

Zwężenie ujścia przedsionkowo-komorowego prawego
-  wada występuje niezmiernie rzadko; częściej u kobiet
- jako zwężenie organiczne, najczęściej je s t  skutk iem  choroby 

reumatycznej; zwykle towarzyszy zwężeniu ujścia m itralnego 
i wówczas zmienia nieco obraz wady serca - przekrwienie 
bierne płuc je s t  mniejsze



- może występować w rakow iaku i liszaju rumieniowatym
- zwężenie czynnościowe obserwuje się przy śluzaku lub dużej 

skrzeplinie kulistej prawego przedsionka
- zaaw ansow ane zwężenie prawego ujścia przedsionkowo-ko- 

morowego daje charakterystyczny obraz zastoju w układzie 
żylnym
* przepełnienie obwodowych naczyń żylnych 

obrzęki tkank i  podskórnej
i; przekrw ienie wątroby 

przesięki w jam ach  ciała
- zwężenie zastawki trójdzielnej wymagające korekcji ch irur

gicznej spotyka się niezmiernie rzadko - wykonuje się wówczas 
k o m isu ro to m ię  w w a ru n k ach  k rą ż e n ia  pozaustrojowego, 
zwykle towarzysząca korekcji wady zastawki mitralnej

Niedomykalność zastawki trójdzielnej
-  w ada ta  najczęściej m a ch a rak te r  czynnościowy - w wyniku 

rozstrzeni i niewydolności prawej komory serca zmienia się 
je j  k o n f ig u r a c j a ,  t j .  p o ło ż e n ie  m ię ś n i  b ro d a w k o w a ty c h  
i rozciągnięcie pierścienia

- towarzyszy wszystkim chorobom z nadciśniniem płucnym, 
głównie wadzie m itralnej, lecz równiż w skrajnym  okresie 
wady zastawki aortalnej, w sercu płucnym oraz niewydolności 
lewej komory w przebiegu choroby niedokrwiennej

- n i e d o m y k a l n o ś ć  t r ó j d z i e l n ą  o b s e r w u j e  s ię  ró w n ie ż  
w nas tęps tw ie  tępych urazów klatki piersiowej porwadząeych 
do zerw ania  nici ścięgnistej

- p ierw otną niedomykalność trójdzielną obserwujemy w bak
teryjnym  zapaleniu wsierdzia i wówczas, gdy je s t  wadą izolo
waną, zwykli1 organizm dobrze toleruje powstałe zaburzenia 
hem odynam iczne

- h em o d y n am icz n e  n a s tę p s tw a  niedom ykalności zas taw ki 
trójdzielnej to:
* zastój krwi w układzie żylnym z charakterystycznym  dla 

tej wady tę tnem  żylnym
* zmniejszenie rzu tu  minutowego serca 

Z aaw ansow ana  niedomykalność zastawki trójdzielnej wymaga
korekcji chirurgicznej.

W naszej Klinice przyjęto zasadę śródoperacyjnej kontroli wy
dolności zastaw ki trójdzielnej, tuż przed rozpoczęciem krążenia 
pozaustro jow ego. Porów nu jąc  su g es t ie  z b ad a n ia  echokardio-



graficznego z wynikiem  przeprow adzonej weryfikacji śródoperacy- 
jnej operato r podejm uje decyzję o korekcji wady.

R ozciągnięcie p ie rśc ien ia  zastaw k i tró jdzie lnej nie w ystępu je  
w całym jego obwodzie rów nom iernie. Obejm uje jedynie fragm enty  
stanow iące podstaw ę p ła tk a  tylnego i przedniego; przegrodowy 
pozostaje niezm ieniony. K orekcja n iedom ykalności tró jdzie lnej 
będącej następstw em  rozciągnięcia p ierścienia polegać więc m usi 
na zm niejszeniu obwodu p ierścienia w tych dwóch segm entach. 

Stosow ane są zasadniczo dwie m etody operacyjne - 
:: p lastyka z zastosow aniem  pierścienia, najczęściej m odelu 

opracowanego przez C arp en tie ra  oraz
p lastyka wykonyw ana je dyniej przy użyciu szwów c h iru r
gicznych.

Ta o sta tn ia , zaproponow ana przed wielu la ty  przez De Vegę, 
poddaw ana została wielu modyfikacjom m ającym  ulepszyć jej efekty 
(A ntunes, Revuelta).

Iiyc. 1. Plastyka zasian ia trójdzielnej met. Revuelty

W naszej Klinice, od wielu lat, przy korekcji w ad zastaw ki 
m itra ln e j, przyjęliśm y zasadę jednoczasow ej p lastyk i zastaw ki 
trójdzielnej we w szystkich przypadkach istotnej jej niewydolności. 
Dzięki tem u - wg naszych obserwacji - okres rehabilitac ji poope
racyjnej je s t znacznie krótszy, stosow anie środków  diuretycznych



ograniczone, a sprawność fizyczna oporowanych większa i szybciej 
osiągana. S tosujemy obecnie metodę zaproponowaną w 1989 roku 
przez Revueltę.

Ryc. 2. Plastyka zastawki trójdzielnej z użyciem pierścienia 
Carpentiera

Nieliczne przypadki znacznie uszkodzonej zastawki trójdzielnej 
i a p a ra tu  podzastawkowego, zarówno w przebiegu choroby reu 
matycznej, jak  i w bakteryjnym  zapaleniu wsierdzia wymagają 
wszczepienia protezy zastawkowej - z wyboru jes t  to bioproteza.

Wady nabyte zastawki mitralnej
Zwężenie ujścia przedsionkowo-komorowego lewego

- w a d a  w y s t ę p u je  z n a c z n ie  częśc ie j  u k o b ie t  (4 x) lecz 
u mężczyzn uszkodzenie zastawki i ap a ra tu  podzastaw k
owego je s t  większe

- w ystępuje najczęściej jako wada organiczna w przebiegu 
choroby reumatycznej

- jako  w ada czynnościowa:
* w znacznej niedomykalności zastawki aortalnej fala zwrotna 

do lewej komory uniemożliwia pełne otwarcie zastawki 
mitralnej



* przy uszypułowanym guzie przedsionka lewego (myxoma, 
skrzeplina)

- objawy kliniczne zwężenia mitralnego pojawiają się przy 
zmniejszeniu powierzchni ujścia przedsionkowo-komorowego 
lewego poniżej 2,5 cm"

- do klasycznego obrazu zwężenia m itralnego należy:
* duszność  w ysiłkow a, w sk a ra jn y m  z a a w a n so w a n iu  - 

spoczynkowa
* kaszel, krwioplucie jako następstw o przekrw ienia biernego 

płuc
* ary tm ia  pod postacią migotania przedsionków (u ok. 40% 

chorych z zaaw ansow aną wadą) odczuwana jako  kołatanie 
serca

Zależność objawów klinicznych zwężenia m itralnego i ś red 
nicy ujścia przedsionkowo-komorowego wg. AHA 

Io * +/- 2,5 cm2
* zwężenie stetoskopowe
* chory zdolny do każdego wysiłku fizycznego
* objawy nietolerancji przy wyjątkowo dużym obciążeniu 

IIo * 1,5-2,0 cm2
* chory niezdolny do średniego wysiłku
* nietolerancja przy szybkim chodzeniu po płaskim  terenie 
lub wchodzeniu na schody

IIIo * 1,0-1,5 cm2
* chory niezdolny naw et do niedużego wysiłku
* nietolerancja przy wolnym chodzeniu, toalecie osobistej itp. 

IVo * <1 cm 2
* dolegliwości spoczynkowe i w czasie snu

Wskazania do leczenia operacyjnego
- zespół objawów klinicznych III -IV grupy czynnościowej
- echokardiograficznie oceniane zwężenie ujścia przedsionkowo- 

-komorowego poniżej 1,5 cm i powiększenie lewego przed
sionka

- objawy niewydolności krążenia  - obrzęk płuc, krwioplucia 
W przypadkach incydentów zatorowych decyzję o konieczności

operacji należy podjąć niezależnie od powierzchni ujścia.

Leczenie operacyjne
* Komisurotomia m itra lna  m etodą zam knię tą



- p rzed  la ty  najczęściej wykonywany zabieg korekcyjny wad 
zastaw kow ych serca polegający n a  rozerw aniu  sklejonych 
sp o id e ł p rzy  pom ocy p a lca  lub  sp ec ja ln eg o  p rz y rz ą d u  
w prow adzonego do lewego przedsionka przez jego uszko

- obecnie wykonywany sporadycznie, w trybie pilnym , zwykle 
u  kobiet w ciąży lub  w sk ra jnym  etap ie  zaaw ansow ania 
wady

- w niektórych ośrodkach je s t  możliwość poszerzenia lewego 
u jśc ia  p rzed sio n k o w o -k o m o ro w eg o  p rz y  pom ocy cew n ik a  
z balonem  w prow adzanego przezskórnie

- pojedyncze w ybrane przypadki chorych ze zwężeniem  m itra l- 
nym , bez zw apnień, bez zm ian  w aparac ie  podzastaw kow ym  
oraz bez skrzeplin  w lewym przedsionku m ożna kwalifikować 
do kom isurotom ii m etodą zam k n ię tą  w tryb ie  planowym

Wg naszych obserwacji w okresie 5 la t  po operacji u  ok. 30% 
chorych obserw uje się naw ró t zw ężenia, a po 9 la tach  u 60%.

* K om isurotom ia m itra ln a  w w arunkach  k rążen ia  pozaustro- 
jowego

- zab ieg  w ykonyw any pod k on tro lą  w zroku um ożliw iający: 
precyzyjne rozdzielenie spoideł przy pomocy sk a lp e la  ch iru r
gicznego, usunięcie  drobnych zw apnień, rozdzielenie poskle
janych  nici ścięgnistych oraz usunięcie skrzepliny  z lewego 
p rzedsionka

- zapew nia m aksym alny  efek t odtwórczy korekcji wady
- zabezp iecza  chorego p rzed  pow ik ładn iem  zatorow ym  w 

n astęp stw ie  m im owolnego uw olnienia skrzepliny w czasie 
zabiegu

- um ożliw ia pełne zw eryfikow anie efek tu  postępow ania ch iru r
gicznego - ro z p o zn an ie  re s ten o zy  lub  w ytw orzonej n ie 
dom ykalności

- niepow odzenie w ybranej m etody odtwórczej um ożliw ia - bez 
dodatkowego, istotnego obciążenia chorego - w ym ianę uszk 
odzonej zastaw ki na  protezę

* W y m ian a  za s ta w k i m itra ln e j n a  p ro tezę  w w a ru n k ach  
k rą żen ia  pozaustrojow ego

- n a jch ę tn ie j w szczep ian ą  w u jście m itra ln e  je s t  p ro teza  
m echan iczna typu  St. Ju d e  M edical, z przepływ em  cen tra l
nym , m ałym  g rad ien tem  przepływowym  i niew ielką tendencją 
do prow okow ania pow ikłań zatorowych



- bioprotezy w ujściu m itralnym , z wyboru stosuje się w przy
padkach gdy są przeciwwskazania do leczenia przeciwzakrze- 
powego, lecz również u kobiet decydujących się na  zajście 
w ciążę i u osób starszych (po 70 r. życia)

Każda korekcja wady mitralnej serca w w arunkach  k rążen ia  
pozaustrojowego powinna wiązać się z próbą um iarow ienia  akcji 
serca (gdy wcześniej występowało migotanie lub trzepotan ie  p rzed
sionków), a rutynowo chory powinien być zabezpieczony w okresie 
pooperacyjnym  nas ierdz iow ym i e lek tro d am i um ożliw ia jącym i 
bezpieczne stosowanie napars tn icy  i beta - blokerów w większych 
dawkach.

Niedomykalność zastawki mitralnej
Niedomykalność zastawki dwudzielnej stanowi szerokie zagad

nienie kliniczne. Ze względu na złożoną anatom ię czynnościową 
tej zastawki wprowadzono pojęcie a p a ra tu  mitralnego. N a jego 
sprawność wpływa nie tylko s tan  anatom iczny płatków zastawki, 
lecz również nici ścięgnistych, mięśni brodawkowatych, pierścienia 
zastawkowego, lewego przedsionka oraz wolnej ściany lewej komory.

W powyższym ujęciu czynność zastawwki może być zaburzona 
na skutek  typowych zmian reumatycznych, bądź też innego po
chodzenia, obejmujących jeden lub więcej z w/w elem entów ap a ra tu  
mitralnego.

: Niedomykalność organiczna
Odosobniona reum atyczna niedomykalność m itra ln a  występuje 

głównie u dzieci i młodzieży. U starszych zwykle współistnieje ze 
zwężeniem ujścia przedsionkowo-komorowego lewego. Proces re u 
matyczny powoduje zgrubienia i podwichnięcie płatków zastawki; 
rzadziej niż w zwężeniu m itra lnym  w ystępują zm iany w aparacie  
podzastawkowym - w niciach ścięgnistych i m ięśniach brodaw k
owatych.

N iereumatyczne postacie niedomykalności powstają z różnych 
przyczyn:

- pęknięcie nici ścięgnistych może wystąpić w przebiegu is t
n ie jącej ju ż  w cześniej w ady  r e u m a ty c z n e j ,  lecz ró w n ież  
w bakteryjnym  zapaleniu  wsierdzia lub w następstw ie  urazu

- w chorobie niedokrwiennej m ięśnia sercowego może dojść do 
pęknięcia mięśnia brodawkowatego - zwykle tylnego przy 
rozległym zawale ściany dolnej - lecz znacznie częściej dochodzi



do jego dysfunkcji (m echanizm  niedom ykalności to w ypadanie 
p ła tk a  do p rzedsionka lub n iekom ykanie się p łatków  zastaw ki)

- w kard iom iopatii przerostow ej p ierw otnej (IHSS) dochodzi 
do n ied o m y k a ln o śc i m itra ln e j w n a s tę p s tw ie  z a b u rze ń  
czynności m ięśn ia  brodaw kow atego przedniego oraz niekiedy 
w s k u te k  p rz e d z iu ra w ie n ia  w olnego p ła tk a  u d e rza jąc eg o  
o p rzero śn ię tą  przegrodę m iędzykom orow ą

- rzad k ą  przyczyną niedom ykalności m itra lne j je s t  pęknięcie 
lub  przedziu raw ien ie  p ła tk a  zastaw ki w przebiegu b ak te ry 
jnego zap alen ia  w sierdzia lub po u razie

- zespól tzw . ' w ypadania" przedniego p ła tk a  zastaw k i m itralnej 
(choroba Barlow a) m a ch a rak te r  wrodzony i rzadko w ym aga 
leczenia operacyjnego. Zwykle dolegliwości w jego przebiegu 
m ają  w iększy zw iązek z tow arzyszącym i zaburzen iam i ry tm u 
niż upośledzeniem  hem odynam iki.

* N iedom ykalność czynnościowa 
J e s t  w yn ik iem  dużej ro z s trzen i lewej kom ory w ystępującej 

w przebiegu  chorób m ięśn ia  sercowego, w ad zastaw ki aortalnej, 
n ad c iśn ien ia  tętniczego. Z m iana geom etrii lewej kom ory powoduje 
przem ieszczenie m ięśn i brodaw kow atych, których niepraw idłow a 
czynność uniem ożliw ia szczelne zbliżenie p łatków  zastaw ia.

Dolegliwości u chorych z niedom ykalnością m itra ln ą  nie różnią 
się zasadniczo od w ystępujących w zw ężeniu m itra lnym .

K w a l if ik a c ja  do le c z e n ia  o p e ra c y jn e g o  o p ie ra  s ię  n a  
echokardiograficznej ocenie fali zw rotnej m et. Dopplera, jej o r
ganicznej przyczynie oraz ocenie w ym iarów  jam  serca i czynności 
lewej kom ory. W ybór m etody leczenia operacyjnego zależy od przy
czyny niedom ykalności oraz rodzaju  i rozległości uszkodzenia ap a 
ra tu  m itra lnego .

S tosow ane są dwie m etody leczenia chirurgicznego 
** rekonstrukcy jna
** w ym iana zastaw ki n a  protezę m echaniczną lub tkankow ą 

Zabiegi rekonstrukcy jne zastaw ki m itra lnej 
N ie przypadkow o zabiegi rekonstrukcy jne zastaw ki m itralnej 

zy sk a ły  o k reślen ie  fren ch  correction". P io n ie rsk ie  propozycje 
n ap raw y  ujścia  przedsionkowo-kom orowego z zachow aniem  a p a ra tu  
zastaw kow ego jako  całości dokonane były przez francuskich kard io 
chirurgów  D ubosta i C arp en tie ra .

Ś r ó d o p e r a c y jn ie  w y ró ż n ia  s ię  c z te ry  m e c h a n iz m y  n ie 
dom ykalności m itra lne j w zależności od am plitudy  ruchu  płatków



1) o g ra n ic zen ie  ruchom ości p ła tk a  p rzez  jeg o  zw łó k n ien ie  
i skrócenie nici ścięgnistych

2) zw iększenie ruchomości p ła tk a  przez jego rozciągnięcie, wy
dłużenie lub zerw anie nici ścięgnistych

3) kom binacja dwóch powyższych m echanizm ów  z przew agą 
zwiększonej ruchomości p ła tk a  przedniego

4) izolowane poszerzenie p ierścienia m itralnego  - g ru p a  mniej 
liczna

French correction" obejm uje szeroki zak res czynności n ap raw 
czych
* plastykę p ła tka  przedniego (tró jk ą tn ą  ew. klinow ą)
* plastykę p ła tk a  tylnego (czw orokątną)
* sk racan ie nici ścięgnistych
* transpozycję nici ścięgnistych
* częściową transpozycję p ła tk a  tylnego

Deformacja i poszerzenie ujścia m itralnego  korygow ane je s t  przez 
wszczepienie sztucznego p ierścienia - m odelu zaproponow anego 
przez C arpen tie ra .

Dość p o p u la rn e  je s t  rów nież korygow anie n iedom ykalności 
m itralnej m etodą Woolera, stosow anie z powodzeniem  od wielu 
la t  w naszej Klinice. M etoda ta  polega na zm niejszeniu  obwodu 
ujścia m itralnego przez założenie pojedynczych szwów na spoidłach

Ryc. .3. Korekcja niedomykalności mitralnej przy użyciu 
pierścieńia Carpentiera



C o raz  to sze rsze  s to so w an ie  zabiegów  re k o n s tru k cy jn y ch  
zastaw ki m itralnej je s t  możliwe dzięki dużej dokładności badań 
echokardiograficznych z użyciem met. Dopplera oraz śródoperacy- 
jn e j  oceny  e fe k ty w n o ś c i  z a b ie g u  od tw ó rczeg o  p rzy  użyc iu  
echokardiografii przezprzełykowej.

Ryzyko operacyjne leczenia wady mitralnej serca w w arunkach 
k rążen ia  pozaustrojowego wynosi 4-8%; je s t  mniejsze w zabiegach 
odtwórczych.

Rokowanie pogarszają:
- wcześniejsze incydenty zatorowe
- u trw alone  wysokie nadciśnienie płucne z oporami płucnymi

10 j. Wooda (IV° NYHA)
- konieczność operowania w okresie niewyrównanej niewy

dolności k rążen ia  (obrzęk płuc)
- współistniejąca choroba wieńcowa
- wiek chorego powyżej 65 lat 

Pow ikłan ia  po wszczepieniu zastawki mitralnej 
Wczesne - zespól małego rzutu

- krw aw ienie pooperacyjne
- powikłania oddechowe
- ostra  n iezapalna  niewydolność nerek
- przedłużone gojenie się rany  pooperacyjnej 

Późne - powikłania zatorowo-zakrzepowe
- baktery jne  zapalenie wsierdzia

Chory ze sztuczną zastawką
Prowadzenie chorego z wszczepioną sztuczną zastaw ką wymaga 

znajomości sposobu podaw ania leków przeciwkrzepliwych, objawów 
ich przedaw kow ania, powikłań późnych po wszczepieniu zastawki 
i ich leczenia. Problem stanow ią również wszelkie chirurgiczne 
interwencje i macierzyństwo u chorych z zastaw kam i przyjmujących 
s t a ł e  d o u s tn e  le c z e n ie  p rz e c iw k rz e p l iw e .  Z a s a d ą  leczen ia  
przeciwkrzepliwego je s t  u trzym anie  w skaźnika protrombinowego 
na poziomie 80-50% WM IŃR 2,7-4,7. Stosuje się w tym celu 
doustne  an tykoagu lan ty  - pochodne d ikum arolu  w przeciętnej jed 
norazowej dawce dziennej 2-6 mg. (becnie dostępne na rynku 
polskim Syncum ar, Acenokumarol, Sintrom).

Jedyn ie  u chorych z bioprotezami i homograftami możliwa jest 
rezygnacja z leczenia przeciwkrzepliwego po 3 miesiącach od ope
racji pod w a ru n k iem  stw ie rdzen ia  w ekg ry tm u zatokowego. 
Obecność migotania przedsionków powoduje konieczność leczenia



przeciwkrzepliwego również w tych przypadkach. Należy pamiętać
0 łatwej możliwości przedawkowania doustnych antykoagulantów 
(przeoczenia chorego, WZW, podczas równoczesnego stosowania 
polopiryny i jej pochodnych). Objawami przedawkowania jest 
spadek wskaźnika protrombinowego poniżej 309r, uporczywe 
krwawienia z dziąseł, dróg moczowych, przewodu pokarmowego, 
drobnych zranień. Szczególnie groźne są krwawienia z przewodu 
pokarmowego, które przy współistniejącej często w formie utajonej 
chorobie wrzodowej mogą dać nawet powikłania śmiertelne. 
W razie stwierdzenia objawów przedawkowania środków 
przeciwkrzepliwych powinno się na jeden dzień odstawić lek. 
a następnie zmniejszyć odpowiednio dawkę pod codzienną kontrolą 
wsk. protrombinowego. Jeśli stwierdza się objawowe krwawienie 
z anemizacją obowiązuje hospitalizacja, odstawienie leku, leczenie 
krwią, plazmą, krioprecypitatem, dożylnymi dawkami witaminy K.

Wszelkie interwencje chirurgiczne u chorego ze sztuczną 
zastawką zażywającego antykoagulanty począwszy od ekstrakcji 
zęba, a skończywszy na dużych zabiegach chirurgicznych powinny 
być poprzedzone odstawieniom doustnych antykoagulantów i po
daniem heparyny de.pot w 3-4 dobowych dawkach po 5000 j we 
wstrzyknięciach podskórnych lub podaniem preparatów heparyny 
noskocząsteczkowej . Powrót wskaźnika protrombinowego do 
wartości powyżej 65% jest wystarczający by bezpiecznie podjąć 
leczenie chirurgiczne. Każdy taki zabieg powinien się odbywać w 
osłonie antybiotykowej. W 1 lub 2 dobie po operacji ponownie 
podajemy pierwszą doustną dawkę antykoagulantu, a po obniżeniu 
się wskaźnika poniżej 50% odstawiamy heparynę.

Szczególnie należy traktować chorych ze sztuczną zastawką 
przechodzących wszelkie iniekcje (górnych dróg oddechowych, dróg 
moczowych, okołozębowe, ropnie i ropowice). We wszystkich tych 
przypadkach obowiązuje antybiotykoterapia. Stan przedłużającej 
się gorączki po infekcjach uczulić musi lekarza prowadzącego
i zwrócić uwagę na możliwości rozwoju bakteryjnego zapalenia 
wsierdzia na sztucznej zastawce. Stan taki wymaga wczesnej kon
sultacji z ośrodkiem kardiolog!czno-kardiochuairgicznym.

Kobietom w wieku rozrodczym i wszczepioną sztuczną zastawką 
mechaniczną odradzamy zajście w ciążę ze względu na możliwość 
wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych z, jednej strony, 
a z drugiej na znaczno obciążenie układu krążenia w okresie 
ciąże. Jeśli mimo rad kobieta decyduje się na zajście w ciążę 
i urodzenie dziecka wymaga to konsultacji 



kardiologicznej i ginekologicznej. Z chwilą zajścia w ciążę należy 
odstawić doustne  an tykoagulan ty  i rozpocząć podawanie heparyny 
do 3 m-ca ciąży, Cząsteczka heparyny  nie przenika przez barierę 
łożyska i dzięki tem u  je s t  lekiem bezpiecznym. Po 3 miesiącach, 
czyli po okresie organogenezy wracamy do doustnych antykoagu- 
lantów  aby ponownie przejść na heparynę w okresie okołoporo
dowym. Ciążę rozwiązuje się cięciem cesarskim.



R yszard  Jaszew ski, M irosław M ussur

CHIRURGICZNE LECZENIE CHOROBY 
NIEDOKRWIENNEJ SERCA

Główną przyczyną śm ierci w k ra jach  uprzem ysłow ionych je s t  
zawał serca, który  je s t bezpośrednim  następstw em  m iażdżycy tę tn ic  
wieńcowych. Zwężenie tę tn ic  wieńcowych daje w rezu ltacie  zm nie
jszen ie wieńcowego przepływ u krw i, powodując ostre  lub przew lekłe 
niedokrw ienie, bliznowacenie lub zaw ał m ięśn ia  sercowego. W śród 
wielu sposobów leczenia rew asku laryzacja  m ięśn ia  sercowego przez 
bezpośrednie przeszczepy om ijające zw ężenie tę tn ic  wieńcowych, 
rozw inięta w późnych la tach  60-tych przez F a valoro  i J o h a n s o n a , 
s ta ła  się szeroko przy ję tą  m etodą leczenia choroby wieńcowej.

Leczenie chirurgiczne m a na celu popraw ę u k rw ien ia  m ięśn ia  
sercowego przez zw iększenie dopływu krw i. P ostęp  w anestezjologii, 
technice operacyjnej oraz śródoperacyjnej protekcji m ięśn ia  s e r
cowego spraw ił, że śm iertelność operacyjna nie p rzek racza  2%, 
liczba zawałów okołopooperacyjnych 4-5%, w czesna drożność po
mostów żylnych p rzekracza 90%, a po upływ ie 1 roku  80-90%, 
drożność tętn icy  piersiowej w ew nętrznej stw ierdza się w 90-95%, 
a przeżycia 5-letnie p rzekracza ją  90%. U 75-90% chorych po re- 
w askularyzacji m ięśn ia  sercowego obserw uje się zm niejszenie ilości 
przyjm owanych leków, popraw ę to lerancji wysiłku i bardzo  często 
powrót do aktywnego życia.

Rozwój chirurgii wieńcowej

Postępy w anestezjologii i technice operacyjnej pozwoliły w po
czątkach XX w ieku w ykorzystać leczenie ch iru rg iczn e  do w alki 
z bólam i tow arzyszącym i chorobie n iedokrw iennej serca.

W 1916 roku Jonnesco  na  podstaw ie stw ierdzen ia  F rancois- 
F ra n k a , że przecięcie współczulnych nerwów szyjnych m oże uw ol
nić od doleg liw ości d ław icow ych, w y k o n a ł o p e rac ję  szy jn e j 
sym patektom ii. O peracja Jonnesco  polecana była aż do późnych 
la t 30-tych.

Rozdział VII



W 1935 roku B eck  wykonał abrazję nasierdzia i osierdzia 
u człowieka, połączoną z naszyciem uszypułowanego przeszczepu 
z mięśnia piersiowego większego w celu wytworzenia zrostów 
i krążenia obocznego. Temu służyły także liczne próby pośredniej 
poprawy dostarczania krwi do mięśnia sercowego poprzez pod- 
wiązywanie obu tętnic piersiowych wewnętrznych, chemiczne bądź 
fizyczne drażnienie blaszek worka osierdziowego, owijanie serca 
siecią większą, płatami mięśni szkieletowych lub płuca.

W 1945 roku Beck i wsp. opracowali i wykonali na zwierzętach 
operację wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej między aortą i zatoką 
wieńcową za pomocą przeszczepu z tętnicy ramiennej, celem 
uzyskania perfuzji tętnic wieńcowych drogą wsteczną. W 1948 
roku Beck  wykonał taką operację u człowieka, ale niestety bez 
powodzenia.

W 1948 roku Vineberg i M iller zaproponowali rewaskularyzację 
mięśnia sercowego, polegającą na wszczepieniu uwolnionej tętnicy 
piersiowej wewnętrznej w tunel w mięśniu sercowym. Celem tej 
operacji było wytworzenie nowych połączeń między wszytą tętnicą 
a zatokami serca. Operacja ta była stosowana w licznych ośrodkach 
kardiochirurgicznych aż do początku lat 70-tych.

W 1954 roku M u rray i wsp. wykonali na psach zespolenie 
między aortą wstępującą a gałęzią zstępującą przednią lewej tętnicy 
wieńcowej za pomocą allogennych przeszczepów tętnicy pachowej 
lub szyjnej. W 1965 roku Thal i wsp. wykonali bezpośrednie 
zespolenie tętnicy piersiowej wewnętrznej z gałęzią okalającą lewej 
tętnicy wieńcowej z użyciem tymczasowego przeszczepu omijającego. 
Technika ta nie wyszła jednak poza pracownię doświadczalną.

W 1956 roku Bailey i wsp. wykonują u człowieka pierwszą 
endarteriektomię tętnicy wieńcowej na sercu bijącym bez użycia 
krążenia pozaustroj owego. Niezdolność do całkowitego usunięcia 
ateromatycznego rdzenia i częste reokluzje z powodu miejscowej 
zakrzepicy czyniły tą metodę nieefektywną, zwłaszcza gdy dotyczyła 
lewej tętnicy wieńcowej, chociaż obecnie jest ona często łączona 
z omijającymi przeszczepami aortalno-wieńcowymi.

Opracowanie i wprowadzenie do kliniki przez M a sona Sonesa  
i wsp. w 1959 roku selektywnej koronarografii, pozwoliło na rozwój 
bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego w oparciu 
o znajomość topografii zmian w naczyniach wieńcowych.

W 1960 roku D u bost po raz pierwszy wykonał w warunkach 
krążenia pozaustrojowego u człowieka udrożnienie ujścia tętnic 
wieńcowych, spowodowanych kiłą, od strony światła aorty.



W 1961 roku Senning  wykonał endarteriektomię gałęzi zstępu
jącej przedniej z użyciem krążenia pozaustrojowego.

Pierwszy aortalno-wieńcowy przeszczep omijający, o którym do
niesiono, przy użyciu żyły odpiszczelowej wykonał S a b iston  w 1962 
roku, ale pacjent zmarł krótko potem.

W 1964 roku Garret, D ennis i D e Bakey wykonują pierwszy 
udany pomost żylny aortalno-wieńcowy u człowieka za pomocą 
autogennej żyły odpiszczelowej na sercu bijącym.

W 1964 roku K olesov po raz pierwszy u człowieka zespala 
tętnicę piersiową wewnętrzną z tętnicą wieńcową bez użycia 
krążenia pozaustrojowego oraz bez wcześniej wykonanej koronaro- 
grafii.

W 1967 roku R ene Favaloro zaczyna wykonywać na szerszą 
skalę w klinice pomosty aortalno-wieńcowe za pomocą własnopo- 
chodnej żyły odpiszczelowej. Początkowo są to zespolenia z prawą 
tętnicą wieńcową sposobem koniec do końca, a od 1968 roku 
zespolenia koniec żyły do boku tętnicy z uwzględnienim lewej 
tętnicy wieńcowej.

Obok Favaloro i jego grupy z Cleveland Clinic, J oh n son  i Lepley  
z Milwaukee, C ooley i jego grupa z Huston i grupa S ta n ford a  
z Kalifornii byli wśród pierwszych, którzy opublikowali wyniki 
stoso-wania omijających przeszczepów aortalno-wieńcowych u dużej 
liczby chorych.

W 1968 roku Bailey i H irose oraz Cushing  i wsp. wykonują u 
człowieka zespolenie tętnicy piersiowej wewnętrznej z prawą tętnicą 
wieńcową bez krążenia pozaustrojowego.

Zabieg ten został szerzej rozpowszechniony przez Greena, który 
wykonywał go przy użyciu krążenia pozaustrojowego.

W 1972 roku B arner stosuje wolny przeszczep tętnicy piersiowej 
wewnętrznej dla wykonania pomostów aortalno-wieńcowych. 
W tym samym roku autor ten wykorzystuje obie tętnice piersiowe 
wewnętrzne dla potrzeb chirurgii tętnic wieńcowych.

W 1977 roku K abbani i wsp. oraz M c  Bride i B arner wprowadzają 
pomosty "skaczące" z zastosowaniem tętnicy piersiowej wewnętrz
nej.

W Polsce w 1969 roku Jan M oll i wsp. wykonują pierwsze 
pomosty aortalno-wieńcowe z użyciem żyły odpiszczelowej, 
początkowo na bijącym sercu, a następnie z użyciem krążenia 
pozaustrojowego w migotaniu komór.



W 1972 roku pierwszą w naszym kraju arterializację zatoki 
wieńcowej wykonał Jan M oll u chorego po nieskutecznej operacji 
Vineberga.

Na przestrzeni lat wielu kardiochirurgów próbowało poszukiwać 
i stosować różne przeszczepy naczyniowe jako alternatywę 
przeszczepów z żyły odpiszczelowej, np. tętnicę promieniową, tętnicę 
śledzionową, tętnicę głęboką uda, Gore-tex, allogenną żyłę od- 
piszczelową, żyłę odstrzałkową, allogenną żyłę pępkową, żyłę po
braną z kończyny górnej.

Reguły aktualnych technik chirurgii wieńcowej

Przedstawienie anatomii i patologii tętnic wieńcowych podczas 
życia było istotne dla rozwoju aktualnych technik chirurgicznych. 
W praktyce metoda S on esa  użycia wypreparowanej tętnicy ramien- 
nej i Judkins’a użycia przezskórnego nakłucia tętnicy udowej stały 
się przyjętymi i bezpiecznymi technikami selektywnej arteriografii 
wieńcowej (fot. 4).

Wybiórcza angiografia wieńcowa dostarcza chirurgowi niezbęd
nych informacji o umiejscowieniu i ciężkości zmian zwężających. 
Aktualne techniki polegają na wytworzeniu omijającego połączenia 
między aortą i tętnicami wieńcowymi poza zwężeniem, zwykle 
przy użyciu autologicznej żyły odpiszczelowej lub przez połączenie 
tętnicy piersiowej wewnętrznej z tętnicą wieńcową. Wcześniejsze 
próby usunięcia zwężeń wieńcowych za pomocą endarteriektomii 
były trudne technicznie i nieefektywne z powodu reokluzji. Obecnie 
postępowanie to jest nieodzowne w celu osiągnięcia odpowiedniego 
miejsca do przeszczepu w przypadku zmian rozsianych i jest zwykle 
łączone z przeszczepem omijającym.

Rzadko sposób postępowania polega na samej angioplastyce 
łatą z żyły lub osierdzia, szczególnie gdy zwężenie tętnicy wieńcowej 
okazuje się jedyną istotną zmianą wieńcową. Podejście to pozostaje 
niepowszednie z powodu ograniczonej liczby odpowiednich pacjen
tów i obaw co do późniejszych patologicznych zmian w miejscu 
naprawy. Szybki wzrost zastosowania w praktyce aortalno- 
wieńcowego przeszczepu omijającego był najbardziej wyraźny w 
Stanach Zjednoczonych, gdzie częstość operacji wieńcowych w ostat
nich latach wynosi ok. 800 na 1 milion mieszkańców.

Użycie przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej 
(PTCA - p ercu ta n eo u s  tra n slu m in a l coron a ry a n g io p la sty ) 
rozpoczęte w 1968 roku i utorowane przez G ruentzig ’a i jej chirur-



giczny odpow iednik sporadycznie stosow any w czasie operacji 
r e p r e z e n tu ją  a tra k c y jn y  sposób  p o d e jśc ia  do p rz y w ró c e n ia  
prawidłowej perfuzji m ięśn ia sercowego. Z astosow anie tej technik i 
je s t  ograniczone do względnie krótkich , niecałkow itych i odpow ied
nio um iejscowionych zwężeń, ale rosnące dośw iadczenie i rozw i
ja jąca  się technologia oferują nadzieję szerszego jej zastosow ania 
(fot.9).

Dane anatomiczne

D om inującą tę tn icą  wieńcową je s t  ta , k tó ra  daje gałąź zstępu jącą  
ty lną. Chociaż lewa tę tn ica  wieńcowa zaw sze zaopatru je  w iększą 
objętość m ięśn ia sercowego niż p raw a, ta  d ru g a  je s t  dom inującą 
w około 90% serc. W pozostałych dom inuje lew a tę tn ica  wieńcowa, 
gdy gałąź zstępująca pochodzi od tętn icy  okalającej, albo rzadziej 
obydwie - lew a i p raw a tę tn ice  wieńcowe u n aczyn iają  ty ln ą  część 
przegrody, dając zrównoważone k rążen ie  (fot. 2).

Węzeł przedsionkowo-kom orowy je s t  zwykłe unaczyniony  przez 
dom inującą tętn icę wieńcową.

Węzeł zatokow o-przedsionkowy może być zaopatryw any  przez 
praw ą (55%) lub lew ą (45%) gałązkę przedsionkow ą. W tym  drugim  
przypadku gałązka przedsionkow a praw ie zaw sze pochodzi od tę t 
nicy okalającej, rzadko od pn ia  lewej tę tn icy  wieńcowej.

Główne gałęzie tę tn ic  wieńcowych m ają  zwykle przebieg pod- 
nasierdziowy, ale tę tn ice  wieńcowe p raw a i okalajaca są  u k ry te  
w tkance tłuszczowej. Tętnice m iędzykom orow e są  często głęboko 
położone i mogą być naw et przykry te przez m ięsień  sercowy ("m ostki 
mięśniowo-sercowe"). W około 35% tę tn ica  le jka m a oddzielny 
początek w praw ej zatoce wieńcowej. O ddzielny początek gałęzi 
z s tęp u ją ce j p rz ed n ie j i o k a la ją ce j lew ej tę tn ic y  w ieńcow ej, 
ja k  i pojedyncza tę tn ica  wieńcowa w ystępują rzadko.

T ę tn ic a  w ień c o w a  p ra w a  b ie rz e  p o c z ą te k  w p rz e d n io -  
przyśrodkowej (praw ej) zatoce aorty, skąd  k ieru je  się k u  dołowi 
do bruzdy przedsionkowo-kom orowej, a n as tęp n ie  ku  przeponowej 
(dolnej) ścianie serca. W swoim przebiegu oddaje różną liczbę 
odgałęzień, z których p ierw sza przechodzi do lejka płucnego jak o  
tę tn ica  lejka. Zwykle gałąź ta  łączy się z korespondującą gałęz ią  
lewej tę tn icy  wieńcowej tw orząc dość słaby zespolony k rą g  - p ierścień  
V ieussen’a. D ruga gałąź praw ej tę tn icy  wieńcowej przechodzi do 
prawego przedsionka i u 55% ludzi oddaje gałąź do w ęzła zato- 
kow o-przedsionkow ego. G ałęzie  do p raw ej kom ory są  b ardzo  
zm ienne co do liczby. N ajbardziej s ta ła  z n ich b ierze początek



Fot. 1 Chirurgiczna anatomia sys
temu wieńcowego u chorego 
z dominującą prawą tętnicą 
wieńcową (tętnica zstępująca tylna 
odchodzi od prawej tętnicy 
wieńcowej)
LMC (left main coronary) - pień 
lewej tętnicy wieńcowej 
Cx (circumflex) - tętnica okalająca, 
OM (obtus marginal) - gałąź brzeż
na. brzegu tępego 
D (diagonal) - gałąź skośna 
RC (right coronary) - prawa tętnica 
wieńcowa

LAD (left anterior descending) 
RM (right marginal) - gałąź 

brzeżna brzegu ostrego,
PD (poster descending) - gałąź 

zstępująca tylna

Fot. 2. Trzy typy krążenia wieńcowego
Right dominant - dominujący system prawej tętnicy wieńcowej
Left dominant - dominujący system lewej tętnicy wieńcowej
Shered dominant - system zrównoważony
LA - lewy przedsionek
RA - prawy przedsionek
LV - lewa komora
RV - prawa komora



Fot. 3. Zwężenie tętnicy zstępującej 
przedniej

a) projekcja RAO,
b) projekcja RAO z odchyleniem 

czaszkowym

Fot. 4. Arteriogram wieńcowy 
prawej tętnicy wieńcowej w pro
jekcji lewej przedniej skośnej 
(LAO) - dominacja prawej tęt
nicy wieńcowej (u góry) 

Arteriogram wieńcowy lewej tęt
nicy wieńcowej w projekcji 
lewej przedniej skośnej (LAO) - 
dominacja tętnicy okalającej 
(u dołu)



przy ostrym brzegu - gałąź ostrego brzegu (AM - acute m arginal). 
Dominująca prawa tętnica wieńcowa osiąga crux serca, gdzie oddaje 
tętnicę do węzła przedsionkowo-komorowego, gałąź zstępującą tylną 
(PD - posterior descendens) i zwykle jedną lub więcej gałęzi tylno- 
bocznych (tylno-komorowych) (PVB - posterior oantricular branch).

U ludzi z dominującą lewą tętnicą wieńcową prawa tętnica 
kończy się często na lub przed ostrym brzegiem .Tętnica wieńcowa 
lewa bierze początek w przednio-bocznej (lewej) zatoce aorty, zwykle 
pojedyncza gałąź nazywana pniem lewej tętnicy wieńcowej (LMC
- left m ain  coronary) o długości do 25 mm. Przebiega on w nasierdz- 
iowej tkance tłuszczowej pomiędzy tętnicą płucną i uszkiem lewego 
przedsionka. W 70% serc dzieli się on na gałęzie zstępującą przednią 
(LAD - left anterior d escen d en s) i okalającą (Cx - circum flex). 
W pozostałych 30% dzieli się na trzy gałęzie. Środkowa gałąź - 
ram us m edialis (RM) unaczynia wolną ścianę lewej komory i zwykle 
zastępuje największą gałąź diagonalną (skośną) - pierwszą dia
gonalną gałąź tętnicy zstępującej przedniej.

Tętnica międzykomorowa przednia przebiega skośnie ku dołowi 
w bruździe międzykomorowej przedniej i często oddaje małą gałąź 
komorową prawą (pierścień V ieussen ’a ) przed pierwszą gałęzią 
przegrodową (SPL - septal). Gałęzie przegrodowe różnią się liczbą 
i rozmiarem, ale pierwsza jest łatwo rozpoznawana z powodu jej 
rozmiaru i prostego przebiegu. Od 2 do 9 przednich gałęzi ko- 
morowych - diagonalnych (skośnych, przekątnych) (Dx - diagonal) 
wychodzi pod ostrym kątem z gałęzi międzykomorowej przedniej 
do wolnej ściany lewej komory. Pierwsza z nich (pierwsza gałąź 
diagonalna) jest widocznym naczyniem, które może nawet osiągnąć 
koniuszek. U 30% ludzi jest ona zastąpiona przez gałąź pośrednią
- ram us m edialis.

Gałąź okalająca, tego samego rozmiaru co gałąź zstępująca przed
nia, zajmuje bruzdę przedsionkowo-komorową lewą. U około 45% 
ludzi oddaje ona gałązkę przedsionkową, która osiąga węzeł za- 
tokowo-przedsionkowy, oddaje różną liczbę gałęzi do lewej komory 
(gałęzie komorowe lub brzeżne) i jedną lub więcej dużych gałęzi 
do tępego brzegu serca (OM - obtuse m arginal). Gdy dominuje 
prawa tętnica wieńcowa gałąź okalająca pozostaje w bruździe przed- 
sionkowo-komorowej i kończy się przy tępym brzegu jako gałąź 
brzegu tępego (fot. 1).



Perfuzja mięśnia sercowego i skutki zwężenia wieńcowego

Perfuzja mięśnia sercowego jest regulowana za pomocą zmian 
wieńcowego napięcia naczyniowo-ruchowego w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie tlenowe mięśnia sercowego (autoregulacja). 
Ciśnienie krwi, częstość akcji serca, napięcie ścian komór i ciśnienie 
w jamie lewej komory mają główny wpływ na perfuzję mięśnia 
sercowego.

Pomimo niewątpliwej roli i ważności skurczu wieńcowego, pier
wotną przyczyną niedokrwienia mięśnia sercowego jest miażdżyca 
nasierdziowych tętnic wieńcowych. Powstający gradient ciśnienia 
po obu stronach zwężenia zależy od zmniejszenia pola poprzecznego 
przekroju światła i długości zwężenia. Zwężenie ma mały wpływ 
na przepływ dopóki nie osiągnie krytycznego stopnia, tj. 80% pola 
poprzecznego przekroju tętnicy - "krytyczne" zwężenie (fot. 3).

Drugim ważnym czynnikiem jest ciśnienie perfuzyjne. Podobne, 
istotne zmniejszenie wieńcowego przepływu krwi występuje 
zarówno przy średnim ciśnieniu 80 mm Hg i zwężeniu 80%, jak 
i przy ciśnieniu 70 mm Hg i zwężeniu 70%. Prawidłowe wieńcowe 
łożysko naczyniowe ma zdolność do zmniejszania swojego oporu 
do 25% spoczynkowego poziomu podczas maksymalnego wysiłku. 
Tak więc mimo zwężenia światła naczynia o 80%, maksymalne 
rozszerzenie naczyń wieńcowych może utrzymać odpowiednią per
fuzję w spoczynku. Jeżeli jednak zapotrzebowanie tlenowe wzrośnie 
przy wysiłku, to przepływ wieńcowy nie może dalej wzrosnąć, co 
spowoduje niedokrwienie mięśnia sercowego. Pomiar gradientu 
ciśnieniowego po obu stronach zwężenia ma kliniczną wartość dla 
określenia istotności zwężenia. Naczynia krążenia obocznego są 
często uwidocznione na koronarografii. Są one zwykle widoczne, 
gdy występuję 90% zwężenie głównej tętnicy wieńcowej i są stale 
stwierdzane, gdy tętnica jest całkowicie zamknięta. Pośmiertne 
badania ujawniające całkowicie zamknięte tętnice wieńcowe bez 
współistniejącego zawału mięśnia sercowego sugerują czynnościową 
ważność krążenia obocznego. Kolaterale dostarczają odpowiedniej 
perfuzji jedynie w spoczynku, nie zaś, gdy zapotrzebowanie na 
tlen wzrasta.

Perfuzja w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych jest 
złożonym wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy ciśnieniem per- 
fuzyjnym, oporem naczyń wieńcowych i czynnikami miejscowymi, 
które regulują przepływ wieńcowy tak, aby sprostać wymaganiom 
mięśnia sercowego. Poza "krytycznym" poziomem zwężenia, często 
opisywane są dodatkowe, małe zwężenia, które powodują duży



spadek dystalnego ciśnienia i przepływu. Chociaż dla praktycznej 
potrzeby klinicznego badania angiograficznego zwężenia wieńcowe 
są definiowane jako procent zmniejszenia średnicy światła, to 
również inne, często krytyczne geometryczne cechy, takie jak 
długość zwężenia, całkowita średnica naczynia, kąty odchylenia 
(stopień ustawienia strumienia) i ekscentryczności zmian mogą 
mieć równe lub większe skutki na ciśnienie i przepływ wieńcowy 
Zmniejszenie średnicy światła naczynia o 42% powoduje zmniej
szenie reaktywnego przekrwiennego przepływu krwi, podczas gdy 
dla zmniej-szenia spoczynkowego przepływu krwi wymagane jest 
zmniejszenie światła o 70%. Istnieją problemy odnośnie precyzyj
nego pomiaru ciężkości angiograficznie przedstawionych utr
walonych zwężeń, ze względu na wpływ wieńcowego skurczu 
i naturalnie rozwiniętego krążenia obocznego, które dążą do kon
centracji skutków zwężenia, co tłumaczy oczywiste sprzeczności 
pomiędzy obrazem angiograficznym a perfuzją mięśnia sercowego 
wykazaną technikami obrazowania jądrowego, danymi klinicznymi 
lub wykazanymi przez inne nieinwazyjne badania.

Wskazania do operacyjnego leczenia choroby wieńcowej

Chirurg nie ma trudności w wyborze operacji u chorego z ciężkimi 
objawami, szczególnie, gdy pełne farmakologiczne leczenie okazało 
się nieskuteczne, pod warunkiem, że rokowanie co do przyszłych 
losów chorego jest dobre, a ryzyko operacji niskie. Jest to podstawą 
dla najczęstszych wskazań chirurgicznych - przewlekła, stabilna 
dusznica odpowiadająca w sposób niezadowalający na leczenie far
makologiczne. Celem chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej 
jest uwolnienie od bólu i poprawienie tolerancji wysiłku, a nie 
tylko przedłużenie życia bez względu na objawy lub stan 
czynnościowy chorego. Czynnikami oddziaływującymi na wynik 
w poszczególnych przypadkach są: technika chirurgiczna, racjonalny 
dobór chorych, a także znieczulenie, ochrona mięśnia sercowego 
i krążenie pozaustrojowe.

Ciężka dławica

Operacja pomostu wieńcowego jest klasycznie wskazana dla 
istotnej dławicy, nieoddziaływującej na leczenie farmakologiczne 
lub u pacjentów, którzy uważają, że ich jakość życia jest niezad
owalająca, gdy istotne (większe niż 70%) zwężenie jest obecne 
przynajmniej w jednym naczyniu wieńcowym. Najlepsze objawowe



wyniki uzyskuje się u  pacjentów  z najcięższym i objaw am i z powodu 
niedokrw ienia m ięśn ia  sercowego i u  których an a to m ia  naczyń 
je s t  odpow iednia d la pom ostu wieńcowego. N ależy zwrócić uw agę, 
że w zrasta  liczba chorych z um iejscowionym  zw ężeniem  dotyczącym  
jednego, dwu lub trzech  naczyń, k tórzy z pow odzeniem  m ogą być 
leczeni za pomocą śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej (PTCA) 
- ok. 10-15% chorych.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa

O p erac ja  p o m o stu  w ieńcow ego z a le c a n a  j e s t  d la  ch o ry ch  
z d ław icą p iersiow ą s tab iln ą , gdy je s t  ona n ie do zaak cep to w an ia  
przez p ac jen ta  pom im o p ostępow an ia  farm akologicznego . U  cho
rych z d ław icą p iersiow ą i zw ężeniem  średn icy  św ia tła  p n ia  
lewej tę tn icy  wieńcowej w iększym  niż 50% o p erac ja  b y p assu  
daje w rezu ltac ie  lepsze w yniki co do przeżycia n iż  leczenie 
farm akologiczne, n ie bacząc n a  czynność lewej kom ory  lub  n a s i
lenie dław icy piersiow ej. U chorych z d ław icą p rzew lek łą  o p erac ja  
pom ostów  om ijających m oże popraw ić rokow anie  w objawow ej 
chorobie dwóch naczyń z uszkodzoną lew ą kom orą, a le  p ra w 
dopodobnie m e, jeże li lew a kom ora je s t  p raw id łow a (fot. 5).

Różnice przeżycia są  najw iększe jeżeli w ystępuje n iepraw id łow a 
kurczliwość lewej kom ory lub gdy zm iany dotyczą rów nież praw ej 
tę tn icy  wieńcowej. N iektórzy uw ażają  proksym alne zw ężenie tę tn icy  
międzykomorowej przedniej i p roksym alne zw ężenie tę tn icy  o k a la 
jącej za ek w iw alen t zw ężen ia  p n ia  lew ej tę tn ic y  w ieńcow ej. 
Śm iertelność i odległe przeżycia są  podobne do tych w chorobie 
trzech naczyń.

Przedłużone przeżycie stw ierdzono u  chorych z um iarkow an ie  
upośledzoną czynnością lewej kom ory (frakcja w yrzutow a 25-50%). 
B adan ia  ECSS (E uropean  C oronary S urgery  S tudy) dowodzą, że 
operacja bypassu  wieńcowego u chorych z chorobą trzech  naczyń 
i dobrą funkcją lewej komory (frakcja w yrzutow a powyżej 50%) 
isto tn ie  przedłuża życie. B ad an ia  CASS (C oronary A rte ry  S urgery  
S tudyj w przeciw ieństw ie do ECSS m e w ykazały żadnych różnic 
w śm iertelności pom iędzy leczonymi zachowawczo i chirurgicznie 
pacjentam i z chorobą jednego, dwu lub trzech  naczyń  z dobrą 
kurczliwością lewej komory.



Niestabilna dławica piersiowa

Dławica piersiowa niestabilna jest terminem oznaczającym do
brze poznaną, kliniczną ekspresję choroby wieńcowej pomiędzy 
przewlekłą, stabilną anginą i ostrym zawałem mięśnia sercowego. 
Istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej (powyżej 50%) 
i choroba trzech naczyń z uszkodzoną lewą komorą są wskazaniami 
do leczenia operacyjnego. Operacja nie wydaje się być wskazana 
u chorych z chorobą jednego naczynia, z wyjątkiem chorych, u 
których objawy utrzymują się pomimo pełnego leczenia farmako
logicznego lub gdy występują istotne zmiany w naczyniu dominu
jącym, połączone z cechami niedokrwienia mięśnia sercowego przy 
niskim obciążeniu pracą. W tej ostatniej kategorii u wielu chorych 
istnieją wskazania do angioplastyki naczyniowej.

Łagodna i bezobjawowa choroba wieńcowa

Wyniki leczenia są istotnie lepsze w porównaniu z chorymi 
leczonymi zachowawczo, gdy porównywano 3-letnie przeżycia (93% 
vs 64%). Podobne spostrzeżenia zanotowano, gdy chorych klasy
fikowano według obecności lub braku choroby wielu naczyń.

Wyniki badań arteriografii wieńcowej i wentrykulografii lewo
stronnej u chorych z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca 
(niezależnie od objawów) i chorych ze świeżym zawałem serca są 
podobne. Z tej grupy chorych 75% ma chorobę wielu naczyń (więk
szość trzech naczyń), 10% ma chorobę pnia lewej tętnicy wieńcowej, 
50% ma prawidłową frakcję wyrzutową lewej komory i mniej niż 
20% ma znacznie obniżoną frakcję wyrzutową.

U chorych z chorobą trzech naczyń zdolność wysiłkowa wydaje 
się być ważnym czynnikiem determinującym zarówno śmiertelność, 
jak i progresję objawów. W grupie z dobrą tolerancją wysiłku 
roczna śmiertelność wynosi 4%, podczas gdy w grupie ze złą tol
erancją wysiłku 9%. Jeżeli chory przebył zawał serca i przejawia 
oznaki niedokrwienia przy niskim obciążeniu pracą, wydaje się 
być uzasadnione i logiczne, aby postępować tak, jak gdyby miał 
istotną dusznicę bolesną i wykonać angiografię wieńcową i ocenić 
czynność lewej komory. Jeżeli stwierdza się istotne zwężenie pnia 
lewej tętnicy wieńcowej (50% lub więcej) lub istotne zwężenie 
trzech naczyń (70-75% lub więcej), to rewaskularyzacja jest celowa. 
Gdy zmiany są mniej nasilone, wskazane jest leczenie zachowawcze 
i obserwacja chorego. Jeżeli niedokrwienna odpowiedź na obciążenie 
występuje mimo leczenia zachowawczego i nie można poprawić



tolerancji wysiłku, wtedy również istnieją wskazania do leczenia 
operacyjnego. Dane ECSS (European Coronary Surgery Study) 
i Seattle Heart Watch Study sugerują przedłużenie życia chorych 
z chorobą trzech naczyń, szczególnie gdy uszkodzona jest lewa 
komora i zmiany dotyczą gałęzi międzykomorowej przedniej. Jeżeli 
czynność lewej komory jest znacznie zmniejszona (frakcja wy
rzutowa mniejsza niż 30%) i występuje wczesna niedokrwienna 
odpowiedź na wysiłek, a objawy zastoinowej niewydolności nie 
są widoczne, dane CASS (Coronary Artery Surgery Study) sugerują 
poprawę co do przeżycia chorych po operacji.

Pacjentów z chorobą jednego lub dwu naczyń bezobjawowych 
lub z łagodnymi objawami należy leczyć zachowawczo.

Ostry zawał serca

U 89-85% chorych z ostrym zawałem pełnościennym na istniejące 
zmiany miażdżycowe nakłada się zakrzepica, powodująca do
datkowe zmniejszenie przepływu wieńcowego. Interwencja chirur
giczna, jeżeli ma miejsce wkrótce po zakrzepicy, powinna przywrócić 
przepływ i teoretycznie zabezpieczyć mięsień sercowy, jeśli ona 
sama nie powoduje uszkodzenia mięśnia.

We wczesnych latach 70-tych chirurgiczne próby rewasku- 
laryzacji podczas lub wkrótce po ostrym zawale łączyły się z 
wysoką operacyjną śmiertelnością. Doniesienia z ostatnich lat 
świadczą, że rewaskularyzacja może być wykonana u chorych 
z ostrym zawałem z niską operacyjną śmiertelnością, która 
wynosi 2-4%. Żadne z tych doniesień nie wspomina o uszkodzeniu 
reperfuzyjnym. Przyjętą w praktyce klinicznej metodą stała się 
reperfuzja drogą użycia dowieńcowego lub dożylnego środków 
trombolitycznych, zastąpiona przez następczą angioplastykę i/lub 
planowaną operację.

Ostry zawał ze wstrząsem kardiogennym

Większość przypadków ostrego zawału połączonego ze 
wstrząsem kardiogennym leczonych zachowawczo kończy się 
zejściem śmiertelnym. U chorych tych uszkodzenie lewej komory, 
jako wynik świeżego i przebytego zawału, dotyczy 40% lub więcej 
masy mięśnia lewej komory.

Pomimo początkowej hemodynamicznej poprawy w grupie 
chorych leczonych zachowawczo i z pomocą wewnątrzaortalnej 
przeciwpulsacji przeżywa tylko 13-17%. Około 45% chorych



przeżywa, gdy po stabilizacji i badaniach angiograficznych 
w czasie wspomagania wewnątrzaortalnym balonem jest leczonych 
operacyjnie.

Nawrotowa i przetrwała dławica po zawale mięśnia
sercowego

Sporną pozostaje kwestia rewaskularyzacji dla nawracającej lub 
przetrwałej dławicy we wczesnym okresie po udokumentowanym 
zawale. Wczesna pozawałowa dławica jest definiowana jako ta, 
występująca jeszcze w okresie hospitalizacji chorego. Ból dławicowy 
pojawia się zwykle po 24-48 godzinach, w okresie wolnym od 
bólów. Śmiertelność w tej grupie chorych wynosi 10-15% podczas 
pierwszego roku, 20-30% do trzeciego roku, a ponad połowa 
z nich umiera śmiercią nagłą. Rozszerzenie strefy zawału występuje 
u 13-25% chorych, u których pojawił się ból w ciągu trzech do 
10 dni. Zwykle dotyczy to chorych z zawałem podwsierdziowym 
i manifestuje się tylko anginą lub/i oznakami niewydolności zas- 
toinowej. Wydłużenie się okresu zawału z anginą i podwyższeniem 
poziomów enzymów wskaźnikowych leczonego zachowawczo łączy 
się z większą śmiertelnością chorych (36% vs 9%) i mniejszym 
jednorocznym przeżyciem (76% vs 91%). Wczesne rozszerzanie się 
strefy zawału pelnościennego (5-7 dni), przebiegające ze 
ścieńczeniem ściany i rozstrzenią lewej komory nie kwalifikuje 
się do leczenia chirurgicznego. To częste powikłanie zawału 
pelnościennego łączy się często z nawracającym bólem lub niewy
dolnością zastoinową i wysoką śmiertelnością (58%), będącą 
wynikiem pęknięcia mięśnia sercowego lub niewydolności lewej 
komory. Leczenie chirurgiczne jest leczeniem z wyboru, gdy angina 
jest słabo kontrolowana farmakologicznie. Spośród chorych pod
danych terapii fibrynolitycznej za pomocą streptokinazy, 10-40% 
chorych wymaga rewaskularyzacji ze wskazań nagłych we wczes
nym okresie pozawałowym. We wszystkich tych grupach leczenie 
chirurgiczne jest względnie bezpieczne (śmiertelność operacyjna 
rzędu 0-9%, częstość zawału okołooperacyjnego 0-11% i śmiertelność 
do 33 m-cy 0-45%). Użycie angioplastyki wieńcowej we wczesnym 
okresie pozawałowym daje niepewne wyniki.

Dysfunkcja lewej komory

Rola rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych z chorobą 
tętnic wieńcowych połączonej z istotną dysfunkcją lewej komory



Fot. 5. Angiogram
lewej komory. Projek
cja 30 1 RAÓ. 
Prawidłowa kurcz- 
liwość lewej komory 
(u góry). Koniec 
rozkurczu (z lewej). 
Koniec skurczu 
(z prawej). Uwypuk
lenie segmentu tylno- 
podstawnego (u 
dołu) w rozkurczu 
(z lewej) i skurczu 
(z prawej)

Fot. 6. Angiogram lewej 
komory Projekcja. 300  
RAO (u góry i boczna 
lewa (u dołu). Zwięk
szona ob jętość końcow e  
rozkurczow a (z lew ej: 
i końcow o-skurczow a  
(z praw ej)



Fot. 7. Wentrykulogramy: prawy przedni skośny (RAO) i lewy przedni 
skośny (LAO) dla oceny kurczliwości komorowych segmentów

Fot. 8. Schem atyczne diagramy pokazujące ścianę lewej komory podzie
loną na 9 segmentów: pięć w projekcji prawej przedniej skośnej i cztery 
w projekcji lewej przedniej skośnej



p o zo sta je  k o n tro w e rsy jn a . C h o rzy  z ch o ro b ą  tę tn ic  w ieńcow ych  i 
ciężką dysfunkcją  lewej kom ory m a ją  złe rokow anie. 5 -le tn ie  
przeżycia chorych z p raw id łow ą fu n k c ją  lewej kom ory  w ynoszą 
89%, z u m iark o w an ie  n iep raw id łow ą kurczliw ością  lewej kom ory  
70% i ro z lan ą  n iep raw id łow ą kurczliw ością  lewej kom ory  ty lko  
30% . D z ię k i  p o s tę p o m  t e c h n i k  c h i r u r g ic z n y c h ,  a n e s 
tezjologicznych, p ro tekcji m ięśn ia  sercow ego, d ążen iu  do ca łk o 
w itej rew ask u la ry z ac ji, użyciu  b a lo n u  do w e w n ą trz a o rta ln e j 
przeciw pulsacji, lepszej selekcji chorych oraz  w zrostow i u m ie 
ję tn o śc i i d o św iad czen ia  zespołów  o p eru jący ch  c h iru rg ic z n a  
śm ierte ln o ść  w tej g ru p ie  chorych sp ad ła  o b ecn ie  do 2-8% . 
W ażny  w pływ  n a  c h iru rg ic z n ą  śm ie r te ln o ść  i d a lsze  przeżycie 
m a obecność dysfunkcji m ięśn ia  sercowego pow odująca objaw y 
n ie -w y d o ln o ś c i  s e r c a ,  c ię ż k ie  z a b u r z e n ia  p r z e w o d z e n ia ,  
kardiom egalia , trzeci ton  serca, obecność niedom ykalności m itra l- 
nej, podniesione ciśnienie końcoworozkurczowe w lewej kom orze 
(szczególnie, gdy połączone z obniżonym  w sk a ź n ik ie m  se rc a ), 
zn aczn ie  zm n ie jszo n a  f ra k c ja  w y rz u to w a  i w ysoka liczba zab u 
rzeń  ruchów  ścian poszczególnych segm entów  (fot. 7).

Angiograficzna m etoda oceny segm entalnych ruchów  ścian, pole
gająca na  klasyfikacji ruchów  ścian jako  praw idłow ych, hipokine- 
tycznych lub akinetycznych z projekcji RAO i LAO, dobrze korelu je  
z chirurgiczną śm iertelnością i długością przeżycia (fot. 8).

Pow szechnie u zn an ą  m etodą oceny kurczliwości lewej kom ory 
je s t  p o m iar całkow itej frakcji w yrzutow ej, k tó ra  w p ra k ty c e  
obliczana je s t z w entrykulogram u RAO 30°. W iększość klinicznych 
badań  w skazuje, że gdy frakcja w yrzutow a lewej kom ory je s t 
rów na lub w iększa niż 30%, operacyjne ryzyko je s t  do przyjęcia 
(m niejsze niż 4%) i 5-letnie przeżycia zadaw alające (powyżej 90%). 
N ajtrudn ie jsza  decyzja występuje, gdy frakcja w yrzutow a lewej 
kom ory je s t  m niejsza niż 30% i is tn ie ją  jednocześn ie w sk azan ia  
kliniczne i angiograficzne do operacji pom ostu wieńcowego. Pom ocne 
okazują się tu  m etody określen ia  tzw. rezerw y kurczliw ej, m ające 
na  celu wykrycie obszarów  lewej kom ory, k tó re  m ogą popraw ić 
swoją kurczliwość po podaniu  nitrogliceryny i ad ren a lin y  lub po 
wywołaniu skurczów dodatkowych kom orowych. W zrost frakcji wy
rzutowej przynajm niej o 10% w skazuje n a  możliwość jej popraw y 
po operacji bypassu. W ostatn ich  la tach  ryzyko zw iązane z operacja 
pacjentów  z frakcją  w yrzutow ą m niejszą niż 30% łączy się raczej 
z długością przeżyć niż śm iertelnością  operacyjną. F rak c ja  w yrzu
tow a lewej kom ory m niejsza niż 30% łączy się z du żą  operacyjną 
śm iertelnością, k ró tk im  przeżyciem  i rzadko z dobrym  w ynikiem



klinicznym u tych, którzy przeżyli. Chorzy z niedokrwienną 
kardiomiopatią i przewagą objawów niewydolności zastoinowej nad 
dławicą nie powinni być kwalifikowani do leczenia chirurgicznego 
(fot. 6).

Arytmie komorowe związane z niedokrwieniem

Chociaż nie ma dowodów, że rewaskularyzacja mięśnia sercowego 
skutecznie redukuje częstość występowania nagłych zgonów u cho
rych z choroba wieńcową, to jednak może być pomocna u niektórych 
chorych, którzy nie odpowiadają na leczenie zachowawcze. 
Śmiertelność operacyjna w tej grupie chorych jest większa i większość 
wym aga stałej terapii antyarytmicznej po operacji. U chorych z aryt- 
m iam i komorowymi w połączeniu z n iestabilną dławicą leczenie ope
racyjne często znosi ary tm ię, ja k  również u  chorych z oporną 
tachykard ią  komorową, u których operacja łączy się z wycięciem 
tę tn iak a  lewej kom ory lub z usunięciem  ektopowych ognisk przy 
użyciu śródoperacyjnego elektrofizjologicznego m apingu.

Rozsiane zmiany miażdżycowe naczyń wieńcowych

Niew ielki odsetek  chorych m a rozsiane zm iany miażdżycowe. 
W ówczas konw encjonalny przeszczep om ijający może być tru d n y  
lub niem ożliwy, o ile nie zostan ie poprzedzony przez endarteriek - 
tom ię. M echaniczna lub gazowa en d arte riek to m ia  je s t  technicznie 
w ykonalna u  praw ie w szystkich chorych, a w czesna drożność po
m ostu żylnego porów nyw alna do konw encjonalnego przeszczepu. 
C zęstość okolooperacyjnych zawałów u tych chorych je s t  jed n ak  
nieco w iększa. O bszerna en d a rte riek to m ia  je s t  rezerw ow ana dla 
chorych ze słabo kontrolowaną dusznicą i zmianami rosianymi 
i stanowi wartościowy zabieg dla tej grupy chorych.

Niedomykalność mitralna związana z chorobą wieńcową

Ten względnie rzadki stan może łączyć się z dysfunkcją mięśnia 
brodawkowatego, pęknięciem mięśnia brodawkowatego lub tęt
niakiem lewej komory. Cofanie się krwi przez zastawkę mitralną 
z powodu pęknięcia mięśnia brodawkowatego lub struny ścięgnistej 
występuje najczęściej jako powikłanie ostrego zawału mięśnia ser
cowego i często kończy się śmiercią, o ile nie jest leczone chirur
gicznie. Cofanie się krwi przez zastawkę mitralną może również 
rozwinąć się przewlekle z powodu dysfunkcji mięśnia brodaw-



kowatego wywołanej niedokrwieniem. Śmiertelność operacyjna dla 
jednoczesnego zabiegu wymiany zastawki mitralnej i wieńcowego 
przeszczepu omijającego u pacjentów z etiologią niedokrwienną 
wynosi ok. 20-30%.

Wskazania do leczenia operacyjnego choroby wieńcowej 
serca (wnioski)

1) Przeszczep omijający tętnic wieńcowych jest powszechnie
uznany i jest wskazany:
- u pacjentów, u których dusznica bolesna ma ciężki przebieg 

i/lub jest nie do zaakceptowania przez chorego mimo 
energicznego leczenia zachowawczego,

- u chorych z większym niż 50% zwężeniem pnia lewej tętnicy 
wieńcowej, szczególnie gdy zmiany obejmują również prawą 
tętnicę wieńcową lub gdy prawa tętnica nie jest dominująca 
i gdy obecne jest uszkodzenie mięśnia sercowego,

- u pacjentów z przewlekłą lub niestabilną dławicą i chorobą 
trzech naczyń, połączoną z upośledzoną czynnością lewej 
komory.

2) Przeszczep omijający tętnic wieńcowych jest wskazany, ale
nie ma powszechnej zgodności co do tego:
- u chorych z przewlekłą lub uprzednio niestabilną dławicą 

piersiową, połączoną z chorobą trzech naczyń i prawidłową 
czynnością lewej komory,

- u chorych z przewlekłą lub uprzednio niestabilną dławicą, 
połączoną z chorobą dwu naczyń, gdy zmiany obejmują 
proksymalny odcinek gałęzi międzykomorowej przedniej, 
gdy obszar zagrożenia lewej komory jest duży i test wysił
kowy pozytywny przy małym obciążeniu pracą,

- u pacjentów z łagodną dławicą lub bezobjawowych po zawale 
mięśnia sercowego lub "nagłej śmierci", którzy mają pozy
tywny test wysiłkowy przy niskim obciążeniu pracą 
i stwierdza się u nich istotną chorobę trzech naczyń,

- u chorych z ciężką chorobą tętnic wieńcowych, wymagających 
wymiany zastawki,

- u chorych z ostrym zawałem, powikłanym wstrząsem kardio- 
gennym, istotną niewydolnością zastawki mitralnej lub ubyt
kiem w przegrodzie komór,

- u chorych z pozawałową dławicą,



- u chorych z przewlekłym tętniakiem lewej komory, 
połączonym z istotnymi arytmiami, zatorami lub objawami 
dławicy i niewydolności serca.

3) Przeszczepy omijające tętnic wieńcowych mogą być wskazane,
ale nie jest to ogólnie przyjęte lub dane są nieodpowiednie:
- u chorych z łagodną dławicą lub bezobjawowych po zawale 

mięśnia sercowego lub "nagłej śmierci", którzy 
przedstawiają dodatni test wysiłkowy przy niskim ob
ciążeniu pracą i stwierdza się, że mają chorobę dwu naczyń, 
szczególnie gdy zmiany obejmują proksymalny odcinek tęt
nicy międzykomorowej przedniej,

- u chorych z umiarkowaną do ciężkiej dławicą i bardzo 
ciężką dysfunkcją lewej komory (frakcja wyrzutowa mniejsza 
niż 20%),

- jako procedura zapobiegawcza przed inną, główną inter
wencją chirurgiczną,

- u chorych z umiarkowaną do ciężkiej dławicą, którzy mają 
rozsianą chorobę tętnic wieńcowych, wymagającą obszernej, 
wielokrotnej endarteriektomii.

Przeciwwskazania do operacyjnego leczenia choroby 
wieńcowej

Bezwzględnych przeciwwskazań do leczenia operacyjnego 
choroby wieńcowej jest niewiele: zaawansowany wiek (starość), 
śmiertelne choroby, jak np. rak lub zaawansowane choroby ukła
dowe, np. ciężka nieodwracalna obstrukcyjna choroba płuc 
(rozedma).

Większość przeciwwskazań to przeciwwskazania względne, 
przedstawiające zwiększone ryzyko, które musi być rozważone 
odnośnie potencjalnych korzyści leczenia operacyjnego oraz 
dostępności i skuteczności innych metod leczenia.

Obecnie istnieje wiele ośrodków, które regularnie, skutecznie 
i z niskim ryzykiem wykomiją operacje rewaskularyzacji uważane 
za "zabiegi ratujące życie".

Należy pamiętać, że palenie, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
przebyty udar mózgowy itp. stanowią czynniki zwiększonego ryzyka 
operacyjnego i obniżające późne przeżycie, jak również, że śród- 
naczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA) stanowi obiecujące, 
paliatywne leczenie, które należy rozważyć, gdy ryzyko operacji 
jest wysokie.



Przeszczepy omijające tętnic wieńcowych nie wydają się być 
wskazane u chorych bezobjawowych lub z łagodnie bądź umiarko
wanie wyrażonymi objawami z chorobą jednego naczynia, u chorych 
z chorobą jednego naczynia połączoną z niepowikłanym tętniakiem 
lewej komory, u pacjentów z ciężką dysfunkcją lewej komory (frakcja 
wyrzutowa mniejsza niż 20%), u których głównym objawem jest 
niewydolność zastoinowa serca, a nie dławica.

Użycie tętnicy piersiowej wewnętrznej do przeszczepu

Użycie tętnicy piersiowej wewnętrznej (IMA - internat mammary 
artery, ITA - internal thoracic artery) jest powszechnie przyjęte 
jako przeszczep z wyboru dla połączeń omijających zwężenie 
wieńcowe. Praktyka ta jest oparta na przedstawieniu wyższej 
odległej drożności przeszczepów tętniczych w porównaniu 
z przeszczepami omijającymi z żyły odpiszczelowej.

Częstość drożności przeszczepu z żyły odpiszczelowej obniża się 
stopniowo wraz z upływem czasu, spada z 97% po 2-3 tygodniach do 
90% po 6-18 miesiącach, 81% po 5-7 latach i 63% po 10-12 latach. 
Drożność przeszczepów tętniczych po 10 latach wynosi ok. 80%.

Uszkodzenie śródbłonka usposabia do rozwoju zmian miażdży
cowych. Wszystkie wolne przeszczepy żyły odpiszczelowej doznają 
rozerwania vasa vasorum , niedokrwienia i oddzielenia śródbłonka. 
Tętnica piersiowa wewnętrzna jest anatomicznie bardziej złożona 
i łamliwa, niż żyła odpiszczelowa. Oddzielenie błony wewnętrznej 
od środkowej (rozwarstwienie) może wystąpić, jeżeli ona nie jest 
trzymana delikatnie podczas uruchamiania ze ściany klatki pier
siowej i podczas szycia do miejsca nacięcia tętnicy wieńcowej. 
Tętnica piersiowa wewnętrzna powinna być uruchomiana do po
wierzchni pierwszego żebra. Jej średnica zwykle wynosi 2 mm 
lub więcej. Krwawienie z odciętego końca tętnicy (po uprzednim 
podaniu heparyny) powinno być zwykle większe niż 100 ml/min. 
Jeżeli średnica tętnicy piersiowej jest mniejsza niż średnica tętnicy 
wieńcowej lub jeżeli krwawienie z odciętego końca nie jest ener
giczne (mniejsze niż 60 ml/min., to tętnica piersiowa me powinna 
być użyta do zespolenia (fot. 13).

Tętnica piersiowa wewnętrzna może być użyta przynajmniej u 
80% chorych i powinna być użyta jako przeszczep omijający ilekroć 
jest to wykonalne. Lewa tętnica piersiowa wewnętrzna może być 
użyta do zespolenia z tętnicą zstępującą przednią lub jej gałęziami 
diagonalnymi (skośnymi) lub z górnymi lub środkowymi odcinkami 
gałęzi okalającej.



Prawa tętnica piersiowa wewnętrzna może być użyta do 
zespolenia z bliższymi odcinkami prawej tętnicy wieńcowej lub 
tętnicą zstępującą przednią.

Gdy tętnica piersiowa wewnętrzna jest duża w porównaniu z ga
łęziami wieńcowymi, jedna tętnica piersiowa może być użyta do 
dwu zespoleń wieńcowych w sposób sekwencyjny (kolejny). Gdy 
obydwie tętnice piersiowe są użyte, częstość występowania infekcji 
i rozejść się brzegów mostka nie wydaje się wzrastać, a odległe 
wyniki są znakomite. Polem najtrudniejszym dla osiągnięcia przez 
szypułę tętnicy piersiowej jest pole tętnicy zstępującej tylnej. Dla 
osiągnięcia tego pola D u d ley Johnson  oddzielił tętnicę piersiową 
dogłowowo i uruchomił j ą dystalnie tak, aby napływ był od strony 
tętnicy nadbrzusznej górnej.

Korzyści wynikające z zastosowania przeszczepu omijającego 
z tętnicy piersiowej wewnętrznej:

-jest to żyjący, uszypułowany przeszczep, w którym zaopatrzenie 
w krew przydanki jest zachowane,

- średnica tętnicy piersiowej wewnętrznej zwykle dobrze od
powiada małej tętnicy międzykomorowej przedniej,

- z powodu jej małego kalibru szybkość przepływu jest wyższa 
niż w większych przeszczepach z żyły odpiszczelowej,

- ciśnienie rozkurczowe jest również wyższe, niż to w prze
szczepach z żyły odpiszczelowej z powodu elastyczności ściany 
i małego kalibru,

- mniejsza jest skłonność do zmian degeneracyjnych,
- znajduje zastosowanie gdy aorta jest zwapniała.

Wady przeszczepu omijającego z tętnicy piersiowej wewnętrznej:
- nie może być użyta do dystalnych połączeń omijających do 

gałęzi międzykomorowej przedniej (poza 1/3 dystalną) z po
wodu małego kalibru w 5-6 międzyżebrzu, •

- nie może być użyta do większości innych tętnic z powodu 
zaginania (prawa tętnica piersiowa wewnętrzna może być 
użyta do połączeń z gałęziami Dg lub Cx, jak również 
z RCA, ale zwykle nie jest dostatecznie długa; lewa tętnica 
piersiowa wewnętrzna zespalana jest z gałęziami LAD lub 
Dg, rzadko jako pomost sekwencyjny, głównie ze względu 
na ograniczenie przepływu przez bliższe zespolenie do 
zespolenia dalszego (dystalnego),

- jest technicznie trudniejsza do zastosowania,
- odczucie dyskomfortu w klatce piersiowej przez chorego, 

z powodu drenażu jamy opłucnej,



-jest mała u kobiet, a przepływ przez nią nie zawsze odpowiedni 
dla dużego systemu lewej tętnicy wieńcowej,

- jest podatna na skurcz,
- miejsce jej odejścia od tętnicy podobojczykowej jest 

nierozpoznane (może być zmienione miażdżycowo),
- pozostawione tętnice międzyżebrowe mogą być miejscem 

podkradania (zjawisko podkradania),
- miejsce połączenia z tętnicą międzykomorową przednią jest 

ograniczone długością tętnicy piersiowej wewnętrznej,
- jest przeciwwskazana w operacjach nagłych.

Użycie tętnicy piersiowej wewnętrznej jest preferowane u młodych 
chorych ze względnie małą tętnicą międzykomorową przednią i dużą 
tętnicą piersiową wewnętrzną, szczególnie u młodych mężczyzn 
z chorobą jednego naczynia, jak również w przypadku reoperacji. 
Krytycznie oceniane jest użycie tętnicy piersiowej wewnętrznej jako 
wolnego przeszczepu i jako pomostu sekwencyjnego.

Połączenie żołądkowo-sieciowo- wieńcowe 
(alternatywny przeszczep omijający)

Często me jest możliwe osiągnięcie tylnej powierzchni serca 
przez tętnicę piersiową wewnętrzną zarówno jako uszypułowany 
lub wolny przeszczep. Inne alternatywne przeszczepy omijające, 
takie jak żyły dogłowowe, żyła homograft, protezy lub wolna 
tętnica promieniowa mają względnie zawodną długotrwałą i 
krótkotrwałą drożność i dlatego mają ograniczoną wartość w 
przeszczepach do tylnej ściany serca. Tętnica żołądkowo-sieciowa 
prawa została użyta jako przeszczep do pośredniej rewaskularyzacji 
serca w 1966 roku przez B a iley ’a. W 1984 roku John P ym  i wsp. 
użyli jej do bezpośredniego zespolenia wieńcowego. Tętnica 
żołądkowo-sieciowa prawa jest zwykle wolna od miażdżycy. Tętnica 
żołądkowo-sieciowa prawa może być użyta jako uszypułowany 
przeszczep do dystalnej tętnicy wieńcowej prawej, tętnicy zstępu
jącej tylnej i do dystalnych gałęzi tętnicy okalającej. Tętnica ta 
znajduje zastosowanie jako przeszczep omijający do naczyń 
wieńcowych na tylnej i bocznej powierzchni serca, gdy tradycyjne 
połączenia są niemożliwe do wykonania, szczególnie u pacjentów 
ze zmienionymi chorobowo łub nieobecnymi żyłami odpiszczelowymi 
z powodu ich niedostatecznej długości lub jakości, lub w przypadku 
nasilonych zmian miażdżycowych aorty wstępującej, gdy za
kleszczenie styczne aorty jest niebezpieczne.



Fot. .9. Technika PTCA gałęzi międzyko  
morowej przedniej

a) cewnik kierunkowy umieszczony w 
opuszce aorty z końcem skierowanym  
ku lewej tętnicy wieńcowej, 

h) cewnik z halonem wsunięty w miejsce 
zwężenia gałęzi między komarowej 
przedniej,

c) poszerzenie św iatła naczynia przez 
wypełnienie balonu

Fot. 10. Dystalne zespolenie koniec 
(żyły) do boku (tętnicy wieńcowej)



Fot. 11. Technika zespolenia 
proksymalnego

Fot. 12. Najczęstsze miejsca 
zespoleń

a) z  praw ą tętnicą wieńcową 
(przed crux),

b) z gałęzią m iędzykomorową  
przednią i pierwszą gałęzią  
skośną (przeszczep sekwen
cyjny),

c) z gałęzią m arginalną brzegu 
tępego



Fot. 13. Chirurgiczne uruchomienie tętnicy piersiowej wewnętrznej 
(IMA) w operacjach wieńcowych



Fot. 14. Technika endar- 
teriektomii praw ej tęt
nicy wieńcowej 

a) zam knięta  praw a tęt
nica wieńcowa, 

b-e) całkowita endarteriek- 
tomia (wszystkie dys- 
talne gałęzie są wolne 
od rdzenia m ia żd ży
cowego),

f) przeszczep żylny do m ie
jsca  nacięcia tętnicy

Fot. 15. Zwężenie pn ia  
lewej tętnicy wieńcowej 
(projekcja R AO)



Fot. 16. Schem at przedstawiający plastykę pnia lewej tętnicy wieńcowej 
łatą z au tologicznej żyły

Jako żyjący przeszczep tętniczy zachowuje drożność podobną 
do tętnic piersiowych wewnętrznych i może stać się wieńcowym 
przeszczepem omijającym z wyboru do dystalnych odcinków tętnicy 
wieńcowej prawej i okalającej. Również średnica tętnicy żołądkowo- 
sieciowej prawej (1,5-2 mm) jest podobna do średnicy tętnicy pier
siowej wewnętrznej.

Użycie innych tętnic brzusznych (np. tętnicy śledzionowej) dla 
bezpośredniej rewaskularyzacji tylnej ściany mięśnia sercowego ma 
ograniczoną wartość, z powodu częstej obecności miażdżycy, trudności 
w wypreparowaniu i niezgodności z rozmiarem tętnic wieńcowych, co 
sprawia, że techniki te mają ograniczoną wartość. Przeciwwskazaniami 
do użycia tętnicy żołądkowo-sieciowej prawej są wcześniejsze zabiegi 
na jamie brzusznej, bądź też czynna choroba wrzodowa.

Zwężenie ujścia lewej tętnicy wieńcowej

Zwężenie ujścia tętnicy wieńcowej jest zmianą chorobową ściany 
aorty, która dotyczy ujścia pnia lewej bądź prawej tętnicy wieńcowej 
i dlatego może być anatomicznie niezwiązana z chorobą pnia lewej 
tętnicy wieńcowej. Zarówno zwężenie ujścia lewej tętnicy wieńcowej, 
jak i pnia lewej tętnicy wieńcowej mają zwykle etiologię miażdży
cową (fot. 15).



Rzadko przyczyną zwężenia są zmiany wrodzone homozygoty- 
czne, dysplazja wióknisto-mięśmowa, Takayasu aortitis, kila, hiper- 
cholesterolemia rodzinna, przyczyny jatrogenne (cewnikowanie, 
kaniulacja). Występuje ono w młodszych wiekowo grupach chorych, 
przeważnie kobiet, często z krótkim okresem objawów. Kliniczny 
i hemodynamiczny stan chorego może być bardzo niestabilny. 
Postępowanie operacyjne polega na wykonaniu pomostów omija
jących z żyły lub tętnicy piersiowej wewnętrznej do jednej lub 
obu gałęzi systemu lewej tętnicy wieńcowej (ten sposób postępo
wania przyjęty jest przez większość chirurgów), a w przypadku 
izolowanego zwężenia ujścia tętnicy wieńcowej lub pnia lewej tętnicy 
wieńcowej (bez współistniejącej choroby tętnic wieńcowych) (na 
plastyce łatą z żyły (H itchcock , 1983) lub autologicznego osierdzia 
(Dion, 1989), (fot. 16).

W wyniku plastyki zwężone ujście tętnicy wieńcowej (ok. 1 mm 
średnicy) uzyskuje średnicę 3-3,5 mm.

B ezpośrednia ch irurgiczna ang iop lastyka ujścia praw ej lub  lewej 
tętn icy  wieńcowej przyw raca bardziej fizjologicznie perfuzję  d rzew a 
wieńcowego, w ym aga mniej m ateria łu  do przeszczepu i pozw ala 
naw et na  w ykonanie PTCA d y sta ln ego zw ężenia wieńcowego, rozw i
jającego się w późniejszym  okresie.

Pow ikłaniem  plastyk i może być krw aw ienie z linii szwu, wy
m ag a jące  w znow ien ia  k rą ż e n ia  p o zau stro jo w eg o  lu b  sk u rc z  
naczynia, powodujący niedokrw ienie m ięśn ia sercowego.

Śm iertelność operacyjna zw iązana jest z k lasą  dław icy Płeć 
żeńska i operacje nagle w iążą się ze zwiększonym ryzykiem ope
racyjnym  uik. 9% i. 5-letn ie przeżycie w tych grupach chorych 
wynosi ok. 85%. W iększa częstość w ystępow ania naw rotow ej ang iny  
i zaw ału m ięśn ia  sercowego w grupie p n ia  lewej tę tn icy  wieńcowej 
je s t  p raw dopodobnie zw iązan a  z w iększą liczbą zm ien ionych  
chorobowo naczyń w tej grupie chorych. Ablacja laserowa zmian 
chorobowych ujścia lub pnia lewej tętnicy wieńcowej może być 
metodą leczniczą w niedalekiej przyszłości.

Leczenie choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej

Około 20% chorych wykazujących 50% lub większe zwężenie 
pnia lewej tętnicy wieńcowej leczonych zachowawczo umiera 
w ciągu pierwszych dwu lat. Jeżeli prawa tętnica wieńcowa jest 
również znacznie zmieniona śmiertelność wzrasta do 30%. Ponadto, 
jeżeli czynność lewej komory jest upośledzona, to dwuletnia



śmiertelność wzrasta do ok. 40%. Więcej niż połowa chorych 
z większym niż 50% zwężeniem pnia nie przeżywa 5 lat bez 
interwencji operacyjnej. Mimo niespecyficzności objawów 
klinicznych zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej u chorych tych 
obserwuje się szybszą progresję dusznicy opornej na leczenie 
zachowawcze. Badanie angiograficzne jest jedynym pewnym 
sposobem rozpoznania. Pień lewej tętnicy wieńcowej jest głównym 
źródłem przepływu krwi (80%) do wolnej ściany lewej komory, 
koniuszka i przegrody międzykomorowej. Całkowite angiograficzne 
przed-stawienie nie tylko stopnia zajęcia systemu lewej tętnicy 
wieńcowej, ale również często współistniejącego (80%) zwężenia 
prawej tętnicy wieńcowej, dostarcza koniecznych informacji dla 
całkowitej rewaskularyzacji. Po rozpoznaniu zwężenia pnia lewej 
tętnicy wieńcowej chorzy ze współistniejącą niestabilną dławicą 
są kierowani do operacji w trybie nagłym. Wyniki operacji 
przeszczepów omijających tętnic wieńcowych są istotnie lepsze, 
jeżeli dławica jest stabilna przed operacją. Wówczas operacja jest 
wykonywana jako planowa i tylko rzadko jako operacja nagła. 
Obecnie podejmuje się próby bardziej agresywnego leczenia zachow
awczego choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej: leki rozszerzające 
tętnice wieńcowe, blokery kanałów wapniowych, beta-blokery, re
dukcja obciążenia następczego i kontrola arytmii. Leczenie zwężenia 
pnia lewej tętnicy wieńcowej, włączając zmiany chorobowe ujścia 
(patrz wyżej), zwykle jest lepsze za pomocą standardowych technik 
rewaskularyzacji. Obejmują one obustronne przeszczepy tętnic pier
siowych wewnętrznych do systemu lewej tętnicy wieńcowej lub 
rekombinację przeszczepu żylnego i tętnicy piersiowej wewnętrznej, 
zależnie od dominacji systemu prawej tętnicy wieńcowej. U chorych 
z istotnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej równomierne 
dostarczenie roztworu kardioplegicznego w niedokrwionym mięśniu 
sercowym jest trudniejsze z powodu ciężkości i umiejscowienia 
zwężenia. To zwiększa nacisk na potrzebę dodatkowego użycia 
miejscowego hipotermii, wstecznej perfuzji zatoki wieńcowej zim
nym płynem kardioplegicznym tak, aby równomiernie ochłodzić 
mięsień sercowy podczas zakleszczenia aorty. Ochrona mięśnia 
sercowego jest wówczas lepsza, niż gdy uwaga jest skierowana 
jedynie na skrócenie czasu zakleszczenia aorty. Po początkowym 
wlewie roztworu kardioplegicznego wykonywane jest dystalne 
połączme z największą tętnicą wieńcową zaopatrującą lewą komorę 
(zwykle jest to tętnica międzykomorowa przednia i tętnica brzeżna). 
Po zakończeniu zespolenia dalszy wlew kardiopleginy odbywa się 
przez przeszczep żylny, mając na uwadze uniknięcie zatoru powietr-



znego. Manewr ten jest powtarzany po każdym dystalnym 
zespoleniu tak, aby utrzymać temperaturę mięśnia sercowego 
poniżej 20°C przez cały czas zakleszczenia aorty (fot. 10).

Zakończenie krążenia pozaustrojowego i wczesny okres poope
racyjny mają szczególne znaczenie. Dla uniknięcia uszkodzenia 
niedokrwiennego konieczna jest optymalizacja obciążenia wstęp
nego (preload) i następczego (afterload) oraz poprawa kurczliwości 
mięśnia sercowego.

Obecnie chirurgiczna śmiertelność u chorych ze zwężeniem pnia 
lewej tętnicy wieńcowej jest porównywalna z chorobą wieńcową 
trzech naczyń bez zwężenia pnia.

Wybór wielokrotnych lub pojedynczych przeszczepów

Wybór techniki przeszczepiania jest określany przez liczbę 
i rozmiar tętnic wieńcowych, do których mają być wykonane pomosty 
omijające, rozmiar i jakość dostępnych żył i właściwości aorty 
wstępującej, do której wykonywane są zespolenia (fot. 11).

Gdy tętnice wieńcowe są duże i tylko kilka połączeń omijających 
jest planowanych, lub gdy żyły są małego kalibru, wówczas 
preferowane są pojedyncze przeszczepy. We wszystkich innych 
sytuacjach i przy próbie całkowitej rewaskularyzacji mięśnia ser
cowego przeszczepianie sekwencyjne, tj. wielokrotne połączenia 
omijające z pojedynczej żyły są bardzo użyteczne. Technika ta 
pozwala na przeszczepy do wielu tętnic, które mogą być małe i 
mieć zmiany rozsiane, co zwiększa pewność trwałej ich drożności 
z powodu większego przepływu przez przeszczep z wieloma od
pływami. Technika przeszczepów wielokrotnych pozwala na naj
bardziej wydajne użycie żył i powierzchni aortalnej z istotnym 
skróceniem czasów zakleszczenia aorty i krążenia pozaustrojowego.

Główną wadą przeszczepu sekwencyjnego jest niebezpieczeństwo 
śmierci w przypadku jego niedrożności. Częstość występowania 
zamknięcia przeszczepu jest jednak niska, a wynik tego nie jest 
tak drastyczny. W przypadku zamknięcia proksymalnego zespolenia 
aortalno-żylnego, odcinek przeszczepu poza pierwszym zespoleniem 
i jego dystalny odcinek często pozostają drożne. Te drożne 
przeszczepy służą wtedy jako między wieńcowe pomosty.

Żyła odpiszczelowa udowa i górnej części podudzia są preferowane 
dla pomostu sekwencyjnego z powodu ich większego rozmiaru, 
lepszej jakości i łatwości pobrania.



P reparow an ie  tę tn ic  wieńcowych obejm uje m in im alne preparo
w anie, dostateczne tylko do zidentyfikow ania środka naczynia dla 
arte rio tom ii z zachow aniem  tk an k i nasierdziow ej d la podtrzym ania 
linii szwu. W ybierane są  pola wolne od zm ian. Jeżeli arterio tom ia 
je s t wykonywana przez płytkę miażdżycową, cięcie należy przedłużyć 
na obu końcach do prawidłowej tętnicy. Długość arteriotom ii je s t 
około trzech  średnic tętnicy.

Z ain teresow anie całkow itą rew asku laryzacją  m ięśn ia  sercowego 
uczyniło sekw encyjne przeszczepy bardzo atrakcyjnym i.

Wybór naczyń wieńcowych do przeszczepu omijającego

C hirurgicznym  celem rew askularyzacji niedokrwionego m ięśnia 
sercowego je s t  w ykonanie przeszczepów om ijających do wszystkich 
głównych tę tn ic  z isto tnym  proksym alnym  zwężeniem  i zadaw ala
jącym  odpływ em  dla u su n ięc ia  objawów i p rzed łu żen ia  życia 
chorego. Równie w ażne je s t  u n ik an ie  uszkodzenia serca i m ini
m alizow an ie  ryzyka pow ikłań . Decyzja co do wyboru naczyń 
wieńcowych do przeszczepów om ijających m usi być indyw iduali
zow ana d la każdego chorego i każdej anatom icznej sytuacji oraz 
opierać się n a  potencjalnym  ryzyku i korzyści d la pacjenta.

Pojęcie "całkowitej rewaskularyzacji" użyto dla oznaczenia przy
wrócenia odpowiedniego wieńcowego krążenia do wszystkich obszarów 
niedokrwionego m ięśnia sercowego za pomocą przeszczepów omija
jących zwężone tętnice wieńcowe. W praktyce wielu chirurgów wyk
onuje zespolenia wieńcowe tylko do ważniejszych tętnic odpowiedniego 
rozm iaru (powyżej 1,5 mm) i jakości. Z powodu zmienności krążenia 
obocznego inni rozciągają pojęcie całkowitej rewaskularyzacji do ob
jęcia bypassem  wszystkich tętn ic wieńcowych z istotnym proksym al- 
nym  zwężeniem. W artość takiego podejścia była kwestionowana, 
ponieważ użycie dodatkowych pomostów omijających do małych 
naczyń przedłuża operację i czas niedokrwiennego za trzym ania , pod
nosi ryzyko pow ikłań okołooperacyjnych i może prowadzić do 
niezadawalającej odległej drożności przeszczepu.

W ysoka proporcja niepom ostow anych naczyń u jaw nia wysoką 
częstość naw ro tu  objawów. Przeżycie wydaje się być mniej zw iązane 
z liczbą zm ienionych chorobowo naczyń lub liczbą przeszczepów 
om ijających, niż z trafnością  rew askularyzacji. Szczególnie dotyczy 
to tę tn icy  m iędzykom orowej przedniej lub  tętn icy  okalającej.

Z powodu niecałkow itej rew askularyzacji częstość naw rotów  po 
3-5 la tach  od operacji wynosi ok. 66%. Po całkowitej rew ask u 
laryzacji popraw a co do objawów w ystępuje u ponad 90% chorych.



Szczególnie ważna jest rewaskularyzacja wszystkich obszarów sys
temu lewej tętnicy wieńcowej. Ograniczenia odpowiedniej rewasku- 
laryzacji są związane głównie z nasileniem wcześniej istniejącej 
choroby, rozmiarem i odpływem pomostowanych naczyń i częstością 
drożności przeszczepu. Pomimo zachowania drożności przeszczepu 
efektywność wytworzonego połączenia w dostarczeniu odpowiedniej 
perfuzji mięśnia sercowego może być ograniczona przez zwężenie 
przeszczepu wieńcowego, tętnicy wieńcowej lub miejsca zespolenia. 
Ponadto wraz z upływem lat może wystąpić progresja miażdżycy 
w tętnicach wieńcowych i przeszczepach omijających i ograniczyć 
odległą skuteczność rewaskularyzacji.

Pytanie, które naczynie jest właściwe dla pomostu związane 
jest zarówno z rozmiarem, położeniem i jakością tętnicy wieńcowej, 
jak i ze stopniem proksymalnego zwężenia naczynia i jego zdolnością 
odpływu. Kładzie się nacisk na pojedyncze pomostowanie najbar
dziej dominującego naczynia, zaopatrującego duży obszar mięśnia 
sercowego.

Rozmiar tętnicy wieńcowej

Powszechnie przyjmuje się, że wszystkie naczynia o średnicy 
1,5 mm lub większej są właściwe dla przeszczepu omijającego, 
jeżeli ich obwód jest wolny od istotnej blaszki miażdżycowej. 
Niekiedy stwierdza się rozsiane zmiany miażdżycowe ściany 
naczyń przy wymiarze tętnic wieńcowych 2-2,5 mm lub więk
szym. W takich przypadkach, pomimo rozsianego charakteru 
choroby powi-nien być wykonany bypass do dużego dystalnego 
naczynia. Drożność przeszczepu koreluje z rozmiarem odbiera
jącej tętnicy wieńcowej. Znacznie zmniejszona częstość drożności 
przeszczepu występuje, gdy pomostowane są naczynia o średnicy 
mniejszej niż 1,5 mm. Pomimo zmniejszonej efektywności po
mostu do małych naczyń, pomost do naczynia o średnicy 1 mm 
nie jest wykluczony. U niektórych chorych, szczególnie diabe
tyków, kobiet i mężczyzn słabej postury, główne tętnice wieńcowe 
małego rozmiaru wymagają rewaskularyzacji mimo większego 
ryzyka operacyjnego. To może tłumaczyć fakt, dlaczego ope
racyjna śmiertelność u kobiet jest dwa razy większa niż u 
mężczyzn poddanych planowanemu zabiegowi wieńcowego. 
U takich chorych pobiera się żyłę z dalszej części łydki, ponieważ 
w tym odcinku jest ona mniejszego rozmiaru i jest mniej 
zwłókniała. Sekwencyjny pomost do dwu lub trzech dystalnych 
naczyń poprawia przepływ przez przeszczep i być może częstość



drożności. Ponadto zespolenie bok do boku jest preferowane 
w małych naczyniach z przyczyn technicznych, ponieważ może 
być wykonana mniejsza arteriotomia.

Miejsce zespolenia

Miejsce wybrane do zespolenia zależy od rozmiaru i jakości 
tętnicy wieńcowej. Dla prawej tętnicy wieńcowej najlepszym miej
scem do zespolenia jest miejsce bezpośrednio przed crux przy 
rozwidleniu na gałąź zstępującą tylną i dystalną prawą. Jeżeli 
jest to niemożliwe z powodu miażdżycy tego odcinka, wykonuje 
się bardziej dystalne zespolenie do środkowej części tętnicy zstępu
jącej tylnej, lub rzadko, gdy prawy dominujący system oddaje 
dużą gałąź komorową tylną do lewej komory, wykonuje się 
przeszczep sekwencyjny do obu gałęzi.

Najczęstszym miejscem bypassu do tętnicy międzykomorowej 
przedniej jest 2/3 odległości od jej początku. W tym miejscu tętnica 
jest zwykle widoczna, gdy wychodzi z nasierdziowej tkanki 
tłuszczowej i ma wystarczającą średnicę dla bypassu. Największa 
diagonalna gałąź jest często zwężona przy jej początku. Jest ona 
dogodna do wykonania pomostu omijającego sekwencyjnego przy 
użyciu przeszczepu żylnego do LAD (gałęzi międzykomorowej przed
niej) w jej przebiegu do aorty (fot. 12).

Dla połączeń omijających do tętnicy okalającej wybiera się naj
większe gałęzie brzeżne do brzegu tępego. Przy dominacji lewej 
tętnicy wieńcowej tętnica zstępująca tylna odchodzi od tętnicy 
okalającej i może być użyta do bypassu. Przeszczep do tętnicy 
okalającej ma najkrótszą odległą drożność (61-67%). Tak więc, 
przeszczep omijający do małych gałęzi tętnicy okalającej powoduje 
wzrost ryzyka operacyjnego i ma małą odległą skuteczność.

Jakość tętnicy wieńcowej

Nasilenie miażdżycy jest jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na wybór chorych do operacji pomostu wieńcowego. 
Zajęcie dystalnego odcinka tętnicy wieńcowej przez zmiany miażdży
cowe ogranicza skuteczność rewaskularyzacji mięśnia sercowego 
i zwiększa ryzyko zamknięcia przeszczepu. Znaczenie tych zmian 
wiąże się z rozmiarem naczynia i jego odpływem. U większości 
chorych krytyczne zwężenia są ograniczone do proksymalnej części 
naczynia i ich dystalne odcinki nadają się do pomostowania. Czasem



konieczne jest wykonanie zespolenia w miejscu blaszki miażdży
cowej. W tej sytuacji arteriotomię przedłuża się poza blaszkę 
miażdżycową, aby zapobiec zwężeniu zespolenia.

Endarteriektomia

Obecność ciężkiej, rozsianej miażdżycy dystalnych odcinków tęt
nic wieńcowych uniemożliwia użycie samego bypassu. W przypad
kach zamknięcia światła naczynia, może być wykonalne usunięcie 
zamykającej blaszki miażdżycowej za pomocą wieńcowej endar- 
teriektomii i przez to udrożnienie dystalnego odcinka naczynia 
dla bypassu. Chociaż endarteriektomii użyto pomyślnie we wszyst
kich tętnicach wieńcowych, wyniki ogólnie są gorsze od tych, kiedy 
wykonuje się sam pomost wieńcowy. Mniej niż 10% chorych pod
danych pomostowaniu wymaga jednej lub więcej endaeteriektomii.

Prawa tętnica wieńcowa jest najczęstszym miejscem endarte
riektomii (fot. 14).

W systemie lewej tętnicy wieńcowej unika się wykonywania 
endarteriektomii, jeżeli jest to możliwe. Miejscowa endarteriek
tomia wieńcowa proksymalnej części tętnicy wieńcowej uzupełniona 
przez plastykę łatą, była pierwszą metodą bezpośredniej rewasku- 
laryzacji. Ryzyko okołooperacyjnego zawału jest dwa razy większe 
niż w samym rutynowym pomoście (ok. 10%), z czym wiąże się 
większa operacyjna śmiertelność. Pomimo tego ograniczenia, ob
serwowano zadawalającą odległą drożność przeszczepu w 73% en
darteriektomii prawej tętnicy wieńcowej i 62% endarteriektomii 
lewej tętnicy wieńcowej. Odległe przeżycie po endarteriektomii 
prawej tętnicy wieńcowej jest porównywalne z tym, u chorych 
z samym tylko pomostem wieńcowym. W systemie lewej tętnicy 
wieńcowej odpowiednie do pomostowania naczynia mogą być zwykle 
znalezione, unikając endarteriektomii, a tym samym ryzyka 
zamknięcia naczynia i zawału przegrody.

Stopień zwężenia tętnicy wieńcowej

Ważnym czynnikiem determinującym konieczność pomostu 
wieńcowego jest stopień zwężenia światła naczynia. Stwierdzenie 
zwężenia 75% lub większego średnicy naczynia jest ogólnie przyjęte 
za "krytyczne" zwężenie i jest wskazaniem do pomostu pod 
warunkiem, że dystalnie naczynie ma odpowiedni rozmiar i jakość. 
Zmiany mniej nasilone, "niekrytyczne", tj. 50% lub więcej, mogą 
również być hemodynamicznie istotne i powodować objawy nie-



dokrw iem a i rów nież podlegają pom ostow aniu. P y tan ie , czy m niej
sze zw ężenie (zwężenie św ia tła  naczynia m niejsze niż 50%) powinno 
podlegać pom ostow aniu, je s t  kontrow ersyjne. S tw ierdzono, że pro
g resja  zm ian  m iażdżycowych była przyczyną reoperacji u  60% 
chorych. U  30% chorych w ym agających reoperacji, rozwinęły się 
nowe, "krytyczne" zw ężenia w tętn icach, do których nie wykonano 
pom ostu, a k tó re m iały  m niejszy stopień zw ężenia w początkowym 
badan iu . Z tego u  9% chorych "mniejsze" zm iany doprowadziły 
do całkow itego zam knięcia naczynia". P rogresja  zm ian  m iażdży
cowych je s t  różna i tru d n a  do przew idzenia. Ponadto, dokładność 
kineangiograficznego b ad an ia  stopnia zw ężenia była kw estionow 
an a . W śród chorych z c iężką  m iażdżycą tę tn ic  w ieńcow ych, 
angiografia w ieńcowa m a tendencję do zbyt niskiego oszacow ania 
ak tualnego  stopn ia  zw ężenia św iatła . C zęstym  argum entem  przeciw 
p o m o sto w an iu  naczyń  z m n iejszym  zw ężeniem  je s t  zjaw isko 
konkurencyjnego napływ u, co prow adzi do zm niejszenia przepływ u 
przez przeszczep, co może doprowadzić do jego zam knięcia. P opar
ciem tej tezy je s t  zw iększona drożność przeszczepu do naczyń 
całkowicie zam knię tych  lub krytycznie zwężonych. W przypadku  
zm ian  o m niejszym  stopniu  zw ężenia, argum en tem  do w ykonania 
profilaktycznego bypassu  może być nie docenianie zm ian i częsta 
ich progresja, w ym agająca reoperacji. Gdy naczynie podlega po
m ostow aniu , proksym alne zm iany szybko postępują i naczynie 
s ta je  się zależne od przeszczepu omijającego.

Choroba jednego naczynia

C hirurg iczne leczenie choroby wieńcowej p rzed łuża życie chorym 
z chorobą dw u i trzech  naczyń. O bszar zagrożonego zaw ałem  
m ię ś n ia  sercow ego  j e s t  w ysoce za leżn y  od m ie jsca  zw ężen ia  
w izolowanej chorobie tę tn icy  zstępującej przedniej proksym alnie 
do pierw szej gałęzi przegrodowej przy nieobecności w ystarczającego 
k rążen ia  obocznego, może prowadzić do rozległego zaw ału  ściany 
przedniej i przegrodowej lewej kom ory oraz tę tn ia k a  lewej komory. 
Po uprzedn im  zaw ale m ięśn ia  sercowego frakcja w yrzutow a spada 
do 38, 46 i 56% odpowiednio do proksym alnie, środkowo lub dys- 
ta ln ie  um iejscowionych zm ian  gałęzi m iędzykom orowej przedniej. 
U bytki perfuzji są  m niejsze i bardziej zróżnicowane w izolowanych 
zm ianach  tętn icy  okalającej i praw ej tę tn icy  wieńcowej, a stopień 
dysfunkcji kom ory zależy od dom inacji tętnicy. W skazaniem  do 
rew askularyzacji wieńcowej u chorych z chorobą jednego naczynia 
są: wysoki stopień zw ężenia (powyżej 70%) proksym alnego odcinka



tętnicy, szczególnie tętnicy międzykomorowej przedniej i nie
dokrwienie mięśnia sercowego wyrażone przez objawy, powodujące 
niezdolność do pracy i wykazane elektrokardiogramem wysiłkowym 
lub analizą radioizotopową. U takich chorych leczenie operacyjne 
jest zalecane dla uwolnienia od objawów i zabezpieczenia za
grożonego zawałem mięśnia sercowego. Użycie przezskórnej 
wewnątrznaczyniowej angioplastyki wieńcowej (PTCA - percutaneus  
translum inal coronary angioplasty), zalecane dla tej grupy chorych, 
jest skuteczne u 75-80% chorych ze zwężeniem gałęzi międzyko
morowej przedniej i u 65-75% chorych ze zwężeniem tętnicy 
wieńcowej prawej lub tętnicy okalającej. Wszyscy ci chorzy są 
uważani za kandydatów do leczenia chirurgicznego jeżeli rozsz
erzenie jest nieudane lub wystąpią powikłania.

Powtórne operacje wieńcowe

Około 7-9% chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego pod
danych zostaje powtórnej operacji w ciągu 10 lat z powodu nawro
towej dusznicy bolesnej. U większości chorych z nawrotową dusznicą 
objawy występują w ciągu pierwszego roku po operacji. Należy 
sądzić, że liczba reoperacji wieńcowych wzrośnie. Nawrotowa 
dusznica może być spowodowana niewydolnością przeszczepu 
wczesną lub późną, progresją choroby w naczyniach do których 
wykonano przeszczep i do których go nie wykonano, niecałkowitą 
pierwotną rewaskularyzacją lub kombinacją wszystkich tych czyn
ników.

Niewydolność przeszczepu jest główną przyczyną nawrotowej 
dusznicy. Wczesna niedrożność przeszczepu ma naturę zakrze
pową, występuje w ciągu 10 dni od operacji i najczęściej 
z przyczyn technicznych, takich, jak załamanie przeszczepu, zła 
jakość przeszczepu żylnego, zbyt duża lub zbyt mała żyła, ży- 
lakowatość lub słabe dystalne unaczynienie serca, z wynikającym 
niskim przepływem przez przeszczep. Niektórych z tych czyn
ników można uniknąć, w innych przypadkach można zmniejszyć 
ryzyko zamknięcia przeszczepu przez wprawne użycie 
przeszczepów sekwencyjnych lub alternatywnych wstawek, 
takich jak żyły ramienia lub tętnice piersiowe wewnętrzne, jak 
również przez użycie czynników przeciwzakrzepowych we wczes
nym okresie pooperacyjnym.



Późna niewydolność przeszczepu spowodowana jest postępującym 
włóknieniem z proliferacją włóknisto-mięśniową błony wewnętrznej 
i tworzeniem blaszki miażdżycowej wewnątrz ściany naczynia.

Nawrotowa angina pectoris występuje wcześniej u chorych ma
jących pierwszą operację w młodym wieku, będących odbiciem 
bardziej agresywnej natury miażdżycy, u tych, u których wykonano 
nieodpowiednią początkową rewaskularyzację, ze zmianami 
rozsianymi i małymi naczyniami. W tej ostatniej grapie są chorzy 
z cukrzycą i hiperlipidemią. W ocenie chorych z zamkniętym 
przeszczepem rejestracja rozkładu radioaktywnego talu może 
pozwolić uniknąć inwazyjnej angiografii u tych z atypowymi lub 
wątpliwymi pooperacyjnymi objawami. Drożne przeszczepy żylne 
(szczególnie na przedniej powierzchni serca) lub tętnicy piersiowej 
podnoszą niebezpieczeństwo związane z reoperacją, szczególnie gdy 
przeszczep zaopatruje duży obszar mięśnia sercowego. Śmiertelność 
okołooperacyjna u chorych reoperowanych wynosi ok. 3%, częstość 
zawałów okołooperacyjnych 14%, w porównaniu do 7% w pierwszej 
operacji.

Chirurgia powikłań zawału mięśnia sercowego
i towarzyszące rewaskularyzacji zabiegi

Rewaskularyzację mięśnia sercowego pomyślnie łączy się z in
nymi zabiegami w wybranych grapach chorych bez wzrostu ryzyka 
okołooperacyjnego. Około 85% chorych z tętniakiem lewej komory 
poddanych zostaje równoczesnemu pomostowaniu wieńcowemu.

Inne powikłania choroby niedokrwiennej serca, takie jak ubytek 
przegrody komór lub niedomykalność mitralna zwykle wymagają 
wewnątrzsercowej naprawy połączonej z rewaskularyzacją mięśnia 
sercowego. Operacyjna śmiertelność dla wymiany zastawki aor- 
talnej (2,6%) i zastawki mitralnej (6,0%) w przypadku równoczesnej 
rewaskularyzacji mięśnia sercowego wzrasta dwukrotnie. Zmusza 
to do indywidualnej oceny potrzeby pomostu wieńcowego w oparciu 
o obecność i ciężkość dusznicy, stopień zwężenia tętnic wieńcowych 
(powyżej 75%) i ryzyka podstawowego (pierwotnego) zabiegu.

Perforacja przegrody międzykomorowej i pęknięcie mięśnia bro- 
dawkowatego reprezentuje dwa ciężkie powikłania zawału mięśnia 
sercowego. Obydwa zwiastowane są przez wystąpienie nowego, 
sercowego szmeru, szybki rozwój niewydolności serca, częstą pro
gresję aż do wstrząsu kardiogennego i śmierci. W większości przy
padków leczenie zachowawcze jest nieskuteczne.



Pozawałowe pęknięcie przegrody komór

Pierwszy anatomiczny opis pęknięcia przegrody komór po zawale 
mięśnia sercowego przypisuje się L a lh a m ’owi (1845 r.). W 1956 
roku Cooley po raz pierwszy pomyślnie naprawił koniuszkowy 
ubytek przegrody komór. Początkowo operacja była zarezerwowana 
tylko dla chorych, którzy przeżyli jeden lub więcej miesięcy po 
zawale mięśnia sercowego. Obecnie udoskonalone metody ochrony 
mięśnia sercowego i nowo wymyślone zasady naprawy chirurgicznej 
pozwoliły na bardziej agresywne postępowanie.

Perforacja przegrody komór występuje w ok. 2% ostrych zawałów, 
jest przyczyną 1-2% zgonów chorych z ostrym zawałem mięśnia 
sercowego, ale odpowiedzialna jest za 5% zgonów u chorych hos
pitalizowanych z powodu zawału. Pęknięcie przegrody występuje 
w ciągu 2 dni do 2 tygodni po zawale. W 60% przypadków podczas 
pierwszych 5 dni. Bez leczenia operacyjnego rokowanie jest złe. 
50% chorych umiera w ciągu pierwszego tygodnia (połowa z nich 
w ciągu 24 godzin), 60% w ciągu 2 tygodni i tylko 15% przeżywa 
ponad 2 miesiące. Tylko 7% żyje dłużej. Często pęknięcie przegrody 
wikła pierwszy zawał u chorego z mniej rozległymi zmianami 
w tętnicach wieńcowych niż u większości zawałowych chorych 
i może wynikać z braku krążenia obocznego. Wystąpienie nowego, 
szorstkiego przymostkowego, holostystolicznego szmeru często łączy 
się z macalnym drżeniem i szybkim rozwojem prawostronnej niewy
dolności serca. Czynność lewej komory jest często względnie dobrze 
zachowana. W konsekwencji obrzęk płuc jest mniej wyrażony niż 
u chorych z ostrą mitralną niewydolnością po pęknięciu mięśnia 
brodawkowatego. Operacja jest wykonywana z powodu postępującej 
niewydolności zastoinowej serca lub wstrząsu kardiogennego i jest 
często krokiem ratującym życie. Chociaż wiele wcześniejszych donie
sień wskazuje, że z powodu przyczyn technicznych należy opóźnić 
operację dwa do trzech miesięcy, wysoka śmiertelność wykazała, 
że wczesne chirurgiczne postępowanie jest bardziej pożądane. 
Wprowadzenie wewnątrzaortalnego balonu przed i po operacji, 
zamknięcie ubytku, bypass wieńcowy i wycięcie tętniaka poprawiły 
wyniki operacyjnego leczenia tej grupy chorych. 30-50% operacyj
nych przypadków przeżywa dłużej niż jeden rok, większość z dobrym 
czynnościowym efektem. Na śmiertelność operacyjną wpływają czas 
pomiędzy zawałem i potrzebną operacji, ilość pozostałego żywego 
mięśnia i obszar zawału. Chirurgiczna naprawa pozawałowych 
ubytków przegrody komór polega na zamknięciu ubytku łatą 
z dakronu, rzadko za pomocą szwów na podkładkach z Teflonu



(małe ubytki w przedniej części przegrody komór). Omijające 
połączenie wieńcowe poprzedza to postępowanie. W prawie wszyst
kich przypadkach nagłej operacji chorzy wymagają kilkudniowej 
przeciwpulsacji i leków inotropowych. Niewydolność lewej, częściej 
prawej komory, spotyka się w okresie przed i pooperacyjnym. 
Chociaż ryzyko reoperacji u tych chorych jest wysokie, nie poleca 
się wczesnej reoperacji w przypadkach przecieku mniejszego niż 
1,8:1. Ponieważ większość chorych z pęknięciem przegrody komór 
jest we wstrząsie kadiogennym w okresie przedoperacyjnym, istnieje 
wysoka częstość pooperacyjnych powikłań z powodu hipoperfuzji 
narządów (40% niewydolności nerek w okresie hospitalizacji). Bez
zwłoczna operacja jest najważniejsza w skróceniu okresu wstrząsu 
i zapobieżeniu późniejszym powikłaniom. Mimo to, takie powikłania 
mogą wystąpić w przedłużonym okresie pooperacyjnym. Przeżycie 
po operacji naprawy pęknięcia przegrody komór koreluje z odstępem 
czasu pomiędzy pęknięciem a koniecznością operacji. Chorzy wy
magający operacji w ciągu 3 tygodni po zawale mają 65% odsetek 
przeżyć, podczas gdy operowani po tym czasie 93%. Wyniki odległe 
co do przeżycia są doskonałe. Na śmiertelność operacyjną wpływają 
ponadto stopień dysfunkcji lewej komory (charakteryzowanej przez 
frakcję wyrzutową), obecność wstrząsu kardiogennego i konieczność 
wykonania dodatkowego wycięcia tętniaka) (aneuryzmektomii) 
lewej komory. Frakcja wyrzutowa lewej komory jest najlepszym 
wskaźnikiem długotrwałego, czynnościowego stanu i przeżycia. 
Wczesna diagnoza i pilna chirurgiczna interwencja doprowadziły 
do znacznej poprawy wyników u chorych z pozawałowym pęknięciem 
przegrody komór.

Niewydolność zastawki mitralnej

U ok. 1-2% chorych po zawale mięśnia sercowego powstaje 
ciężka zagrażająca życiu niedomykalność mitralna. Jest ona spowo
dowana zawałem obejmującym dolną lub tylną ścianę i tylny mięsień 
brodawkowaty, co powoduje dysfunckję mięśnia brodawkowatego 
lub jego pęknięcie. Pęknięcie mięśnia brodawkowatego po zawale 
mięśnia sercowego opisał po raz pierwszy post mortem Merat 
w 1803 roku. Objawy związane z dysfunkcją mięśnia brodawk
owatego mogą wystąpić wcześnie lub późno, ale zwykle pogorszenie 
stanu klinicznego przebiega wolno, co pozwala na "pólplanowe" 
przeprowadzenie operacji. Pęknięcie mięśnia brodawkowatego, 
zwykle tylno-przyśrodkowego, występuje w ciągu 24 godzin do 1 
tygodnia po zawale ściany dolnej lub tylnej i powoduje ciężką



niedomykalność mitralną, wymagającą szybkiej interwencji chirur
gicznej. Jest ono przyczyną 1-2% zgonów z powodu ostrego zawału 
mięśnia sercowego. Spośród chorych leczonych zachowawczo 70-75% 
umiera w ciągu 24 godzin z powodu zastoinowej niewydolności 
serca lub wstrząsu kardiogennego. Regułą jest współistnienie 
choroby trzech naczyń. Podobnie jak w przypadku ostrego ubyku 
w przegrodzie komór wyniki leczenia zachowawczego są złe, tak 
że często operacja jest zabiegiem ratującym życie. Gdy operacja 
musi być wykonana bardzo wcześnie, wyniki są gorsze, niż gdyby 
była wykonana później, gdy kurczliwość mięśnia sercowego jest 
lepsza. Chirurgiczna naprawa ostrej niedomykalności mitralnej 
polega na wymianie zastawki na sztuczną, najlepiej mechaniczną
o niskim profilu (St. Jude, Medtronic). Procedurę tę poprzedzają 
zwykle omijające pomosty wieńcowe. Ponieważ większość z tych 
chorych przebyła już zawał przed operacją, może okazać się 
konieczne użycie balonu do wewnątrzaortalnej przeciwpulsacji
i leków inotropowych dla podtrzymania krążenia przez kilka dni. 
U chorych, którzy nie byli przed operacją we wstrząsie kardio- 
gennym lub u których okres małego rzutu serca był krótki i nie 
doszło do uszkodzenia narządów z powodu przedłużonego nie- 
dociśnienia i hipoperfuzji, wyniki co do przeżycia są dobre. 
Śmiertelność dla wszystkich chorych poddanych wymianie 
zastawki mitralnej w pierwszym miesiącu po zawale zawiera 
się w granicach 23-42%, podczas gdy u operowanych po tym 
czasie nie przekracza 10%.

Tętniak komory (ostry i przewlekły)

Klasyczne cechy tętniaka lewej komory opisał po raz pierwszy 
w 1757 roku John H unter. W 1881 roku C onheim  i Shu lth ess- 
Rechberg wskazali na niedokrwienną i zawałową etiologię tętniaka. 
W 1931 roku Sauerbruch jako pierwszy z powodzeniem wyciął 
worek tętniaka prawej komory u chorego z rozpoznanym guzem 
śródpiersia. W 1951 roku D oiły i wsp. przedstawili tętniak komory 
operowany bez użycia krążenia pozaustrojowego, którym posłużył 
się Cooley w 1958 roku. Większość tętniaków lewej komory to 
tętniaki pozawałowe. Tętniaki lewej komory mewieńcowego po
chodzenia występują sporadycznie (w kardiomiopatii przerostowej, 
wrodzonych ubytkach mięśnia sercowego, sarkoidozie, po urazach).

Tętniak lewej komory po zawale mięśnia sercowego rozwijają 
się u 10-38% chorych. Ta duża rozpiętość danych spowodowana



jest różną interpretacją, co stanowi tętniak komory. Większość 
tętniaków to tętniaki przednie lub przednio-koniuszkowe i obejmują 
system gałęzi międzykomorowej przedniej. Zastoinowa niewy
dolność serca, dusznica bolesna, nawracające arytmie komoro we 
i zatory są najczęstszymi wskazaniami do leczenia operacyjnego. 
Śmiertelność operacyjna zmienia się pomiędzy 3 i 8%, i zależy 
od obecności lub braku dodatkowego upośledzenia kurczliwości 
lewej komory. Gdy głównym wskazaniem do wycięcia tętniaka 
jest dusznica bolesna, śmiertelność operacyjna wynosi ok. 3%. 
Prognoza jest głównie związana ze stopniem dysfunkcji lewej ko
mory. Śmiertelność operacyjna związana z potrzebą nagłego wy
cięcia tętniaka (aneuryzmektomii) jest wysoka i wynosi 20-40%, 
stąd większość chirurgów preferuje odroczenie operacji poza ostrą 
fazę zawału, jeżeli jest to możliwe. Wskazania do interwencji 
chirurgicznej są powszechnie znane. Oporna na leczenie niewy
dolności sercowa, istotna dławica piersiowa lub kombinacje obu 
są najczęstszymi wskazaniami do leczenia operacyjnego. Rzadsze 
wskazania obejmują występowanie nawracających arytmii ko- 
morowych, opornych na leczenie zachowawcze i powikłań zakrze- 
powo-zatorowych. Leczenie arytmii komorowych łączy się z potrzebą 
śródoperacyjnych badań elektrofizjologicznych. Najrzadszym 
wskazaniem do leczenia chirurgicznego w większości ośrodków są 
powikłania zakrzepowo-zatorowe. Na uwagę zasługuje trzy razy 
większa śmniertelność operacyjna chorych z tętniakiem tylnej 
ściany, najwidoczniej związana z potencjalną potrzebą wymiany 
zastawki mitralnej. Bezobjawowe tętniaki komorowe prawdopo
dobnie nie wymagają leczenia operacyjnego. Pęknięcie wolnej ściany 
tętniaka może wystąpić w 10-14 dniu zawału i odpowiada za 
5-8% zgonów szpitalnych, spowodowanych przez ostry zawał serca. 
Wynikiem zawału mogą być dwa anatomiczne typy tętniaków; 
rzekomy i prawdziwy. Tętniaki rzekome powstają wskutek 
pęknięcia małego obszaru wolnej ściany, która uległa zawałowi. 
Jeżeli pęknięcie jest niecałkowite i otwór zostaje zamknięty przez 
organizującą się skrzeplinę z wytworzeniem zlepów nasierdzia 
z osierdziem, może powstać mały uchyłek lewej komory lub tętniak 
rzekomy, połączony z jamą lewej komory. Rzekome tętniaki nie 
zawierają żadnych elementów mięśnia sercowego w swojej ścianie, 
są złożone tylko z nasierdzia i osierdzia i 30% zawiera zorgani
zowaną skrzeplinę. W przeciwieństwie do prawdziwych tętniaków 
lewej komory, tętniaki rzekome mają skłonność do pękania. Praw
dziwe lub przewlekłe, zwłókmałe są dobrze odgraniczone o cienkich 
ś c i a n a c h ,  stanowiących pełnościenną bliznę z całkowicie



zarośniętym beleczkowaniem i rozległymi zlepami z osierdziem. 
U 50% chorych z przewlekłymi, zwłókniałymi tętniakami występuje 
skrzeplina wewnątrz komory. Większość prawdziwych tętniaków 
ma miejsce w przedniej koniuszkowej okolicy. 15% tętniaków 
stwierdzonych post mortem ma lokalizację przeponową. Tylne tęt
niaki wykrywa się rzadko u żyjących chorych. Tylne tętniaki leczone 
chirurgicznie są nieczęste (3%), ponieważ masywny zawał ściany 
dolnej zdolny do wytworzenia tętniaka zwykle upośledza mięsień 
brodawko waty tylny, powodując niedomykalność mitralną lub uby
tek przegody komór ze śmiertelną niedomogą lewej komory. Przeży
cie chorego, który doznał tylnego zawału zależy od zachowania 
aparatu mitralnego i przegrody komór. Z tylnych tętniaków, pot
wierdzonych przez wentrykulografię, prawie wszystkie są ogra
niczone bocznie przez tylny mięsień brodawkowaty i przyśrodkowo 
przez przegrodę komór. Tętniaki w tym obszarze są zwykle związane 
z zamknięciem dominującej tętnicy wieńcowej prawej, podczas gdy 
drożna tętnica okalająca chroni mięsień brodawkowaty tylny. Prze
groda komór jest w mniejszym stopniu narażona na wytworzenie 
tylnego tętniaka niż tętniaka przedniego, ponieważ tylko 1/3 prze
grody zaopatrywane jest w krew przez gałęzie prawej tętnicy 
wieńcowej i tętnicy okalającej, podczas gdy przednie 2/3 przegrody 
zaopatrywane jest przez gałęzie tętnicy zstępującej przedniej. 
Z powodu względnie małego rozmiaru tętniaka w części przeponowej 
rzekome tętniaki reprezentują względnie wysoki procent tętniaków 
dolnej ściany serca. Prawdziwe tętniaki podczas skurczu i rozkurczu 
wysuwają się do przodu, podczas gdy tętniak czynnościowy wystaje 
tylko podczas skurczu i ukazuje się jako strefa dyskinezy podczas 
angiokardiografii. To dyskinetyczne pole może reprezentować obszar 
ostrego niedokrwienia z potencjałem dla powrotu funkcji lub może 
reprezentować pole zawierające tkankę mięśniową i włóknistą. 
Wycięcie tętniaka nie jest wskazane w każdej sytuacji. Często 
trudno odróżnić angiograficznie tętniak czynnościowy od małego 
prawdziwego tętniaka anatomicznego. Różnice widoczne są dopiero 
w czasie operacji. Obniżenie frakcji wyrzutowej występuje wtedy, 
gdy 10% mięśnia lewej komory kurczy się nieprawidłowo. Ciśnienie 
końcoworozkurczowe lewej komory (LVEDP) i jej objętość rosną, 
gdy 15% komory wykazuje dyskinezę. Niewydolność zastoinowa 
serca występuje, gdy 25% masy lewej komory kurczy się 
nieprawidłowo, wstrząs kardiogenny przy zajęciu 40% masy lewej 
komory. Zgodnie z prawem La Place’a wraz ze wzrostem objętości 
komory rośnie napięcie ściany, czemu towarzyszy wzrost zapo
trzebowania tlenowego mięśnia sercowego. W czasie ostrego zawału



tworzenie skrzepliny jest powszechne na powierzchni wewnątrz- 
sercowej. Potencjał dla zatorowości jest znacznie zredukowany przez 
utworzenie tętniaka. Podczas gdy ok. 50% tętniaków zawiera skrze- 
plinę, to niska częstość występowania zatorów obwodowych jest 
tłumaczona przez fakt, że obszar przylegania skrzepliny jest duży, 
a położenie obwodowe do głównego przepływu krwi przez komorę. 
Pole utworzonego tętniaka jest otoczone przez strefę graniczną, 
zawierającą tkankę włóknistą, martwiczo zmienione mięśnie i 
zdolny do życia mięsień sercowy. Elektrofizjologiczne właściwości 
przewodzenia i oporności w tych tkankach są różne, usposabiając 
do rozwoju arytmii o typie re-entry.

Nie wszystkie tętniaki są objawowe. Okres 10 lat przeżywa 
10% chorych z tętniakiem i aż 90% chorych z tętniakiem bezob- 
jawowym. 80% chorych z tętniakiem umiera w ciągu roku, jeżeli 
występująca u nich tachyarytmia nie jest kontrolowana przez leki. 
Gdy możliwa jest jej farmakologiczna kontrola, wówczas 1/3 do 
1/2 chorych przeżywa 1 rok. Z powodu złego rokowania, wycięcie 
tętniaka powinno być wykonane u chorych objawowych.

Zastoinowa niewydolność serca jest najszerzej akceptowanym 
wskazaniem do interwencji chirurgicznej. Wycięcie nie kurczącego 
się tętniaka komory poprawia czynność serca przez zmniejszenie 
objętości serca, średnicy i ciśnienia końcoworozkurczowego, tym 
samym poprawiając skuteczność skurczu pozostałego mięśnia ser
cowego. Poprawa funkcji wyrzutowej po operacji nie jest powszech
nie obserwowana.

Angina pectoris jest najczęstszym wskazaniem do wycięcia tęt
niaka. 65% chorych ma tylko objawy dusznicy lub dusznicę 
połączoną z zastoinową niewydolnością serca. Zmniejszenie komory 
zmniejsza napięcie jej ścian i zapotrzebowanie tlenowe mięśnia 
sercowego. Rzadziej wskazaniem do leczenia operacyjnego tęt
niaków są nawracające tachyarytmie komorowe, zatory obwodowe 
i zapalenie wsierdzia, obejmujące skrzeplinę i powodujące 
posocznicę.

Tętniaki rzekome cechuje wysoka skłonność do pękania i dlatego 
powinno się rozważać ich wycięcie. Prawdziwe tętniaki prawie 
nigdy nie ulegają pęknięciu i zaniepokojenie tą możliwością nie 
stanowi wskazania do resekcji chirurgicznej.

Wybór kandydatów do operacji zależy me tylko od objawów 
występującach u chorego, ale również od danych angiograficznych. 
Stan mięśnia sercowego nie objętego tętniakiem ma prognostyczną 
wartość w określeniu chirurgicznej śmiertelności. Typowe chirur-



giczne postępowanie obejmuje kardioplegiczne zatrzymanie serca, 
oddzielenie zrostów i wycięcie tętniaka, pozostawiając brzeg tkanki 
włóknistej dla zamknięcia dwuwarstwowym szwem.

Jeżeli jest to konieczne, wycięcie tętniaka może być uzupełnione 
przeszczepem omijającym. Nie ma potrzeby stosowania u chorych 
po wycięciu tętniaka środków przeciwkrzepliwych, ponieważ 
częstość wystąpienia zatoru z linii szwu lewej komory jest równa 
zeru. Jeżeli wskazaniem do operacji jest nawracająca przewlekła 
komorowa tachyarytmia, to powinien być wykonany maping 
wsierdzia lewej komory po otwarciu tętniaka, aby zlokalizować 
pole wcześniejszej aktywacji. Wsierdzie z zawałowego obszaru poza 
brzegami tętniaka jest usuwane do makroskopowo prawidłowego 
wsierdzia. Śmiertelność operacyjna dla tętniaków lewej komory 
wynosi 24%. U ok. 80% chorych wykonuje się jednocześnie 
przeszczep wieńcowy omijający.

Operacyjna śmiertelność jest wyższa u chorych z zastoinową 
niewydolnością serca, jako głównym wskazaniem do operacji. Ob
jawową poprawę po wycięciu tętniaka można oczekiwać u 90% 
chorych z dusznicą bolesną, jeżeli związana jest z chorobą jednego 
naczynia, tj. tętnicy zstępującej przedniej i u 90% chorych z zas- 
toinową niewydolnością serca, gdy kurczliwość pozostałej części 
komory jest prawidłowa. Odległe przeżycie chorych po wycięciu 
tętniaka jest wyraźnie lepsze niż pacjentów leczonych zachowawczo. 
Przeżycie to jest związane z rozległością choroby tętnic wieńcowych. 
79% pacjentów z chorobą jednego naczynia przeżywa 7 lat, podczas 
gdy z chorobą wielu naczyń okres ten przeżywa 57% chorych. 
Odlegle przeżycie chorych z dusznicą bolesną jest większe niż 
chorych z zastoinową niewydolnością serca. Chorych z całkowitą 
rewaskularyzacją mięśnia sercowego i wycięciem tętniaka cechuje 
dłuższe przeżycie, niż tych z niecałkowitą rewaskularyzacją.





1) Tętniak prawdziwy, w którym rozszerzenie jest wywołane 
postępującym zmniejszeniem grubości warstw ściany bez 
przerwania jej ciągłości.

2) Tętniak rzekomy, w którym jest przerwana ściana tętnicy 
i zostaje zastąpiona tkanką łączną

3) Tętniak rozwarstwiający, w którym przez pękniętą błonę 
wewnętrzną aorty krew przedostaje się i oddziela błonę 
wewnętrzną od błony środkowej.

Wśród przyczyn powodujących wystąpienie tętniaków aorty 
wyróżnia się: miażdżycę, urazy, stany zapalne swoiste i nieswoiste, 
zmiany wrodzone dotyczące tkanki łącznej. Wspólnym czynnikiem 
jest uszkodzenie lub zwyrodnienie elastycznej warstwy błony 
środkowej aorty.

Ryc. 1. Rodzaje tętniaków aorty: a) tętniak praw dziw y, 
b) tętniak rozwarstwiający, c) tętniak rzekomy

R yszard  Jaszew ski

TĘTNIAKI AORTY PIERSIOWEJ

Tętniak aorty jest to ograniczone rozszerzenie aorty spowodo
wane zmianami zwyrodnieniowymi lub urazowymi w jej ścianie. 
Morfologicznie wyróżnia się 3 postacie tętniaków (Ryc. 1):

Rozdział VIII



R yc. 2. Częstość występowania 
tętniaków aorty w poszcze
gólnych je j  odcinkach

Diagnostyka
Rozpoznanie tętniaków aorty brzusznej może być łatwe zwłaszcza 

u osób szczupłych a bardzo trudne u chorych z tętniakiem aorty 
piersiowej. Trudności są związane z niezbyt charakterystycznymi 
objawami w początkowym okresie choroby. Jedynie tętniak 
rozwarstwiający powoduje bardzo silne bóle co skłania do poważnego

Anatomicznie rozróżnia się 2 postacie tętniaków:
- tętniak wrzecionowaty z okrężnym rozszerzeniem aorty
- tętniak workowaty obejmujący tylko część obwodu aorty a 

jego worek łączy się z aortą za pośrednictwem wąskiej lub 
szerokiej szyi.

Tętniaki mogą powstać w każdym odcinku aorty, a częstość 
występowania przedstawia ryc. 2.

Zależnie od usytuowania 
tętniaka aorty wyróżnia się: 
Tętniaki aorty piersiowej 
Tętniaki aorty piersiowo- 

brzusznej 
Tętniaki brzuszne 

W niniejszym rozdziale 
zostaną omówione tętniaki 
odcinka piersiowego.

Lokalizacja tętniaka 
określa objawy, możliwe 
powikłania i metody leczenia.

Tętniak aorty jest ciężką 
chorobą i może spowodować 
groźne dla życia chorego 
powikłania takie jak: przedz
iurawienie i krwotok, zatory 
skrzepami, ucisk na sąsied
nie narządy i zakażenie.



podejrzenia tej groźnej choroby. Z badań dodatkowych, które są 
bardzo pomocne w ustaleniu rozpoznania należy wymienić:

1) zdjęcia rtg klatki piersiowej w 3/4 przypadków wykazuje 
poszerzenie cienia śródpiersia zwłaszcza w projekcji przed- 
nio-tylnej (ryc. 3).

Ryc. 3. Zdjęcie rtg klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej u 
chorego z tętniakiem aorty piersiowej wstępującej wykazuje poszer
zenie i przemieszczenie śródpiersia w prawo

2) elektrokardiogram jest pomocny dla różnicowania bólów 
w klatce piersiowej spowodowanych rozwarstwieniem aorty 
z zawałem mięśnia sercowego. W przypadku dużej nie
domykalności aortalnej spotykamy obraz przeciążenia rozkur
czowego lewej komory z obniżeniem odcinka ST i ujemne 
załamki T.

3) echokardiografia klasyczna i przezprzełykowa z dopplerem 
kolorowym pozwala precyzyjnie określić wielkość tętniaka, 
grubość jego ściany, obecność skrzeplin, światło prawdziwe 
i rzekome aorty oraz zlokalizować miejsce rozwarstwienia 
(ryc. 4).



R yc. 4. Echokardiogram u chorego z rozwarstwieniem aorty wstępującej 
wg Rydlewskiej-Sadowskiej. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. 
RA -rozwarstwienie aorty

Ryc. 5. Aortografia
u chorego z tętniakiem 
aorty wstępującej



Ryc. 6. Aortografia u tego 
samego chorego po operacji 
Bentalla

Jest to badanie nieinwazy
jne. powtarzalne i według 
niektórych autorów wystarcza
jące do podjęcia decyzji o ope
racji zwłaszcza u chorych 
operowanych w trybie pilnym.

4) Aortografia jest bada
niem podstawowym, które 
powinno być wykonane w try
bie pilnym w ostrym rozwar
stwieniu aorty. Aortografia 
dożylna (DSA) potwierdza na
jczęściej diagnozę przy zastos
owaniu małej ilości kontrastu 
ale nie pozwala ocenić stopnia 
niedomykalności zastawki aor- 
talnej ani zlokalizować dokład
nie końców rozwarstwienia.

Koniecznym pozostaje 
więc wykonanie aorto- 
grafii klasycznej z filmem 
co daje bardzo precyzyjne 
informacje (ryc. 5, 6). 
Pozwala dokładnie zloka
lizować tętniak, określić 
jego wielkość, stosunek 
do dużych naczyń od
chodzących od aorty oraz 
wielkość niedomykal
ności aortalnej.

Ryc. 7. Aortografia u chore
go z  tętniakiem  rozwar
stwiającym aorty zstępu
jącej wg Leszczyńskiego: 

Ao1 - kana ł praw dziw y  
A02 - kana ł rzekomy



Ryc. 8. Tomografia komputerowa u chorego z tęt
niakiem  rozwarstwiającym aorty zstępującej: 

A o i - kanał prawdziwy,
A 0 2  - kanał rzekomy

Ryc. 9. Obraz aorty pier
siowej uzyskany dzięki 
rezonansowi magnetycz
nemu. Tętniak luku  
i aorty zstępującej

Typowym obrazem rozwarstwienia jest podwójny kontur aorty 
spowodowany różnicą zacieniowania kontrastem kanału prawdz
iwego i rzekomego aorty (ryc. 7).

5) Tomografia kom
puterowa jest bada
niem nieinwazyj
nym, które pozwala 
określić lokalizację i 
wielkość tętniaka a 
także śledzić dyna
mikę przebiegu roz
warstwienia ściany 
aorty (ryc. 8). Szcze
gólnie przydatna 
jest w rozwarstwie
niu przewlekłym. 
Badanie to przyczy
niło się do zwiększe
nia wykrywalności 
tętniaków aorty wy
magających lecze
nia operacyjnego.

6) Rezonans magnety
czny jest badaniem 
bardzo przydatnym i 
bardziej precyzyjnym niż 
tomografia kom
puterowa (ryc. 9). Ni
estety jest to badanie 
obecnie mało dostępne w 
naszym kraju.



Ryc. 10. Klasyfikacja tętniaków rozwarstwia
jących aorty piersiowej wg De Bakey’a

Objawy

Tętniaki aorty piersiowej we wczesnym okresie na ogół nie 
powodują dolegliwości i są rozpoznawane w czasie przypadkowo 
wykonanych zdjęć rtg klatki piersiowej. W późniejszym okresie 
dają objawy uciskowe, które polegają na: bólach w klatce piersiowej, 
kaszlu, krwiopluciu, chrypce, dysfagii, zespole żyły głównej górnej. 
W tętniaku aorty piersiowej wstępującej dochodzi niekiedy do rozsz
erzenia pierścienia aortalnego co powoduje objawy niedomykalności 
zastawki aortalnej. Przedziurawienie i krwotok może być czasem 
pierwszym objawem klinicznym. W rozpoznaniu różnicowym należy 
uwzględnić guzy śródpiersia, nieprawidłowości wrodzone aorty oraz 
tętniak tętnicy płucnej.

Tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej powoduje od początku 
duże dolegliwości. Głównym objawem jest napadowy, silny ból 
rozrywający lub zaciskający przypominający ból zawałowy serca. 
Jest to ból wędrujący swierdzany w 95% przypadków, najpierw 
zamostkowy, wędruje między łopatki aby zakończyć się w okolicy 
lędźwiowej. Pozostałe objawy są mniej stałe.

Omdlenie może być wywołane procesem krwawienia do przestr
zeni rozwarstwienia aorty bądź początkiem gromadzenia się krwi 
w worku osierdziowym.

N iedom ykalność 
aortalna występuje u 
około 70% chorych z 
rozwarstwieniem aorty 
wstępującej co prowa
dzi do lewokomorowej 
niewydolności serca.

Zniknięcie lub osła
bienie tętna manifes
tuje się niedokrwie
niem obwodowym.

Rozwartwienie aor
ty jest rzadką chorobą 
i występuje u 1 chorego 
na 100 tys. mie
szkańców. Częściej 
występuje u mężczyzn 

a czynnikami usposa
biającymi są: miaż-



dżyca, nadciśnienie tętnicze, zwężenie cieśni aorty lub lewego ujścia 
tętniczego a także choroba M arfana, w której oprócz tętniaka 
aorty wstępującej z niedomykalnością aortalną stwierdza się wysoki 
wzrost, skrzywienie kręgosłupa, palce pajęcze oraz podwich- 
nięcie soczewki. Klasyfikacja tętniaków rozwarstwiających 
aorty piersiowej według de B a k e y ’a oparta jest na ich roz
ległości (ryc. 10).

Typ I - rozwartwienie rozpoczyna się w aorcie wstępującej 
obejmuje luk i aortę zstępującą i sięga niekiedy tętnic bio
drowych

Typ II - rozwarstiwenie ogranicza się do aorty wstępującej
Typ HI - rozwarstwienie rozpoczyna się w aorcie zstępującej 

tuż po odejściu lewej tętnicy podobojczykowej i rozszerza się 
obwodowo, chociaż zwykle ogranicza się do aorty piersiowej. 
80% chorych umiera w ciągu tygodnia od rozwarstwienia, 
a większość z nich w ciągu pierwszych 48 godzin.
W przypadku przeżycia choroba po 2 tygodniach przechodzi 
w okres przewlekły.

Pęknięcie tętniaka do worka osierdziowego i powstająca tam- 
ponada lub do jamy opłucnowej rokują źle, chyba, że chory jest 
operowany w trybie pilnym.

Leczenie

Leczenie tętniaków aorty piersiowej powinno być operacyjne ze 
względu na możliwość występowania groźnych dla życia powikłań.

Sposób wykonania operacji zależy od umiejscowienia tętniaka 
i stanu chorego.

Tętniaki rozwarstwiające wymagają zabiegu w trybie pilnym 
tak aby do minimum zmniejszyć rozległości rozwarstwienia. Im 
krótszy okres od początku rozwarstwienia do operacji tym lepsze 
uzyskuje się wyniki leczenia chirurgicznego. Leczenie farmak
ologiczne poprzedza leczenie chirurgiczne i powinno być zasto
sowane od momentu podejrzenia rozwarstwienia aorty. Polega ono 
na kontroli ciśnienia tętniczego krwi, aby ograniczać postęp 
rozwarstwienia i ryzyko pęknięcia. Należy dążyć do obniżenia 
ciśnienia tętniczego poniżej 120 mm Hg za pomocą środków far
makologicznych, takich jak: nitroprusydek sodu lub nitrogliceryna 
podawanych we wlewie dożylnym.



Tętniaki aorty piersiowej wstępującej

Operacja tętniaka o tej lokalizacji bez poszerzenia pierścienia 
zastawki aortalnej i braku niedomykalności jest najmniej złożona. 
Wykonuje się ją z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Dla 
zabezpieczenia mięśnia sercowego przed niedokrwieniem stosuje 
się zimny roztwór kardiopleginy podawany bezpośrednio do ujść 
wieńcowych. Po wycięciu tętniaka w miejsce ubytku wszywa się 
protezę naczyniową dakronową (ryc. 11). Przed wszyciem dla zmniejszenia 
krwawienia z protezy uszczelnia się ją krwią a następnie poddaje tem
peraturze 120° C przez kilka minut w autoklawie. Operacje kończy 
obszycie protezy resztkami tętniaka.

W przypadku tętniaka rozwarstwiającego z współistniejącą nie
domykalnością zastawki aortalnej można podwiesić spoidła 
zastawki uzyskając dobrą jej funkcję.

Ryc. 11. Operacja tętniaka aorty piersiowej polegająca na wszyciu pro
tezy naczyniowej nad ujściami wieńcowymi



Ryc. 12. Operacja tętniaka aorty 
piersiowej wstępującej sposobem  
Whea t’a

Ryc. 13. Operacja tętniaka  
aorty piersiowej wstępu
jącej wg Bentalla

Niekiedy zachodzi konieczność wykonania operacji W h eat’a, która 
polega na wszczepieniu sztucznej zastawki w ujście aortalne oraz 
wszyciu protezy naczyniowej dakronowej w aortę nad tętnicami 
wieńcowymi (ryc. 12).

Jeśli tętniak jest bardzo 
duży i obejmuje zatoki Val- 
saluy aorty z dużą nie
domykalnością aortalną lub 
rozwarstwienie schodzi aż do 
pierścienia aortalnego 
można wykonać operację 
Bentalla lub Cabrola.

Operacja B en ta lla  (ryc. 
13) wykonana po raz pier
wszy w 1968 roku polega na 
wszyciu protezy naczyniowej 
wraz z zastawką aortalną 
(conduit) a następnie reim- 
plantacji ujść tętnic 
wieńcowych do protezy 
naczyniowej sposobem "bok 
do boku". Zabieg kończy 
zespolenie obwodowe pro
tezy z aortą a następnie ob
szyciu protezy resztkami tęt
niaka. Operacja ta ma wielu 
zwolenników a wprowa
dzenie protez naczyniowych 

o małej przepusz
czalności i zastos
owaniu klejów 
tkankowych zmnie
jszyło znacznie 
krwawienie poope
racyjne.



Ryc. 14. Operacja 
tętniaka aorty 
piersiowej 
wstępującej 
wg Cabrola

W przypadkach, kiedy napotykamy na trudności z reimplantacją 
tętnic wieńcowych Cabrol w 1978 roku zaproponował modyfikację 
operacji Bentalla (ryc. 14). Różnica polega na sposobie do
prowadzenia krwi do ujść tętnic wieńcowych z wszczepionej protezy 
naczyniowej aortalnej. Cabrol wykonuje oddzielnie zespolenie obu 
ujść wieńcowych za pomocą dakronowej protezy o średnicy 8 mm 
i następnie łączy sposobem "bok do boku" z szeroką protezą aortalną. 
Przestrzeń między ścianą aorty i protezą łączy się z prawym 
przedsionkiem celem zmniejszenia nadmiernego krwawienia. W 
niektórych ośrodkach kardiochirurgicznych w leczeniu tętniaków 
aorty piersiowej wstępującej stosuje się wszczepienie allogennej 
aorty z zastawką. Metoda ta wymaga posiadania banku tkanek 
i odpowiedniego ich przechowywania. Wczesne wyniki tego leczenia 
są bardzo dobre. Jednakże w późnym okresie po operacji płatki 
wszczepionej zastawki aortalnej ulegają zmianom destrukcyjnym 
co prowadzi do niedomykalności aortalnej i konieczności reoperacji.



Tętniaki łuku aorty

Wycięcie tętniaka aorty o tej lokalizacji należy do najtrudniej
szych operacji w kardiochirurgii. Najważniejszym problemem jest 
zabezpieczenie mózgu przed niedokrwieniem. Stosowane były różne 
techniki zapewniające protekcję mózgu w czasie resekcji tętniaka. 
Obecnie stosuje się dwie metody:

- głęboką hypotermię (19-20° C),
- dodatkową perfuzję tętnic szyjnych

Większość chirurgów stosuje 
głęboką hypotermię z zas
tosowaniem krążenia 
pozaustrojowego. Ta tech
nika zapewnia optymalne 
warunki chirurgowi, nato
miast choremu gwarantuje 
bezpieczną protekcję mózgu. 
Wadą tej metody są poope
racyjne krwawienia
związane z koagulopatią 
wynikającą z długo trwa
jącym krążeniem pozaustro- 
jowym oraz zatory powietrz
ne. Operacja tętniaka luku 
aorty rozpoczyna się od za
kleszczenia tętnic dogłowo- 
wych, następnie po otwarciu 
tętniaka wykonuje się 
zespolenie obwodowe pro
tezy naczyniowej z aortą (ryc. 
15). Sposobem "bok do boku" 
zespala się protezą 
naczyniową z częścią łuku 
aorty od której odchodzą tęt

nice: pień ramienno-głowowy, tętnica szyjna wspólna lewa oraz 
lewa tętnica podobojczykowa. Po wykonaniu tego zespolenia, 
wznowieniu krążenia pozaustrojowego i odpowietrzeniu starannym 
aorty zdejmuje się zaciski z tętnic dogłowowych co przywraca 
krążenie mózgowe. Operację kończy zespolenie bliższe protezy 
naczyniowej z aortą wstępującą.

Ryc. 15. Operacja tętniaka, luku aorty



Tętniak aorty piersiowej zstępującej

Tętniaki o tej lokalizacji rozpoczynają się poniżej lewej tętnicy 
podobojczykowej i kończą się powyżej przepony. Tętniak może 
niekiedy obejmować również aortę brzuszną tworząc wówczas tęt
niak piersiowo-brzuszny. Najczęściej przyczyną tętniaków aorty 
piersiowej zstępującej jest miażdżyca lub uraz. Technicznie operacja 
tego odcinka aorty jest mniej złożona niż tętniaków aorty wstępu
jącej lub luku.

Największym niebezpieczeństwem przy tej operacji jest nie
dokrwienie rdzenia kręgowego. Z tego względu zabezpieczenie 
ukrwienia rdzenia jest podstawowym wymogiem stawianym tej 
operacji. Dla uzyskania odpowiedniej protekcji rdzenia kręgowego 
stosowano różne sposoby tj. krążenie pozaustrojowe, hipotermię, 
zewnętrzne pomosty aortalno-aortalne sposobem Gotta. Żadna 
z tych metod nie okazała się w pełni skuteczna chroniąc przed 
wystąpieniem paraplegii. Obecnie większość chirurgów uważa, że 
należy skrócić czas zaklemowania aorty do 30 minut, podać 
heparynę w ilości 1 mg/kg masy ciała oraz zachować lub reim- 
plantować górną parę tętnic międzyżebrowych. Operacje wykonuje 
się z dostępu przez boczną lewostronną torakotomię. Zaciska się

aortę powyżej i poniżej tętniaka, po jego 
podłużnym nacięciu i ocenie jego ro
zległości podejmuje się decyzję o wyborze 
odpowiedniej protezy naczyniowej.

Ze względu na krótki czas zaklesz
czenia aorty Lemol w 1976 r. wprowadził 
wewnętrzne protezy naczyniowe.

Proteza o długości 6-10 cm zakończona 
jest dwoma sztywnymi pierścieniami, 
przy czym dolny jest ruchomy.

Po wprowadzeniu protezy do światła 
aorty podwiązujemy sztywne pierścienie 
od zewnątrz ściany aorty nylonową 
wstążką. Po zwolnieniu zacisków z aorty 
obszywa się protezę resztkami tętniaka, 
tak aby uzyskać hemostazę.

Ryc. 16. Operacja tętniaka aorty zstępującej



Tego rodzaju operacje wykonuje się coraz rzadziej, ponieważ 
obserwowano przemieszczenia protezy z dramatycznymi 
następstwami. Obecnie częściej stosuje się technikę wewnętrznego 
wszycia protezy naczyniowej wykonując najpierw zespolenie bliższe 
a następnie dalsze pomiędzy protezą a ścianą aorty (ryc. 16). 
Obszycie protezy naczyniowej kieszenią tętniaka w sposób istotny 
zmniejsza pooperacyjne krwawienie z protezy.

Wyniki leczenia operacyjnego tętniaków aorty piersiowej zależą 
od ich lokalizacji, wielkości, obecności rozwarstwienia. Tętniaki 
rozwarstwiające wymagają operacji w trybie pilnym. Natomiast 
inne tętniaki są operowane jeżeli towarzyszą im objawy bądź 
mają średnicę 6 cm i więcej. Postępy w rozpoznawaniu, intensy
wnym leczeniu i leczeniu chirurgicznym spowodowały, że znacznie 
zmniejszyło się ryzyko a leczenie chirurgiczne ma zdecydowaną 
przewagę nad leczeniem zachowawczym.



Janusz Zasłonka

LECZENIE CHIRURGICZNE CHORYCH Z ZESPOŁEM 
WOLFF-PARKINSON-WHITA

W początkach bieżącego stulecia D r W hit, jeden z najsłynniej
szych amerykańskich kardiologów, zauważył, że u niektórych ludzi 
występują często napady tachykardii. Jest to grupa przeważnie 
młodych ludzi, u których elektrokardiogram był podobny i cechował 
go krótki odstęp P-R i szeroki zespół QRS z równoczesnym 
poprzedzającym go wychyleniem, tzw. falą delta. Obserwacje swoje 
opublikował wspólnie z uczniem W olffem  i angielskim kardiologiem 
Parkinsonem  w roku 1930. Wytłumaczenie powyższych zmian podał 
dwa lata później H olzm en  i Scherf, odnosząc zmiany w elek- 
trokardiogramie do obecności dodatkowych lub o innym przebiegu 
napotkanych połączeń przedsionkowo-komorowych, które omijając 
węzeł przedsionkowo-komorowy powodują tzw. preekscytację 
komór. Znalazło to potwierdzenie w badaniach histopatologicznych 
dokumentujących obecność dodatkowych połączeń przedsionkowo- 
komorowych u chorych z zespołem WPW.

W 1976 roku D urrer wykonał poraź pierwszy u chorego z zespołem 
WPW tzw. "mapping" śródoperacyjny i wykazał istnienie aktywacji 
elektrycznej w rowku przedsionkowo-komorowym. W tym samym 
roku Burchell z Mayo Clinic wykonał pierwszą ablację dodatkowego 
szlaku przewodzenia, niestety z nawrotem cech preekscytacji, ale 
jednocześnie z potwierdzeniem, że istnieją chirurgiczne możliwości 
zniesienia dodatkowego szlaku przewodzenia. Skutecznie wykonał 
operację poraź pierwszy w roku 1968 S ealy z Duke University. 
W roku 1970 Iwe z Japonii opracował i wprowadził technikę 
dyssekcji od strony wsierdzia. Następne milowe kroki to 
wprowadzenie kryochirurgii i nowych metod ochrony mięśnia ser
cowego w operacjach na otwartym sercu.

Tak więc, po 20 latach od wprowadzenia operacyjnego leczenia 
chorych z zespołem WPW, metoda stała się uznana, bezpieczna 
i skuteczna, zastępująca w dużej mierze uciążliwą i me zawsze 
pewną metodę farmakologicznego leczenia.

Leczenie operacyjne chorych z zespołem WPW możliwe jest 
dzięki rozwojowi i wprowadzeniu szeregu metod diagnostycznych

Rozdział IX



umożliwiających wykrycie dodatkowego szlaku przewodzenia poczy
nając od standardowego badania ekg (w 12 - odprowadzeniach) 
do tzw. mappingu powierzchniowego (rejestracje potencjałów z po
wierzchni klatki piersiowej) z wielu elektrod, które w systemie 
komputerowym wykreślają mapę uwidaczniającą komorowe ujście.

Podstawową jednak metodą diagnostyczną pozostaje wciąż badanie 
elektrofizjologiczne prowadzone poprzez kilka wielopunktowych elek
trod wprowadzonych do jam serca; zatoki wieńcowej i tętnicy płucnej 
i uzupełnione śródoperacyjnym mappingiem nasierdziowym.

Głównym wskazaniem do leczenia operacyjnego chorych z WPW 
jest to, że mimo wymagającego u nich stałego leczenia far
makologicznego istnieje zawsze możliwość nagłego zgonu. Trzeba 
zaznaczyć, że u większości chorych leczenie farmakologiczne jest 
skuteczne, natomiast u chorych z długotrwałymi napadami 
częstoskurczu, leczenie farmakologiczne jest bardzo trudne 
i w dużym odsetku nieskuteczne. Właśnie w tej grupie chorych 
zniesienie dodatkowego szlaku przewodzenia prowadzi do całko
witego usunięcia choroby. Wskazania do chirurgicznego leczenia 
są następujące:

A) Wskazania kliniczne:
- przebyte w wyniku zaburzeń rytmu zatrzymanie czynności 

serca,
- migotanie przedsionków z czynnością komór powyżej 

250/min,
- częstoskurcze z zaburzeniami hemodynamicznymi,
- nieskuteczne leczenie farmakologiczne,
- wskazania do innej operacji kardiochirurgicznej,
- decyzja (psychiczne nastawienie się) chorego.

B) Wskazania elektrofizjologiczne:
- okres elektrycznej refrakcji dodatkowego szlaku poniżej 

220 ms,
- łatwość wyzwolenia migotania przedsionków lub komór,
- stwierdzenie arytmogennego działania leków.

Celem operacji u chorych z zespołem WPW jest zniesienie do
datkowego szlaku za pomocą następujących technik:

1) Dyssekcji endokardialnej
2) Dyssekcji epikardialnej
3) Kryoablacji
4) Fulguracji
5) Radiofrequency (RF)



Ad. 1) Operacja przeprowadzona jest w krążeniu pozaustro- 
jowym. Istotą zabiegu jest przerwanie definitywne ko- 
morowego wejścia dodatkowego szlaku. Dla dostępu 
operacyjnego do dodatkowych dróg przewodzenia otwierany 
jest odpowiednio przedsionek prawy lub lewy i nacinane 
jest wsierdzie powyżej pierścienia zastawkowego.

Ad. 2) Operację można przeprowadzić zarówno z użyciem jak 
i bez użycia krążenia pozaustrojowego. Celem tego zabiegu 
jest zniesienie przedsionkowego wejścia szlaku, a uzyskuje 
się to poprzez nacięcie nasierdzia w rowku przedsionkowo- 
komorowym. Uzupełnieniem jest zastosowanie kryoablacji, 
celem uzyskania pełnej skuteczności zabiegu.

Ad. 3) Istotą operacji jest zniesienie dodatkowego szlaku prze
wodzenia działaniem niskiej temperatury (do minus 70° C) 
co uzyskiwane jest poprzez parowanie ciekłego azotu. Metodę 
tą nie-którzy łączą z wstępną dyssekcją laserem. Elektroda 
wprowadzona poprzez zatokę wieńcową w ciągu 2-3 minut 
niszczy dodatkowy szlak na wolnej ścianie lewej komory.

Ad. 4) W metodzie tej wykorzystano energię elektryczną o 
sile 500-700 J (jouli) na powierzchnię serca w okolicy zloka
lizowanego dodatkowego szlaku. Metoda ta została 
wprowadzona w roku 1984 przez Bokera.

Ad. 5) Radiofrequency (RF) jest to przezżylna ablacja prądem 
o wysokiej częstotliwości.

W roku 1986 wykonano pierwsze zniszczenie dodatkowego szlaku 
za pomocą prądu zmiennego o wysokich częstotliwościach od 0.1- 
0.75 MHz.

Jest to metoda bezpieczniejsza od ablacji wysokoenergetycznej, 
mniej obciążające chorego i zaczyna stawać się alternatywną formą 
do leczenia farmakologicznego.

Obecnie w wielu ośrodkach kardiochirurgicznych na całym 
świecie przeprowadzane są operacje u chorych z WPW z bardzo 
dobrymi wynikami. Przeszkodą do ich szerszego wdrożenia staje 
na przeszkodzie niestety brak odpowiednich środków finansowych 
celem zrealizowania drogiej aparatury.

Nie mniej metody dzisiejszego leczenia zaburzeń rytmu serca 
w Polsce ulegają stałemu rozwojowi, a liczba zoperowanych chorych 
znacznie w okresie ostatnich 2 lat wzrosła.





M aciej Kośm ider

PRZEZSKÓRNA ŚRÓDNACZYNIOWA ANGIOPLASTYKA 
WIEŃCOWA (PTCA)

Wstęp
Zmiany miażdżycowe tętnic wieńcowych są w ogromnej więk

szości przypadków morfologicznym podłożem choroby niedokrwien
nej serca, zwanej także chorobą wieńcową.

Przed kilkudziesięciu laty możliwości jej leczenia ograniczały 
się do postępowania farmakologicznego. Od połowy lat 60-tych, 
dzięki postępom chirurgii, wprowadzono zastępczą rewasku- 
laryzację niedotlenionego mięśnia sercowego przy pomocy aortalno- 
wieńcowych żylnych zespoleń omijających, tzw. by-passów. 
Kolejnym etapem było zastosowanie tętnicy piersiowej wewnętrznej 
wszczepianej do gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej. 
Należy jednak podkreślić, że operacje wieńcowe są dużym 
zabiegiem, obciążającym poważnie chorych, wymagającym wyko
nania torakotomii i użycia krążenia pozaustrojowego.

W 1977 roku na polu kardiologii pojawiła się nowa broń w 
walce z chorobą niedokrwienną serca - przezskórna śródnaczyniowa 
plastyka naczyń wieńcowych (percutaneous transluminal coronary 
angioplasty = PTCA). Metoda ta początkowo ograniczona do ściśle 
wyselekcjonowanych przypadków choroby wieńcowej, wraz z rozwo
jem technologii materiałów, coraz bardziej rozszerza wskazania 
do jej stosowania. Mimo, iż nie należy jej traktować jako wypierającą 
metody chirurgiczne - biorąc pod uwagę zapotrzebowanie - stanowi 
poważną metodę alternatywną.

Historia cewnikowania serca rozpoczyna się w 1929 roku i jest 
związana z osobą młodego, niemieckiego urologa W ernera F orss- 
m ana, który jako pierwszy poprzez żyłę odłokciową wprowadził 
sobie do prawego przedsionka cewnik urologiczny, a fakt ten 
udokumentował zdjęciem rentgenowskim.

Metodę śródnaczyniowej plastyki zwężeń miażdżycowych 
wprowadzono w 1964 roku (D otter i Judkins). W pierwotnej wersji 
dotyczyła zmian zlokalizowanych w tętnicach udowych z zastoso
waniem odpowiednio ukształtowanego cewnika. Udoskonalił ją w

Rozdział X



1970 roku A nd rea s G runtzig używając nowego cewnika z balonem 
do poszerzania zwężeń. Jego dalsza praca polegała na przystoso
waniu cewnika do użycia wewnątrzwieńcowego. Po kilku latach 
prób na zwierzętach nadszedł pamiętny dzień 16 września 1977 
roku. Wtedy to G ru ntzig w pracowni Szpitala Uniwersyteckiego 
w Zurichu rozszerzył zwężenie gałęzi przedniej zstępującej (LAD) 
u pierwszego pacjenta.

Okazało się, że zaklinowanie w tętnicy wieńcowej i wypełnienie 
balonu nie spowodowało klinicznych i elektrokardiograficznych cech 
ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Ten odważny krok 
zapoczątkował dynamiczny rozwój wewnątrznaczyniowych technik 
inwazyjnych i nowej gałęzi zwanej kardiologią interwencyjną. Ostat
nie lata przynoszą stały postęp techniki umożliwiający śmiałą 
kwalifikację chorych do tego typu zabiegów.

W Polsce pierwszy zabieg wykonano 24 kwietnia 1981 roku w 
Instytucie Kardiologii w Warszawie. Dotyczył gałęzi LAD u 39- 
letniego pacjenta, zaś wynik zabiegu był trwały i zadowalający. 
W chwili obecnej w wielu ośrodkach na świecie wykonuje się 
tysiące zabiegów w skali roku, uzyskując pozytywne efekty u ponad 
90% pacjentów. W Polsce w 1989 roku spośród 130 pacjentów 
poddanych koronaroplastyce uzyskano trwały efekt kliniczny 
i hemodynamiczny u blisko 80%.

W krajach, gdzie zabieg ten jest szeroko stosowany, stanowi 
on co najmniej 1/2 wszystkich interwencji na naczyniach wieńcow
ych. Wykonuje się poszerzenia trudnych zmian niekoncentrycznych, 
długich, zwapniałych, a także próby udrożnienia pełnej okluzji 
tętnicy.

Technika zabiegu

Przed przystąpieniem do zabiegu należy przygotować od
powiednie materiały, które będą wykorzystane przy koronaro
plastyce, a zwłaszcza określić:

1 - typ cewnika prowadzącego
2 - rodzaj cewnika z balonikiem
3 - rodzaj prowadnika
ad 1) Cewnik prowadzący musi być tak dobrany, aby po 

wprowadzeniu w ujście tętnicy wieńcowej długa oś jego końcowego 
odcinka była równoległa do długiej osi naczynia. Kształt krzywizn 
cewnika musi zapewniać jego dobre podparcie w aorcie, co ułatwi 
późniejsze manewrowanie cewnikiem z balonikiem. Rodzaj cewnika



prowadzącego zależy w głównej mierze od warunków anatomicznych 
opuszki aorty i odejścia tętnic wieńcowych. Średnica wewnętrznego 
światła cewnika prowadzącego musi korelować z zewnętrznym 
przekrojem cewnika z balonem.

ad 2) Właściwe dobranie cewnika z balonikiem jest bardzo 
ważną decyzją podjętą w oparciu o uważną analizę koronarogramu. 
W tym celu należy dokonać oceny średnicy naczynia przed i poza 
zwężeniem w kilku projekcjach. Wybrany cewnik z balonikiem 
nie powinien mieć średnicy większej od poszerzanej tętnicy. Decy
dujące znaczenie ma tu także charakter zwężenia: dłuższe balony 
stosuje się do rozległej stenozy, niskoprofilowe do ciasnych zwężeń. 
Klasyczna długość balonika wynosi 2 cm.

ad 3) Wybór prowadnika zależy od lokalizacji zwężenia oraz 
doświadczenia badającego. W wielu wypadkach przejście prowad
nika przez miejsce zwężenia jest momentem, który w dużym stopniu 
decyduje o pomyślnym zakończeniu zabiegu. Współczesne prowad
niki posiadają pewne cechy, które decydują o ich użyteczności; 
"poślizgowość", twardy rdzeń i miękką, elastyczną część dystalną 
z bardzo dobrą reakcją końcówki na skręt rdzenia w stosunku 
1:1, co warunkuje większe bezpieczeństwo przy manewrowaniu 
prowadnikiem. Mają one niewielką średnicę zewnętrzną rzędu 
0,010-0,018".

Na początku zabiegu chorzy otrzymują niewielką premedykację 
farmakologiczną, dawkę 10 tys. jednostek heparyny dożylnie oraz 
5 tys. jednostek w każdej następnej godzinie. Przygotowanie do 
PTCA przypomina typowe postępowanie przed badaniem diag
nostycznym.

Nakłuwa się prawą tętnicę i żyłę udową. Poprzez żyłę wprowadza 
się do prawego przedsionka elektrodę do czasowej stymulacji jako 
zabezpieczenie ewentualnych powikłań w postaci zaburzeń rytmu 
czy przewodnictwa. Przez cały czas rejestrowany jest elek- 
trokardiogram. Do tętnicy wprowadza się zestaw Desilets-Hoffmana 
z zastawką hemostatyczną. Następnie poprzez koszulkę naczyniową 
przesuwa się cewnik prowadzący, który drogą wstępującą prze
mieszcza się do ujścia tętnicy wieńcowej. Po ustabilizowaniu 
cewnika w ujściu i wykonaniu kontrolnej koronarografii dobiera 
się najbardziej odpowiednią projekcję, która najwyraźniej obrazuje 
dojście do zwężenia, samo zwężenie oraz uwidocznia odejście gałęzi 
obocznych.

Następnie wewnątrz cewnika prowadzącego przesuwa się 
prowadnik o bardzo małej średnicy (ok. 0,014"), który dzięki od-



powiednim manewrom i przy pomocy testów kontrolnych z użyciem 
niewielkiej ilości kontrastu należy przeprowadzić przez zwężenie 
aż do obwodowej części naczynia.

Po prowadniku przesuwa się cewnik z balonikiem, który winien 
być ustawiony dokładnie w środku zwężenia. Środek balonika 
posiada marker stale widoczny w obrazie fluoroskopii. Kontrolę 
prawidłowego ustawienia balonika w zwężeniu wykonujemy podając 
przez cewnik prowadzący niewielką ilość kontrastu.

Ryc. 1. Sprzęt stosowany do koronaroplasiyki. 
Po strome lewej cewniki prowadzące. Od 
dołu kolejne etapy wprowadzania cewnika 
z balonikiem po koaksjalnym  prowadniku:

- cewnik prowadzący z wysuniętym  prow ad
nikiem

-przemieszczenie cewnika z balonikiem po 
prow adniku

- wypełniony balonik



Ryc. 2. Pompa ciśnieniowa z m anometrem  
służąca do kontrolowanego wypełniania  
balonika podczas PTCA

Po zakończonym poszerzaniu należy dokonać oceny uzyskanego 
rezultatu w kilku projekcjach, początkowo z pozostawionym w 
naczyniu prowadnikiem. Za pomyślny wynik przyjmuje się zre
dukowanie stopnia zwężenia tętnicy przynajmniej do 50%. Rezy-

Kolejnym krokiem jest połączenie odpowiedniej końcówki 
cewnika z pompą ciśnieniową i wypełnienie balonika mieszaniną 
środka cieniującego i soli fizjologicznej pod wymaganym ciśnieniem. 
Liczba wypełnień balonika w zależności od potrzeb jest różna, 
czas pojedynczej inflacji od 0,5 do 4-5 minut, a stosowane ciśnienia 
od 2 do 16 atmosfer. Czas wypełnienia jest często determinowany 
kliniczną reakcją pacjenta (silny ból stenokardialny, nasilone 
zmiany w ekg).



dualna stenoza poniżej 20% jest rezultatem bardzo dobrym. Ocenie 
podlega także napływ kontrastu do naczynia, wypełnienie części 
obwodowej oraz odpływ, które winny być niezaburzone.

Ryc. 3-6 przedstawiają przykłady komputerowej oceny 
skuteczności zabiegu koronaroplastyki metodą geometryczną i den- 
sytometryczna (u góry naczynie przed-, na dole po zabiegu)

Ryc. 4. Pomyślny wynik PTCA dużej gałęzi LAD

Ryc. 3. Wynik plastyki proksymalnego odcinka gałęzi 
przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej



Ryc. 5. Skuteczne poszerzenie pn ia  lewej tętnicy
wieńcowej (obwód tętnicy zabezpieczony pom ostam i 
aortalno-wieńcowymi)

Ryc. 6. Przykład plastyki ciasnego zwężenia w obrębie 
proksymalnego odcinka żylnego pomostu aortalno 
wieńcowego



Bardzo ważnym momentem jest odczekanie 10 minut przed 
ostateczną kontrolą. Jak uczy doświadczenie zdecydowana wię
kszość ostrych powikłań z tzw. wczesną restenozą występuje 
w tym właśnie czasie, bezpośrednio po PTCA.

Ostatecznie podajemy raz jeszcze kontrast po wycofaniu prowad
nika i wówczas zabieg można uznać za zakończony. Pacjent 
z pozostawioną koszulką naczyniową zostaje przewieziony do 
oddziału intensywnego nadzoru gdzie podlega 24 godzinnej obser
wacji. W tym czasie otrzymuje niewielkie dawki heparyny-1000 
jednostek/godz. oraz nitrogliceryny 0,5 mg/godz. dozowane przy 
pomocy pompy infuzyjnej.

Po tym okresie usuwa się koszulkę naczyniową i na 3 miesiące 
włącza się leczenie farmakologiczne w postaci:

- Nifedypina - 40 mg/dobę
- Aspiryna - 300 mg co drugi dzień
- Nitraty w dawce podawanej przed zabiegiem
Należy z całą mocą podkreślić, że w celu zabezpieczenia pacjenta 

przed wystąpieniem ewentualnych ostrych powikłań podczas 
zabiegu konieczna jest ścisła współpraca z oddziałem kardiochirurgii 
z możliwością wykonania natychmiastowej chirurgicznej reperfuzji 
mięśnia sercowego.

Ryc. 7. Efekt działania wypełnionego balonika na 
blaszki miażdżycowe przewężające światło tętnicy 
wieńcowej



Po zabiegu wykonuje się próbę wysiłkową, którą powtarza się 
po upływie 3 i 12 miesięcy. W przypadku dodatniego wyniku 
próby wykonuje się kontrolną koronarografię.

Z patomorfologicznego punktu widzenia zabieg koronaro- 
plastyki polega na uciśnięciu przez napięty balon blaszki 
miażdżycowej z jej następowym pęknięciem i wtłoczeniem w obręb 
środkowej warstwy naczynia. Towarzyszy temu uszkodzenie śród- 
błonka oraz pewne napięcie i rozciągnięcie środkowej warstwy 
tętnicy i przydanki. Jest to więc uraz naczynia, które podlega 
procesowi gojenia.

Najpierw dochodzi do pokrycia uszkodzonego miejsca pojedynczą war
stwą krwinek płytkowych uwalniaj ących płytkowy czynnik wzrostu. Dzięki 
niemu w miejscu urazu powstaje cienka pokrywa z wlóknika. 
Ostatecznym procesem jest reendotelializacja. Dodatkowo, usprawniony 
przepływ krwi wewnątrz naczynia wywiera dodatnie ciśnienie na jego 
ścianę stabilizując i wygładzając jej wewnętrzny zarys.

W chwili obecnej w niektórych ośrodkach do poszerzania zmian 
miażdżycowych stosuje się urządzenia mikrowiertłowe z za
bezpieczeniem przeciwzatorowym oraz lasery. Techniki te w obec
nym stadium są wykorzystywane do plastyki proksymalnych zmian 
głównych pni naczyń wieńcowych.

Wskazania do przezskórnej śródnaczyniowej
koronaroplastyki

PTCA jest metodą poszerzania istotnych zwężeń tętnic wieńcow
ych. Zwężenie istotne oznacza zmianę ograniczającą światło 
naczynia przynajmniej w 75%. Badania przepływów wieńcowych 
wykazały, że takie zwężenia oznaczają ograniczenie wysiłkowej 
wydolności chorych. Zwężenia powyżej 95% charakteryzują się niew
ydolnością spoczynkową.

W początkowym okresie wykonywania zabiegów poszerzano 
jedynie zmiany istotne u pacjentów z odwracalnym niedokrwieniem 
mięśnia sercowego, którzy byli całkowicie lub względnie oporni 
na terapię, tak że stanowili potencjalnych kandydatów do leczenia 
chirurgicznego. Podejmowano u nich próbę PTCA i w przypadku 
niepowodzenia chorzy byli operowani kilka dni później. W tym 
czasie z anatomicznego punktu widzenia u chorych kwalifikowanych 
do plastyki zwężenie winno być proksymalne, niezbyt długie, kon
centryczne, niezwapniałe. Ograniczenia te były podyktowane stop
niem doskonałości sprzętu. Szacuje się, że na przełomie lat 70-tych 
i 80-tych 3-5% pacjentów będących kandydatami do by-passów



mogło być leczonych PTCA. Ponadto, doświadczenie uczyło, że 
plastyka jest skuteczną metodą w przypadku 1-3 zwężeń, zaś w 
przypadku większej ilości zmian przewaga chirurgii jest bezsporna.

Obecnie w kwalifikacji do zabiegu PTCA ważną rolę odgrywa próba 
wysiłkowa oraz badania izotopowe w warunkach spoczykowych i wysił
kowych z użyciem talu 201. Plastyce poddawani są więc także chorzy 
z dodatnimi wynikami tych prób i ze współistniejącymi istotnymi 
zwężeniami w naczyniach nawet jeśli prezentują klinicznie stabilny 
obraz choroby wieńcowej, bez upośledzenia kurczliwości lewej komory. 
Przy kwalifikacji ważna jest rozmowa z chorym z przedstawieniem 
mu potencjalnych korzyści i ryzyka związanego z zabiegiem.

Dzięki nowoczesnej technologii sprzętu i doświadczeniu wykonu
jących PTCA wskazania do zabiegu stają się coraz śmielsze, a liczba 
powikłań spada. Wśród wprowadzonych ulepszeń można wymienić:

- nowe cewniki prowadzące o specjalnej, miękkiej końcówce 
typu soft-tip, dobrej wizualizacji w promieniach rtg i wysokim 
współczynniku wewnętrznego światła w stosunku do prze
kroju zewnętrznego tzw. large lumen-super flow;

- ulepszone konstrukcje rdzenia cewników z balonikiem 
pozwalające na transmisję siły nacisku wzdłuż osi długiej 
bez utraty jej wartości w odcinku dystalnym;

- balony wysokociśnieniowe (do 20 atm.) umożliwiające posz
erzanie starych, zwapniałych zmian.

- balony perfuzyjne typu CPC (Continous Perfusion Catheters) 
umożliwiające przepływ krwi do obwodowego odcinka 
naczynia w momencie wypełnienia balonu, wydłużające czas 
jednorazowego poszerzania;

- balony bardzo niskoprofilowe umożliwiające przechodzenie 
przez niezwykle ciasne, krytyczne zwężenia. Balony te wy
konane ze specjalnych polimerów przy wzroście ciśnienia 
wykazują nieznaczny przyrost średnicy (compliance);

- prowadniki o wysokiej manewrowości wewnątrz naczynia, 
pokryte teflonem zwiększającym ich "poślizgowość", z miękką, 
bezpieczną końcówką typu "floppy";

- prowadniki z oliwką typu Magnum-Meier o dużej średnicy 
do atraumatycznego pokonywania całkowitych okluzji;

- nowe zestawy aparatury angioskopowej o wysokiej rozdziel
czości obrazu, umożliwiające łatwe i szybkie uzyskiwanie 
stosownych projekcji oraz zastosowanie techniki subtrakcyjnej 
wraz z odpowiednio oprogramowanym komputerem do oceny 
zwężeń.



Ryc. 8a

Ryc. 8a/8b. Jednoetapowe poszerzenie długiego, ekscentrycznego
zwężenia w części zstępującej oraz krytycznej zmiany w odcinku dys- 
talnym prawej tętnicy wieńcowej.



Obecnie z powodzeniem poszerza się zmiany zlokalizowane na 
rozwidleniu naczynia stosując metodę "kissing balloon".

W przypadku kilku zmian najpierw poszerza się tętnicę za
bezpieczoną przez krążenie oboczne, następnie pozostałe. Może to 
być proces jednorazowy lub kilkuetapowy.

Jakkolwiek celem koronaroplastyki winna być całkowita re- 
waskularyzacja mięśnia sercowego, to jednak w części przypadków 
wykonuje się niepełną rewaskularyzację. Oznacza ona poszerzenie 
jednego, kluczowego naczynia w przypadku rozsianych, licznych 
zmian miażdżycowych, zwłaszcza obwodowych, co daje ustąpienie 
bądź złagodzenie dolegliwości. Takie postępowanie dotyczy często 
chorych w wieku powyżej 75 lat ze schorzeniami innych narządów, 
frakcją poniżej 45%, u których ryzyko operacji jest duże.

Pilnej plastyki wymagają chorzy ze stabilną chorobą wieńcową, 
u których doszło nagle do zaostrzenia dolegliwości z pojawieniem 
się stenokardii spoczynkowej. Przyczyną może być nałożenie się 
świeżej skrzepliny na pękniętą blaszkę miażdżycową.

PTCA bywa metodą uzupełniającą u chorych po dożylnej terapii 
streptokinazą. W ok. 30% przypadków pozostaje u nich istotne 
zwężenie tętnicy wieńcowej, które po kontroli testem wysiłkowym 
może być poszerzone.

Ryc. 9a/9b. Przykład przywrócenia drożności całkowicie 
zamkniętej prawej tętnicy wieńcowej przy pomocy PTCA

Przeciwwskazania do PTCA nie stanowi także świeże zamknięcie 
naczynia. Okazuje się, że ta świeża okluzja z technicznego punktu 
widzenia jest możliwa do pokonania za pomocą współcześnie stos
owanych prowadników.

Dodatkowym dobrodziejstwem zabiegu koronaroplastyki jest jej 
wpływ na czynność skurczową lewej komory. Stwierdzono 
mianowicie, że po skutecznie przeprowadzonej plastyce, po pewnym 
czasie, dochodzi do usprawnienia funkcji komory co znajduje odbicie 
w normalizacji wskaźników rozluźniania i obniżeniu ciśnienia 
końcoworozkurczowego (LVEDP). U podłoża tego mechanizmu leży 
fakt, że ciągłe, subkliniczne niedokrwienie mięśnia sercowego, 
a zwłaszcza warstwy podwsierdziowej, która ma duży udział 
w mechanizmie skurczu komory, upośledza jej rozluźnianie poprzez 
osłabienie tzw. "efektu napinania". Efekt ten polega na determinacji 
początkowego okresu rozkurczu komory stanem napięcia jej ściany 
od zewnątrz. Napięcie to zależy od wypełnienia i przepływu w 
tętnicach wieńcowych przebiegających w warstwie podnasier-



Ryc. 9a

Ryc. 9b

Ryc. 9a/9b. Przykład przywrócenia drożności całkowicie zamkniętej 
' prawej tętnicy wieńcowej przy pomocy PTCA



dziowej. Spadek przepływu spowodowany zwężeniem w tętnicy 
wieńcowej upośledza zatem czynność danego obszaru mięśnia lewej 
komory. Może to wyjaśnić m.in. dobre efekty PTCA u pacjentów 
we wstrząsie w przebiegu zawału.

Coraz częstszym wskazaniem do PTCA staje się wtórne zwężenie 
pomostów aortalno-wieńcowych. Taka "by-passoplastyka" powoduje 
usunięcie dolegliwości klinicznych pacjenta bez konieczności reoperacji. 
Jest to dobrą alternatywą zwłaszcza dla osób młodych, u których 
wcześnie doszło do rozwoju zmian w naczyniach wieńcowych.

Z praktycznego punktu widzenia bezwzględnym 
przeciwwskazaniem do plastyki naczyń wieńcowych jest zmiana 
dotycząca pnia lewej tętnicy wieńcowej o ile nie jest on zabez
pieczony pomostami aortalno-wieńcowymi.

Większość opisanych dalej sytuacji stanowi względne 
przeciwwskazania do zabiegów, które mogą być obarczone dużym 
ryzykiem powikłań.

I tak początkowe zwężenie prawej tętnicy wieńcowej jest naj
częściej kombinacją zwężenia samego naczynia oraz ujścia od aorty, 
wynik uzyskiwanego poszerzenia nie jest zadowalający.

Względnym przeciwskazaniem jest znaczna ektazja naczynia 
w bezpośrednim sąsiedztwie zwężenia, ponieważ takie tętniak- 
owate segmenty mogą potencjalnie zawierać materiał zakrzepowy 
i przy manipulacji prowadnikiem powodować zatory naczyń 
wieńcowych i konieczność operacji w trybie nagłym.

Z takich samych względów zalecana jest ostrożność w przypadku 
starych, rozsianych zmian w pomostach aortalno-wieńcowych.

Podczas plastyki okluzji, gdy czas całkowitego zamknięcia 
naczynia przekracza 4 miesiące, prawdopodobieństwo pomyślnego 
zabiegu PTCA spada poniżej 20%.

Dużym ryzykiem obarczony jest zabieg poszerzenia stenozy tęt
nicy przedniej zstępującej w przypadku, gdy wszystkie główne 
gałęzie odchodzą poniżej zwężenia.

Ryc. lOa/b. Skuteczny zabieg koronaroplastyki u pacjenta 
z krytycznym zwężeniem środkowego odcinka gałęzi przedniej 
zstępującej lewej tętnicy wieńcowej

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca powikłaną bardzo 
słabą czynnością lewej komory można przeprowadzić zabieg PTCA 
z zabezpieczeniem przepływu wieńcowego za pomocą specjalnej 
pompy wewnątrzaortalnej.



Ryc. 10a

Ryc. 10b

Ryc. 10a/ b. S kuteczny zabieg koronaropiastyki u pacjen ta  z  krytycznym  
zw ężeniem  środkow ego odcinka gałęzi p rzed n iej zstępu jącej lew ej t ęt- 
nicy wieńcow ej



Ryc. 11a

Ryc. 11 b

Ryc. 11a/b. Plastyka zwężenia, gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej 
umiejscowionego za odejściem dużej gałęzi brzeżnej



Należy jeszcze raz podkreślić, że przy podjęciu decyzji o wyko
naniu koronaroplastyki dużą rolę odgrywa doświadczenie lekarza, 
jakość posiadanego sprzętu oraz komfort pełnego zabezpieczenia 
kardiochirurgicznego.

W Polsce w 1989 roku u 130 osób poddanych koronaroplastyce 
uzyskano trwały efekt kliniczny i hemodynamiczny u ok. 80%, 
u 20% chorych doszło do wystąpienia restenozy w miejscu wyko
nanego zabiegu PTCA. Nawracająca stenoza występująca po 
pomyślnym PTCA pozostaje najpoważniejszą barierą do szerszego 
wprowadzenia metody. Restenozy występują zarówno jako zmiany 
wczesne jak i odległe powikłania zabiegu. Częstość ich występo
wania waha się od 15-40% skutecznych plastyk. Za kryterium jej 
rozpoznania jest uważane zwiększenie się zwężenia rezydualnego 
tętnicy wieńcowej przynajmniej o 30% do wartości nie mniejszej 
jednak niż 50% jej światła.

Przyczyny restenozy nie są do końca jasno sprecyzowane. 
Wiadomo na pewno, że jej częstość zależy od bezpośredniego wyniku 
zabiegu. W przypadku większego rezydualnego zwężenia wzrasta 
prawdopodobieństwo nawrotu stenozy, ponieważ nasilają się wów
czas zaburzenia przepływu krwi przez zwężony odcinek. Biorąc 
pod uwagę, że wypełnienie balonika jest typowym urazem ściany 
- miejsce uszkodzenia podlega procesowi gojenia, dochodzi w nim 
do odkładania się krwinek płytkowych, na bazie których tworzy 
się skrzeplina przyścienna. Stopień adhezji płytek jest odwrotnie 
proporcjonalny do 4 potęgi powierzchni przekroju naczynia a wprost 
proporcjonalny od przepływu krwi. Wraz z upływem czasu skrze
plina ulega organizacji łącznotkankowej, a następnie inkrustacji 
lipidami i solami wapnia tworząc typową blaszkę miażdżycową. 
Dodatkowym czynnikiem o potwierdzonej roli w patogenezie pow
stania restenozy jest kurcz naczynia w miejscu plastyki stymu
lowany czynnikami uwalnianymi przez płytki krwi (serotonina, 
tromboksan).

Niektórzy autorzy szukają przyczyn restenozy w zaburzeniach 
przepływu krwi w obwodowym odcinku naczynia w związku 
z obecnością poszerzonych gałązek krążenia obocznego. Teoria ta 
jednak nie znajduje potwierdzenia wobec faktu nagłego zamknięcia 
naczyń krążenia obocznego po pomyślnie przeprowadzonym zabiegu 
koronaroplastyki.

Na szczęście w większości przypadków restenoza nie powstaje 
i w miejscu plastyki dochodzi do neoepitelializacji. Na powstanie 
ponownego zwężenia mogą mieć wpływ typowe czynniki ryzyka



choroby wieńcowej jak: zaburzenia lipidowe, otyłość, nadciśnienie 
tętnicze, hiperurykemia, palenie tytoniu oraz sposób leczenia przed 
i po zabiegu.

Nawrót zwężenia stanowi istotny problem terapeutyczny. 
W tym przypadku należy rozważyć decyzję o zakwalifikowaniu 
pacjenta do powtórnej angioplastyki lub leczenia operacyjnego. 
Powtórny zabieg PTCA jest skuteczny w 90%, zaś kolejna restenoza 
powstaje u ok. 24% pacjentów. W części tych ostatnich przypadków 
w wyspecjalizowanych ośrodkach stosuje się metodę przezskórnej 
implantacji endoprotezy naczyniowej w światło tętnicy wieńcowej 
- w miejscu uporczywie nawracającego zwężenia - uzyskując obiecu
jące wyniki.

Mimo doniesień na temat restenozy koronaroplastyka stanowi 
cenną metodę leczenia choroby niedokrwiennej serca dając 
możliwość uniknięcia zabiegu kardiochirurgicznego.

ZASTOSOWANIE PTCA W OSTRYM OKRESIE ZAWAŁU
SERCA

Koronaroplastyka w ostrym okresie zawału serca jako metoda 
terapeutyczna została wprowadzona w 1981 roku (Rentrop i Ganz). 
Stosowana była jako metoda samodzielna, bądź w połączeniu 
z trombolizą. Jej wyniki są wciąż dyskusyjne. W swoim założeniu 
ma ona ograniczać obszar zawału, wpływać na poprawę funkcji 
lewej komory, zmniejszać wczesną i późną śmiertelność poprzez 
rozszerzenie tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za zawał. Jeżeli 
na angiogramie stwierdza się obecność innych istotnych stenoz 
ich dilatację zaleca się odłożyć na koniec fazy zdrowienia.

Plastyka u w/w chorych nie jest wolna od typowych powikłań, 
w szczególności restenozy, a nawet całkowitej niedrożności naczynia, 
pomimo skojarzonej trombolizy i następowego wlewu heparyny 
(18-34%). Dlatego też szczególnie ważne jest przygotowanie zespołu 
kardiochirurgicznego do operacji w trybie nagłym.

Rzadziej stosuje się koronaroplastykę jako metodę pierwszego 
rzutu w leczeniu świeżego zawału, jednak w czasie nie dłuższym 
niż 3-4 godziny od początku wystąpienia bólu zawałowego. To 
mechaniczne udrożnienie tętnicy wieńcowej w pewnych przypad
kach stanowi wystarczające zabezpieczenie pacjenta, w innych wy
maga następowej trombolizy, a nawet zabiegu chirurgicznego.

Pomimo krytycznych ocen wydaje się, że koronaroplastyka 
stanowi cenną metodę uzupełniającą u niektórych chorych ze



świeżym zawałem mięśnia sercowego, gdzie leczenie trombolityczne 
nie przyniosło spodziewanego efektu.

Wyniki koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki
AM w Łodzi

Pierwszą koronaroplastykę wykonano w Łodzi w lipcu 1991 
roku. Od tej pory do lutego 1993 roku poszerzono 215 zwężeń 
u 176 pacjentów. W tej grupie było 82% mężczyzn i 18% kobiet, 
średni wiek 49 lat. 34% pacjentów miało niestabilną postać choroby 
wieńcowej, 2% było w ostrej fazie zawału serca. PTCA wykonywano 
także u pacjentów po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego 
(4,5%) oraz w przypadkach nawrotu zwężenia po wcześniejszym 
poszerzaniu (8%).

Skuteczne poszerzenie uzyskano w 93% zwężeń, niezależnie od 
tego, czy pacjent miał zmiany jedno- czy wielonaczyniowe. Należy 
podkreślić, że 93% sukcesu, jest to łączny rezultat, obejmujący 
również 29 przypadków okluzji (czyli 16%). W grupie okluzji 
skuteczność była oczywiście niższa, w 76% uzyskaliśmy trwałe 
udrożnienie i poszerzenie tętnicy, a 24% pacjentów było kwali
fikowanych do leczenia operacyjnego. Trzeba wspomnieć, 
iż kryterium kwalifikacyjnym był nie dłuższy okres okluzji, niż 
3 miesiące, co wyjaśnia wysoki procent skuteczności zabiegów.

Najczęściej obserwowanym powikłaniem było rozwarstwienie tęt
nicy z zaburzeniem przepływu, bądź ostrą okluzją - 12 chorych 
(7%). W tych przypadkach stosowaliśmy wielokrotne inflacje stan
dardowym balonikiem lub umieszczaliśmy na 60 min balon przepły
wowy (CPC Mainz). Dzięki tym zabiegom udawało się trwale 
skleić rozwarstwioną ścianę naczynia i uzyskać stabilizację 
kliniczną u 8 chorych, czyli 75% grupy dyssekcji. Tylko 4 pacjentów 
było operowanych w trybie pilnym z powodu ostrego rozwarstwienia. 
2 dalszych było operowanych z powodu nawracającej okluzji LAD 
w ostrej fazie zawału serca. W sumie pilną operację pomostowania 
aortalno - wieńcowego trzeba było wykonać u 6 pacjentów (3,2%). 
Wszystkie operacje były skuteczne, pacjenci żyją bez dokonanych 
zawałów serca.

Żaden chory z analizowanej grupy nie zmarł, zawał serca wikłał 
PTCA tylko w jednym przypadku.

Restenozę potwierdziliśmy angiograficznie u 15 pacjentów (9%). 
W tej grupie większość chorych (80%) było poddanych ponownemu 
zabiegowi PTCA, 7% leczono zachowawczo, a 13% zakwalifikowano 
do planowej operacji pomostowania.



Uzyskane przez nas wyniki są porównywalne z najlepszymi 
ośrodkami w świecie i zachęcają do dalszego rozwoju koronaro- 
plastyki w Łodzi.



Bogdan Stefaniak

KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE

Rola krążenia pozaustrojowego w rozwoju kardiochirurgii
Postępy w chirurgii serca i aorty piersiowej są ściśle związane 

z rozwojem krążenia pozaustrojowego. Pierwsza myśl o perfuzji 
pozaustrojowej powstała na początku 19 wieku - wtedy to Le 
Gallois w swych pracach pisał o możliwości perfundowania izolo
wanych narządów za pomocą pompy zastępującej serce. Myśl tę 
próbował kontynuować w doświadczeniach na psach Brown-Sequard 
(1858), a później Frey i Gruber (1885). W tym samym czasie 
Ludwig i Schróder rozpoczęli doświadczenia z mechanicznymi ut
leniaczami krwi.

Niepowodzenia wczesnych doświadczeń z krążeniem pozaustro- 
jowym warunkowały problemy z krzepnięciem krwi. Dopiero gdy 
w roku 1916 J ay M c  Lean  odkrył heparynę, umożliwiło to rozwój 
dalszych prac nad krążeniem pozaustrojowym. Były to lata począt
ków kardiochirurgii. Za datę przełomową rozwoju chirurgii serca 
uważa się rok 1938, kiedy to R obert G ross z Bostonu zamknął 
z powodzeniem przetrwały przewód tętniczy. Późniejsze operacje 
Crafoorda, Blalocka, Pottsa, Brocka i Bailleya  były wykonywane 
na bijącym sercu bez możliwości operowania w jego wnętrzu. To 
sprawiło, że już w 1937 roku G ib b o n  w Filadelfii zbudował 
i stosował w doświadczeniach aparat do krążenia pozaustrojowego 
który stał się pierwowzorem używanych obecnie aparatów płuco- 
serce. Tę koncepcję krążenia pozaustrojowego jako metody umożli
wiającej operacje we wnętrzu serca kontynuowali w swoich pracach 
w latach 50-tych D enis, Lillehei, N elson , D o d vill i inni.

Pierwszą operację w krążeniu pozaustrojowym u człowieka, która 
skończyła się pełnym powodzeniem wykonał w r. 1953 G ibbon  
zamykając ubytek przegrody międzyprzedsionkowej z użyciem apa
ratu własnego pomysłu. Wydarzenie to rozpoczęło nowy etap 
w rozwoju kardiochirurgii. Równolegle do badań nad krążeniem 
pozaustrojowym prowadzono prace nad zastosowaniem hipotermii 
do celów operacji serca. Metoda ta spowodowała znaczny postęp 
w kardiochirurgii i zmniejszyła ryzyko operacyjne w związku
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z ochronnym  działaniem  zim na na m etabolizm  komórkowy. P race 
n ad  h ip o term ią  prow adzili B igelow , B oerm a , D rew  i inni. Oziębienie 
ciała do celów chirurgii serca uzyskiw ano chłodząc powierzchnię 
ciała (h ipo term ią  do 29°C) lub krew  poza ustrojem  (h ipoterm ią 
głęboka do 10-12°C). M etoda głębokiej h ipo term ii opracow ana przez 
S h ie ld sa  i L ew isa  zna lazła  w ielu zwolenników i do la t  60-tych 
była szeroko stosow ana w kard iochirurg ii. W m etodzie tej wg 
D rew ’a, obniżenie ciepłoty ciała do 12°C wym agało zastosow ania 
k rą żen ia  pozaustrojow ego z wysoko w ydajnym  w ym iennikiem  ciepła 
a krew  u tlen ia ła  się w płucach chorego. M etoda ta  m imo stw orzenia 
ch irurgow i idealnego kom fortu  operacyjnego - ch iru rg  operował 
n a  n ieruchom ym , pozbawionym  krwi sercu, była m etodą czaso
chłonną ze w szystkim i ujem nym i następstw am i, w ym agającą dużej 
ilości k rw i i w znacznym  stopn iu  obciążała chorego. Obecnie 
po łączenie h ip o term ii z k rążen iem  pozaustrojow ym  z zastoso
w aniem  sztucznego u tlen iacza  krw i je s t powszechnie stosow ane 
w kard iochirurg ii.

Ewolucja w technice k rążen ia pozaustrojowego od la t 50-tych do 
chwili obecnej była ściśle zw iązana z rozwojem kardiochirurgii. Nowe 
sposoby leczenia chirurgicznego wad serca, chorób aorty piersiowej, 
choroby niedokrwiennej serca wymagały ciągłego udoskonalenia tech
niki k rążenia pozaustrojowego. Doświadczenie nabyte przez zespoły 
operujące serce z użyciem  k rążen ia  pozaustrojowego, używ anie 
nowoczesnej aparatu ry , jednorazowych utleniaczy i całego sprzętu, 
przyczyniło się do zm niejszenia ryzyka operacyjnego i uzyskiw ania 
coraz lepszych wyników w operacjach na  otw artym  sercu.

Cel, zadania i wskazania do krążenia pozaustrojowego

C elem  k rą ż e n ia  pozaustro jow ego  je s t  z a s tą p ien ie  hem ody
nam icznej czynności serca i zapew nienie w ym iany gazowej krw i 
w okresie wyłączenie serca z jego pracy. A p a ra t do k rążen ia  pozaus
trojowego zw any również sztucznym  płuco-sercem  pow inien spełniać 
powyższe postu laty , a rów nocześnie elim inow ać u jem ne sku tk i 
k rą żen ia  k rw i poza ustro jem  chorego. U tlen ien ie  krw i poza ustro jem  
i zapew nienie optym alnego przepływ u krw i przez narządy , tak  
aby  u trzm a ć  ich czynność w gr. fizjologicznych je s t  głównym 
zadan iem  k rążen ia  pozaustrojow ego. Dzięki tem u, że serce na  
czas operacji je s t  wyłączone z k rążen ia  - ch iru rg  może operować 
pod kon tro lą  w zroku we w nętrzu  serca lub zatrzym ać jego czynność 
operując naczynia wieńcowe.



Ponieważ większość zabiegów naprawczych w wadach wro
dzonych i nabytych serca wymaga kardiotomii, zastosowanie 
krążenia pozaustrojowego w leczeniu tych wad jest tu pierwszym 
i najczęstszym wskazaniem. Omawiając wskazania do zastosowania 
krążenia pozaustrojowego na drugim miejscu należy wymienić 
chorobę niedokrwienną serca, gdzie wykonanie pomostów aortalno- 
wieńcowych lub innych zabiegów na naczyniach wieńcowych wy
maga zatrzymania krążenia krwi. Do tej samej grupy wskazań 
należy zaliczyć wycięcie tętniaków pozawałowych serca. Dalszą 
grupą choroby których leczenie chirurgiczne ściśle łączy się z zas
tosowaniem krążenia pozaustrojowego są tętniaki aorty piersiowej, 
zarówno części wstępującej, luku aorty jak i części zstępującej.

Rozwój współczesnej kardiochirurgii doprowadził do przeszczepu 
serca, którego dokonanie było możliwe dzięki zastosowaniu krążenia 
pozaustrojowego.

Stosunkowo rzadko stosuje się krążenia pozaustrojowe w urazach 
serca i dużych naczyń, innych chorobach serca i przeszczepach 
narządowych celem podtrzymania żywotności przeszczepianych na
rządów. W ciężkich zaburzeniach hemodynamicznych spowodow
anych chorobami serca stosuje się zmodyfikowane krążenie 
pozaustrojowe jako tzw. krążenia wspomagane.

Technika krążenia pozaustrojowego

Aparat do krążenia pozaustrojowego (ryc. 1) składa się 
z 3 zasadniczych części: pompy tętniczej, utleniacza krwi - oksy- 
genatora i układu ssania, który stanowią najczęściej dwie lub trzy 
pompy odsysające krew z pola operacyjnego do zbiornika, skąd po 
odpienieniu i filtrowaniu wraca z powrotem do utleniacza krwi.

Pracę lewej komory zastępuje pompa tętnicza, jest to najczęściej 
pompa rotacyjna ssąco-tłocząca typu De Bakey’a dająca ciągły 
strumień krwi. Używa się również pomp dających przepływ pul
sujący zbliżony do fizjologicznego co korzystnie wpływa na przepływ 
tkankowy i zmniejsza uszkodzenie elementów morfotycznych krwi.

Pompa tętnicza tłoczy krew utlenowaną w oksygenatorze do 
układu tętniczego chorego - najczęściej do aorty lub do tętnicy 
udowej. Z teoretycznego punktu widzenia rzut minutowy pompy 
powinien być równy rzutowi minutowemu serca, w praktyce jednak 
należny rzut oblicza się w odniesieniu do powierzchni ciała, tj. 
2,2-2,4 Pm2. Prawidłowy przepływ krwi w czasie perfuzji pozaus- 
trojowej zależy od rzutu minutowego pompy i powrotu żylnego



Ryc. 1. Aparat do krążenia, pozaustro
jowego duńskiej firmy "POLYSTAN"

a wyraża się 
ciśnieniem tęt
niczym i żylnym. 
Tętnicze ciśnienie 
perfuzyjne jest
zwykle niższe niż 
wykazują to pomiary 
przedoperacyjne. 
Tłumaczy się to 
z m n i e j s z e n i e m  
oporu naczyniowego 
wynikającego z czyn
nego rozszerzenia 
układu tętniczego 
jak również elimi
nowaniu odruchów 
regulujących stan 
napięcia układu żyl- 
nego. To ciśnienie 
tętnicze niższe na 
początku perfuzji 
stopniowo wzrasta 

w miarę czasu jej trwania w wyniku przejścia z fazy rozkurczu 
łożyska naczyniowego. Zbyt wysokie ciśnienie perfuzyjne świadczy 
o upośledzeniu przepływu obwodowego lub małej elastyczności 
łożyska naczyniowego. Przyczyną niskiego ciśnienia perfuzyjnego 
jest najczęściej mały rzut pompy spowodowany upośledzonym pow
rotem żylnym, zbyt mała objętość krwi lub zaleganie jej w układzie 
żylnym. Wymaga to skorygowania przez perfuzjonistę warunków 
prowadzenia krążenia pozaustrojowego.

Drugą i najważniejszą częścią aparatu do krążenia pozaustro
jowego jest utleniacz krwi - oksygenator. Jest to urządzenie jed
norazowego użytku zbudowane z tworzyw sztucznych, które jest 
"sztucznym płucem" i w nim dochodzi do wymiany krwi poza 
ustrojem. Miejsce umieszczenia oksygenatora w systemie krążenia 
pozaustrojowego zależy od rodzaju oksygenatora. Jeżeli jest to 
oksygenator spieniający umieszcza się go na linii spływu żylnego 
(ryc. 2). W tej technice krążenia pozaustrojowego krew żylna z 
żył głównych układem kaniul i drenów spływa siłą grawitacji do 
oksygenatora gdzie następuje wymiana gazowa i stąd jako krew 
tętnicza zostaje wtłoczona pompą do układu tniczego. Jeżeli jest 
to oksygenator membranowy (kapilarny), to jest umieszczony za



Ryc. 3. Schemat krążenia krwi poza ustrojem z użyciem oksy- 
genatora membranowego (system zam knięty ’

Ryc. 2. Schem at krążenia poza ustrojem z użyciem oksygenatora 
spieniającego



pompą, która tłoczy krew pod ciśnieniem przez oksygenator do 
układu tętniczego. W tym rozwiązaniu technicznym krew żylna 
z żył głównych spływa do elastycznego zamkniętego zbiornika 
(system zamknięty) z którego pompa tłoczy krew przez oksygenator.

W innym systemie (otwartym) krew spływa do sztywnego ot
wartego zbiornika integralnie związanego z oksygenatorem mam- 
branowym, z którego pompa podaje krew przez oksygenator do 
aorty (ryc. 4). W tym systemie "otwartym” zestaw czujników 
połączonych z pompą lub jednokierunkowych zastawek zabezpiecza 
przed przypadkowym dostaniem się powietrza do linii tętniczej.

Ryc. 4. Schem at krążenia krw i poza ustrojem z użyciem oksy- 
genatora membranowego (system otwarty)

Układ drenów jednorazowego użytku łączy aparat z układem 
krążenia chorego i polem operacyjnym. Ta część drenów, która 
łączy się z układem krążenia i w których krąży krew musi być 
dokładnie wypełniona płynem "krwiozastępczym" i pozbawiona 
pęcherzyków powietrza.

Trzecia zcęść aparatu to układ ssący składający się z 2-3 pomp, 
które odsysają krew z poła operacyjnego do zbiornika, w którym 
krew odpienia się i po przejściu przez filtr spływa do zbiornika 
oksygenatora. W ten sposób nie ma utraty krwi i krew odsysana



w trakcie operacji z pola operacyjnego wraca z powrotem do układu 
krążenia i krąży w układzie zamkniętym. Zastąpienie przez aparat 
hemodynamicznej czynności serca i wymiany gazowej w płucach, 
wymaga stałej i dokładnej oceny życiowych czynności chorego przy 
użyciu wszystkich dostępnych metod monitorowania. Jest to 
możliwe dzięki użyciu wielu urządzeń elektronicznych, częstym 
powtarzaniu badań laboratoryjnych i pomiarów dokonywanych przy 
stole operacyjnym. Właściwa interpretacja wyników tych badań 
przez perfuzjonistę i anestezjologa, pozwala tak prowadzić krążenie 
pozaustrojowe, aby utrzymać czynność ustroju w granicach 
fizjologicznych, a jednocześnie eliminować niekorzystne skutki 
krążenia krwi poza ustrojem. Elektroniczne urządzenia monitoru
jące dostarczają cały szereg danych dotyczących układu krążenia 
krwi w czasie gdy czynność serca i płuc zastępuje aparat.

Przekaźniki bioelektryczne - elektrody umocowane do skóry 
i przekaźniki pomiarów ciśnień - cewniki wprowadzone do naczyń 
krwionośnych przekazuj ą energię w postaci impulsów elektrycznych 
do kardiomonitorów. Te umożliwiają stałą obserwację na ekranie 
oscyloskopu - krzywej Ekg, krzywej ciśnienia tętniczego, 
ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnień w łożysku płucnym i jamach 
serca z równoczesnym podaniem ich wartości cyfrowych i ciągłym 
zapisem graficznym. Perfuzjonista korzystając z tych danych regu
luje rzut minutowy pompy, wypełninie i spływ żylny do oksy- 
genatora. Prowadzenie krążenia pozaustrojowego w hipotermii 
i oziębienie m. sercowego wymaga pomiaru temperatury z wielu 
punktów. Przekaźniki temperatury - elektrody założone do przełyku 
lub odbytnicy, skóry lub nosogardzieli, czujnik temperatury krwi 
w aparacie, igła termistorowa wkłuta do m. sercowego, przekazują 
dane do termistora, co pozwala kontrolować temperaturę ciała 
i mięśnia sercowego. Niektóre aparaty mają urządzenia z przekaźni
kami elektrochemicznymi umieszczonymi w przepływającej krwi, 
które przekzują w sposób ciągły prężność gazów i saturacje krwi.

Przebieg perfuzji jest monitorowany proóbkami krwi pobieranymi 
z aparatu, które poddane szybkiej analizie określają aktualną 
gazometrię krwi, poziom elektrolitów homoglobiny, hemolizę - badań 
określających warunki prowadzenia krążenia pozaustrojowego. 
Wyniki wszystkich tych badań pozwalają ustalić właściwe 
przepływy O2 i CO2 lub powietrza przez oksygenator, kontrolować 
rozcieńczenie krwi, uzupełniać niedobory elektrolitów, wyrównać 
zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i zapewnić właściwy 
poziom heparynizacji. Kontrola diurezy w czasie perfuzji pozwala



bezpośrednio ocenić czynność wydzielniczą nerek a pośrednio 
właściwą perfuzję narządową.

W każdym oksygenatorze znajduje się wymiennik ciepła dzięki, 
któremu możemy regulować temperaturę krwi a przez to tem
peraturę operowanego chorego. Niezbędnym urządzeniem do tego 
celu jest tzw. "heater-cooler" urządzenie które zapewnia zamknięty 
obieg wody o żądanej temperaturze przez wymiennik ciepła. Prze
bieg perfuzji, otrzymane wyniki badań odnotowuje się w tzw. 
"karcie prefuzji", co dokumentuje przebieg krążenia pozaustro- 
j owego.

Utleniacze krwi - oksygenatory

Utleniacze krwi w aparacie do krążenia pozaustrojowego 
zastępują czynność płuc stąd nazywane są również sztucznymi 
płucami. W zależności od ich budowy i zasady działania dzielimy 
je na 3 typy - spieniające, ekranowe i membranowe. Obecnie 
w użyciu są przede wszystkim oksygenatory spieniające i mem
branowe.

Oksygenatory spieniające. Pierwowzorem tych oksygenatorów 
był utleniacz Lilleheya - De Walla, ale dopiero wprowadzenie 
jednorazowych plastykowych oksygenatorów przyczyniło się do 
rozwoju krążenia pozaustrojowego. Oksygenator spieniający składa 
się z 3 zasadniczych części - spieniającej, odpieniającej i zbiorczej, 
(ryc. 5). Do części spieniającej doprowadzony jest tlen, który 
przechodząc przez dyspersor i krew powoduje jej spienienie 
a więc powstanie milionów pęcherzyków krwi. Zapewnia to zet
knięcie się krwinek na dużej powierzchni z tlenem a następnie 
utlenienie krwi. Efektywność utleniania zależy od powierzchni 
pęcherzyków, która jest wykładnikiem liczby tzw. małych pęche
rzyków powstających w wyniku dyspresji tlenu we krwi a to zależy 
przede wszystkim od ilości przepływającego tlenu. Tak więc zmniej
szenie przepływu tlenu przez oksygenator pod kontrolą badań 
gazometrycznych zwiększa nie tylko efektywność utleniania, ale 
powoduje również mniejsze uszkodzenie krwinek i ogranicza 
możliwość mikrozatorów. Ilość przepływającego przez oksygenator 
tlenu można zmniejszyć w stosunku do ilości przepływającej krwi 
nawet do wartości 0,5 : 1, utrzymując równocześnie APO2 w gr. 
80-150 mmHg 1 APCO2 w gr. 40 mmHg. Dodanie CO2 do przepły
wającego tlenu nie jest zwykle konieczne gdyż w oksygenatorach 
spieniających dochodzi raczej do retencji CO2 we krwi. Powstała 
w wyniku spienienia krwi piana, odpienia się w części odpieniającej



oksygenatora, przechodząc przez siatkę z żyłki poliestrowej lub 
gąbkę poliuretanową pokrytą metylopolysilikonem - środkiem od- 
pieniającym. Utleniona, odpieniona krew przechodzi przez filtry 
i zbiera się w części zbiorczej oksygenatora, skąd pompą tętniczą 
podaje ją do okładu tętniczego. W części spieniającej na linii spływu 
żylnego wmontowany jest wymiennik ciepła, dzięki któremu 
możemy dowolnie regulować temperaturę krwi. W Posce najczęściej 
używany jest jednorazowy plastykowy oksygenator R yg g -K yvsq a a vd  
lub B entlev. Shilev. Belco.

Ryc. 5. Oksygenator spełniający Rygg-Kyv sgaarda (schemat) 
A  - część spieniająca, B - część odpieniająca, C -część zbiorcza

Oksygenatory membranowe. Są one bardziej nowoczesne, 
zapewniają lepszą wymianę gazową, mogą być stosowane w długich 
perfuzjach i nie uszkadzają elementów morfotycznych krwi - ponie
waż krew nie styka się tutaj bezpośrednio z tlenem. Działanie 
utleniacza mambranowego najbardziej przypomina warunki 
wymiany gazowej w płucach. W utleniaczach membranowych do 
wymiany gazowej dochodzi przez membrany mające charakter błon 
półprzepuszczalnych rozdzielających krew i gaz. Współczesne ok
sygenatory membranowe to oksygenatory kapilarne (ryc. 6). Krew 
przepływa tutaj przez ok. 50 tys. rurek kapilarnych, które mają 
charakter mikroporowatych błon o grubości ściany ok. 25 mikronów 
i średnicy 200 mikronów a zbudowanych z polypropylenu lub 
teflonu (ryc. 7). Rurki kapilarne otoczone są płaszczem przepły-



wającego gazu. Mikropory tych kapilarów mają średnice od 1 do 
5 mikronów a więc są znacznie mniejsze od średnicy krwinek 
czerwonych i innych elementów morfologicznych krwi. Przez te 
mikropory dochoodzi do wymiany gazowej (ryc. 8). Ciśnienie par
cjalne tlenu w przepływającym gazie (PO2 = 760 mmHg) jest 
znacznie większe od ciśnienia porcjalnego tlenu w przepływającej 
przez kapilary krwi żylnej (PO2 = 40 mmHg). Na skutek różnicy 
ciśnień tlen będzie dyfundował przez membranę do krwi. Na tej 
samej zasadzie dochodzi do eliminacji C02- Ciśnienie porcjalne 
CO2 w znajdującej się w kapilarach krwi żylnej jest znacznie 
większe (PCO2 = 48 mmHg) od ciśnienia porcjalnego CO2 w mi
eszaninie gazów. Dlatego w oksygenatorach membranowych uży
wamy w mieszaninie gazów O2 i CO2 lub częściej powietrze. 
Zapobiega to nadmiernemu "wypłukaniu" CO2 z krwi. Stały pomiar 
saturacji krwi żylnej pozwala ustalić optymalny przepływ tlenu 
w mieszanienie z powietrzem. Określa to tzw. FIO2 - koncentracja 
tlenu w mieszaninie z powietrzem wyrażona w procentach. Żądane 
FIO2 w przepływającym przez oksygenator gazie uzyskuje się 
w specjalnym mikserze gazów.

Ryc. 6. Oksygenator m am branowy (kapilarny) B entleya  
(schemat)at): 1 - wlot krwi żylnej, 2 - wym iennik ciepła, 
3 - kapilary, 4 - wlot i wylot gazu, 5 - wlot krw i tętniczej



Ryc. 7. R urka  kapilarna oksygenatora membranowego

Ryc. a. w ym iana gazowa w rurce kapilarnej oksygenaiui u
kranowego

W Polsce używa się najczęściej oksygenatory membranowe Safe 
I i II, Bentley, Bard, Masterflo.

Istnieją również doniesienia o doświadczeniach nad nowymi 
sposobami utleniania krwi. Zastosowano tu fluorokarbon FC 43, 
który przejmuje rolę pośrednika tlenowego przy czym tlen



rozpuszcza się w fluorokarbonie, a na powierzchni granicznej krwi 
i fluorokarbonu następuje utlenianie.

Wyniki tych badań potwierdzają możliwości zastosowania 
w przyszłości utleniaczy płynowych.

Hemodilucja w krążeniu pozaustrojowym

Do lat 60-tych zabiegi w krążeniu pozaustrojowym wykonywano 
używając do wypełnienia aparatu krwi heparynizowanej, uważając 
aparat płuco-serce jako przedłużenie przestrzeni naczyniowej 
a wypełnienie go pełną krwią najmniej narusza równowagę 
fizjologiczną ustroju. Ponieważ tzw. "przestrzeń martwa" ówczes
nych aparatów była stosunkowo duża, wymagało to użycia dużych 
ilości krwi heparynizowanej. Późniejsze obserwacje wykazały, że 
zastosowanie dużych ilości tzw. krwi homologicznej prowadzi do 
poważnych powikłań.

G a d boys i L itw ak  opisywali zespół po krążeniu pozaustrojowym, 
któremu nadali nazwę zespołu po przetoczeniu krwi zgodnogrupowej 
(hemologus blood syndrome). W zespole tym występował poper- 
fuzyjny spadek ciśnienia tętniczego, wzrost ciśnienia żylnego 
z zaleganiem krwi w układzie żyły wrotnej. Zaburzenia w krążeniu 
włośniczkowym doprowadziły do tzw. płuca poperfuzyjnego, a po
dobne zmiany występowały również w obrębie mózgu i nerek. 
Dlatego zastosowanie płynów innych niż krew do wypełnienia 
aparatu stało się poważnym osiągnięciem w kardiochirurgii.

W roki 1962 Zuhdi i Cooley zastosowali 5% roztwór glukozy 
do wypełnienia aparatu. To spowodowało, że zaczęto budować 
utleniacze krwi o coraz mniejszej pojemności aby zmniejszyć ilość 
płynu użytego do wypełnienia aparatu, a przez to podwyższyć 
próg rozcieńczenia krwi. Obecnie do wypełnienia aparatu stosuje 
się różne płyny wieloelektrolitowe o różnym składzie wraz 
z niskocząsteczkowym Dekstranem i Haemaccelem. Płyny użyte 
do wypełnienia aparatu powinny być izotoniczne, izoosmolarne 
łatwe do wydalenia z ustroju. Płyny te nie mogą powodować 
hemolizy krwi, zaburzeń elektrolitowych i równowagi kwasowo- 
zasadowej.

Każdy z ośrodków kardiochirurgicznych wypracował sobie własny 
"model" płynu (krwiozastępczego). Najczęściej stosuje się płyn Rin- 
gera i Hartmanna z dodatkiem potasu, mannitolu i dwuwęglanu 
sodu. Płynem tym w ilości do 25 ml/kg wagi z 50 mg heparyny 
dodanej do 1000 ml płynu wypełnia się aparat do krążenia pozaus-



trojowego. Stopień rozcieńczenia krwi kontroluje się badaniem he- 
matokrytu badając równocześnie poziom elektrolitów, płytek krwi 
i hemolizę. Ubytki krwi w czasie operacji uzupełniania się świeżą 
krwią ACD z dodatkiem heparyny. Aby nie przekroczyć progu 
rozcieńczenia krwi u dzieci aparat wypełnia się w całości częściowo 
krwią heparynizowaną lub świeżą ACD z heparyną. Hemodilucja 
w krążeniu pozaustrojowym nie tylko zmniejsza objętość 
przetaczanej krwi, zapobiega związanym z tym powikłaniom, ale 
również drogą zmniejszenia lepkości krwi poprawia przepływ 
włośniczkowy i utlenianie tkankowe. Podkreśla się również, że 
hemodilucja zmniejsza uszkodzenie elementów morfotycznych krwi, 
a co za tym idzie hemolizę. Dzięki temu, że aparat wypełniony 
płynem "krwiozastępczym" możemy użyć krążenia pozaustrojowego 
w przypadkach nagłych bez potrzeby posiadania dużej ilości krwi.

Kontrolowana heparynizacja w krążeniu 
pozaustrojowym

Jedną z zasadniczych przyczyn niepowodzeń wczesnych doświad
czeń z krążeniem pozaustrojowym były problemy związane z krzep
nięciem krwi. Wprawdzie już w roku 1916 M c  L ean  i H a w ell 
odkryli i opisali działanie heparyny to dopiero późniejsze badania 
nad jej działaniem i zastosowanie kliniczne przez W a tersa  i 
współpracowników protaminy przyczyniło się do użycia krążenia 
pozaustojowego w leczeniu wad serca.

Jest oczywisty fakt, że każde zetknięcie się krwi poza ustrojem 
chorego z jakąkolwiek częścią aparatu wyzwala proces krzepnięcia, 
który musimy zahamować podaniem heparyny. Dlatego krążenie 
krwi poza ustrojem wymaga heparyzacji nie tylko krwi chorego, 
ale również krwi i płynów użytych do wypełnienia aparatu. Aby 
uzyskać pełną heparyzację w czasie krążenia pozaustrojowego po
daje się zwykle przed kaniulacją bezpośrednio do prawego przed
sionka 4 mg heparyny/kg wagi chorego. Heparynę podaje się również 
do krwi i płynów użytych do wypełnienia aparatu. Przyjmuje się, 
że podana dawka heparyny utrzymuje krew w stanie płynnym 
do celów krążenia pozaustrojowego przez okres 60-90 min., a po 
tym czasie należy podać połowę dawki wyjściowej. Po perfuzji 
działanie heparyny zobojętnia się podaniem siarczanu protaminy, 
pod kontrolą czasu krzepnięcia. Po operacji wykonuje się pełny 
koagulogram i w razie istniejących nieprawidłowości wyrównuje 
się zaburzenia najczęściej przetaczaniem świeżego osocza krwi.



Ten sposób postępowania jest powszechnie znany i od wielu lat 
stosowany.

W roku 1975 B u li w swoich pracach zwrócił uwagę na fakt, 
że istnieje indywidualna wrażliwość na heparynę, a heparyna 
podana do ustroju inaktywuje się z różną prędkością i wydala 
z moczem w ciągu 1-4 godzin do chwili jej podania. On również 
zaproponował kontrolowanie poziomu heparyny w czasie krążenia 
pozaustrojowego i jej kontrolowane inaktywowanie po zakończeniu 
perfuzji. Do określenia poziomu heparynizacji służy pomiar akty
wnego czasu krzepnięcia krwi ACT (Activated Clitting Time). Do 
uzyskania optimum heparynizacji przed podaniem heparyny określa 
się wyjściowy czas krzepnięcia ACT Pobraną do testowych probówek 
krew, umieszcza się w aparacie "Hemochron", który określa ACT 
w sek. Po uzyskaniu wyjściowego czasu krzepnięcia podaje się 
wstępną dawkę heparyny 2 mg/kg i określa się ponownie ACT. 
Z uzyskanych wartości wykreśla się krzywą, która określa następną 
dawkę heparyny, którą należy podać, aby uzyskać optimum 
heparynizacji.

Według Bulla  bezpieczna granica ACT warunkująca właściwy 
poziom heparyny we krwi wynosi od 300-600 sek. Późniejsze 
badania kliniczne wykonane przez Albrechtsena i Berga wykazały, 
że można rozpocząć perfuzję pozaustroj ową, jeżeli ACT przekroczy 
400 sek., a w czasie trwania perfuzji wynosi powyżej 480 sek. 
Dlatego, w czasie perfuzji określa się ACT co 30 min., tak aby 
nie obniżył się poniżej bezpiecznej granicy. Badanie to pozwala 
obiektywnie określić poziom aktualnej heparyzacji, jak również 
potrzebę dodatkowych dawek heparyny, które oblicza się z krzywej 
wykreślonej indywidualnie dla każdego pacjenta. Badanie ACT 
po zakończeniu perfuzji pozwala doklanie obliczyć dawkę protaminy 
potrzebną do zneutralizowania heparyny. Dzięki zastosowaniu tej 
metody mamy pełną kontrolę nad poziomem heparynizacji w czasie 
krążenia pozaustrojowego co ma istotny wpływ na przebieg perfuzji 
i zapobiega nadmiernej hemolizie krwi, powikłaniom zatorowo- 
zakrzepowym w czasie perfuzji i krwawieniom pooperacyjnym.

Śródoperacyjna ochrona serca przed niedokrwieniem

Jednym z ważnych czynników decydujących o wynikach zabiegów 
na sercu wykonanych w warunkach krążenia pozaustrojowego jest 
protekcja serca przed skutkami urazu niedokrwiennego. 
W zabiegach z użyciem krążenia pozaustrojowego zakleszcza się



aortę powyżej ujść wieńcowych, co powoduje przerwanie krążenia 
wieńcowego. Jest to konieczne celem podania kardiopleginy 
i unieruchomienia serca a zamknięcia aorty wymagają również 
zabiegi na ujściu aortalnym. Przerwanie krążenia wieńcowego na 
dłuższy okres czasu może niekorzystnie wpływać na prace serca 
po wznowieniu jego czynności, zwłaszcza w sercu, gdzie nastąpił 
jego przyrost, uszkodzenie procesem chorobowym i niedokrwienie 
spowodowane zmianami w naczyniach wieńcowych.

W warunkach kiedy serce otrzymuje należną podaż tlenu, zużycie 
i produkcja energii są dobrze zbilansowane. Niedokrwienie i wtórne 
niedotlenienie zapoczątkowuje w mięśniu sercowym proces 
beztlenowej przemiany materii. Ta beztlenowa przemiana dostarcza 
jednak stosunkowo bardzo mało energii w postaci ATP. Niedobór 
tlenu hamuje prawidłowy cykl przemian kwasu pirogronowego, 
powstaje kwas mlekowy, co jeszcze bardziej upośledza beztlenową 
produkcję ATP oraz czynność enzymów komórkowych. 
Niedostateczna produkcja energii prowadzi do dysfunkcji ener- 
gozależnej tzw. pompy jonowej znajdującej się w błonie komórkowej 
i utrzymującej różnice stężeń jonów w komórce i przestrzeni poza- 
komórkowej. Równolegle występują zmiany morfologiczne 
w komórkach niedokrwionego serca a szczególnie w strukturach 
jąder komórkowych i mitochondriach, w których odbywa się pro
dukcja energii komórkowej. Zmiany, jakie w następstwie tego 
następują w metabolizmie i strukturze m. sercowego, mogą do
prowadzić do jego ostrej niewydolności po przywróceniu krążenia 
wieńcowego. Dlatego jednym z najważniejszych problemów 
związanych z krążeniem pozaustrojowym stała się ochrona mięśnia 
sercowego przed skutkami niedokrwienia. Wychodząc z założenia, 
że wobec konieczności przerwania fizjologicznego krążenia 
wieńcowego najlepszym sposobem ochrony serca jest sztuczna per- 
fuzja naczyń wieńcowych, już w r. 1958 K a y  zastosował tę metodę 
perfundując bezpośrednio naczynia wieńcowe krwią utlenowaną 
w aparacie. Była ona przez dłuższy czas stosowana ale równocześnie 
poszukiwano innych, skuteczniejszych form śródoperacyjnych 
ochrony serca przed niedokrwieniem. Już w końcu lat 50-tych 
S hu m w a y zastosował do operacji w krążeniu pozaustrojowym 
chłodzenie powierz-chowne serca. W 1964 roku S o ndegard  i Senig  
a później Bretschneider donieśli o pomyślnym zastosowaniu zimnej, 
chemicznej kardioplegii. Roztwór kardioplegiczny podany 
w warunkach krążenia pozaustrojowego do naczyń wieńcowych 
na drodze chemicznej depolaryzacji komórkowej prowadzi do zatrzy
mania skurczów serca. Zapobiega to szybkiemu zużyciu zapasów



energetycznych, a oziębienie serca zimną kardiopleginą zmniejsza 
zużycie tlenu przez mięsień sercowy. Tak więc w celu zabezpieczenia 
metabolizmu narządowego i wybiórczo m. sercowego zastosowano 
równocześnie hipotermie ogólnoustrojową, powierzchniowe chłodzenie 
serca i zimną kardioplegię. Te 3 elementy protekcji m. sercowego 
odgrywają zasadniczą rolę w krążeniu pozaustrojowym.

Hipotermia ogólnoustrojową. Hipotermia ogólnoustrojową 
w połączeniu z krążeniem pozaustrojowym jest od dawna stosowana 
w związku z ochronnym działaniem zimna na metabolizm komór
kowy. Bezpośrednim następstwem zmniejszenia ciepłoty ciała jest 
zwolnienie przebiegu reakcji biochemicznych w tkankach. Wyraża 
to prawo H offa-A rheniusa. Prawu temu podlegają wszystkie reakcje 
biochemiczne zachodzące w organizmie, dotyczy to zarówno 
przemian tlenowych jak i beztlenowych. Z wielu następstw zwol
nienia metabolizmu komórkowego najistotniejsze znaczenie zmnie
jszenie zapotrzebowania tkankowego na tlen. W operacjach 
z użyciem krążenia pozaustrojowego jest to szczególnie ważne dla 
tkanki mózgowej i mięśnia sercowego. W warunkach krążenia 
pozaustrojowego przepływ mózgowy jest przez cały czas zachowany, 
a ponieważ zużycie tlenu przez tkankę mózgową zmniejsza się 
prawie proporcjonalnie do zmniejszenia ciepłoty ciała, chroni to 
jej metabolizm i ultrastrukturę w zmienionych warunkach 
sztucznego przepływu mózgowego. Natomiast mięsień sercowy 
w czasie zabiegów w krążeniu pozaustrojowym jest pozbawiony 
krążenia wieńcowego w związku z zamknięciem aorty. Jednym 
z zasadniczych elementów protekcji m. sercowego jest hipotermia 
obniżenie temperatury m. sercowego poniżej 20°C. Aby jednak 
uzyskać tak niską temperaturę nie wystarczy chłodzić powierz
chownie serce i podać zimną kardiopleginę do naczyń wieńcowych. 
Najpierw należy stworzyć warunki hipotermii ogólnoustrojowej, 
którą prowadzą do wstępnego oziębienia serca. Hipotermia ogól- 
noustrojowa uzyskana dzięki wymiennikowi ciepła w oksygenatorze 
pozwala obniżyć temperaturę ciała do żądanych wartości - zwykle 
ok. 27°C. Serce również ulega oziębieniu co umożliwia po zamknięciu 
aorty drogą chłodzenia powierzchniowego i podania zimnej 
kardiopleginy łatwiej obniżyć temperaturę serca do 10-15°C. 
Dopiero taka temperatura zapewnia prawidłową śródoperacyjną 
ochronę serca przed niedokrwieniem.

Hipotermia miejscowa. Już w czasie oziębienia ogólnoustro- 
jowego przy otwartej aorcie zaczyna się chłodzić powierzchownie 
serce. W tym celu podaje się do worka osierdziowego kasze lodową 
lub częściej płucze worek osierdziowy zimnym płynem Ringera



o temp. ok. 4°C, stosując system stałego przepływu. Dzięki temu 
ochłodzenie serca następuje szybciej i w temp. ok. 29°C występuje 
migotanie komór. Wtedy zamyka się aortę i rozpoczyna podawanie 
kardiopleginy - nadal chłodząc powierzchownie serce.

Kardioplegia. Jest to metoda odwracalnego zatrzymania 
czynności serca za pomocą roztworów o rożnym składzie 
chemicznym oziębionych do temp. ok. 4°C.

Podana do naczyń wieńcowych chroni serce przez zmniejszenie 
jego metabolizmu na drodze szybkiego odwracalnego zatrzymania 
jego czynności i drogą oziębienia tkanek. Zatrzymanie serca 
w fazie rozkurczu powoduje jego zwiotczenie oraz umożliwia 
uzyskanie bezkrwawego i nieruchomego pola operacyjnego. Obecnie 
istnieje duża ilość stosowanych roztworów kardioplegicznych, które 
różnią się przede wszystkim składem i stężeniem zawartych pier
wiastków i związków chemicznych (ryc. 9). Do podstawowego składu 
wszystkich tych płynów należą jony potasu. Zawierają one również 
jony magnezu, wapnia, glukozę, nikotynamid, prokainę, mannitol, 
sorbitol, sterydy i dwuwęglan sodu. Do najpowszechniej stoso
wanych należą oryginalne lub zmodyfikowane roztwory kardiople
giny wg St. Thomas Hospital, Bredtschneidera i Kirscha. Wspólną 
cechą tych wszystkich roztworów kardioplegicznych jest ich ob
niżona przed podaniem do nn. wieńcowych temperatura do ok. 
4°C. Są różne sposoby podawania oziębionej kardiopleginy. Można 
ją podawać z kroplówki pod ciśnieniem ok. 150 mmHg, przez 
wkłutą do aorty kaniulę poniżej miejsca jej zakleszczenia. Można

również podawać ją 
bezpośrednio do nn. 
wieńcowych za po
mocą specjalnych 
kaniul po otwarciu 
aorty. Kardioplegina 
może być podawana za 
pomocą specjalnej 
pompy, chłodzona w 
specjalnym wymien
niku ciepła, sama lub 
w połączeniu z krwią 
pobraną z oksygena- 
tora. Podana do nn. 
w i e ń c o w y c h  
kardioplegina jest od
sysana na zewnątrz

Ryc. 9. Skład, chemiczny kardiopleginy 
wg St. Thomas Hospital



z zatoki wieńcowej przez otwór w ścianie prawego przedsionka. 
Ilość podanego roztworu kardioplegicznego zależy od składu 
chemicznego kardiopleginy, wagi chorego, temperatury m. sercowego 
(10°-20°C) i krzywej Ekg.

M onitorowanie śródoperacyjnej ochrony serca 
przed niedokrwieniem

Skuteczność śródoperacyjna protekcji m. sercowego określa temp. 
m. sercowego i krzywą Ekg. Temperatura serca po zakleszczeniu 
aorty powinna wynosić ok. 10°-15°C. Pomiar ten wykonuje się 
w przegrodzie m. sercowego wkłuwając specjalną igłę z czujnikiem 
temperatury. Jeżeli temperatura serca podnosi się, poddaje się 
dodatkowo zimną kardioplegię i zwiększa przepływ przez worek 
osierdziowy płynu chłodzącego serca.

Ciągły zapis krzywej Ekg na ekranie monitora najlepiej świadczy 
o skuteczności protekcji serca. Jeżeli jest ona prawidłowa - brak 
czynności bioelektrycznej serca, a więc występuje linia izoelektry- 
czna. Jeżeli wystąpi drobnofaliste migotanie tej linii świadczące 
o tym, że w sercu może wystąpić stan migotania komór - podaje 
się dodatkowo kardioplegine i zwiększa efektywność chłodzenia 
powierzchniowego.

Krążenie pozaustrojowe w leczeniu tętniaków aorty 
piersiowej i krążenie wspomagane

Leczenie operacyjne tętniaków aorty piersiowej stanowi istotny 
problem w kardiochirurgii. Dotyczy to zarówno samej techniki 
jak i rożnych sposobów zabezpieczenia krążenia w czasie operacji. 
W tętniakach aorty wstępującej stosuje się typowe krążenia pozaus
trojowe. Ponieważ tętniak obejmuje aortę wstępującą, a więc miejsce 
gdzie najczęściej wykonuje się kaniulację tętniczą - stosuje się 
kaniulację t. udowej celem podania do ustroju krwi z aparatu. 
Wsteczny przepływ krwi tętniczej nie ma w tym wypadku istotnego 
znaczenia dla perfuzji narządowej. Tętniaki luku aorty to znacznie 
poważniejszy problem. Zasadniczą trudność stanowi zabezpieczenie 
ukrwienia mózgu w czasie protezowania łuku aorty. Próbowano 
ten problem rozwiązać wykonując dodatkowe pomosty między 
naczyniami szyjnymi i aortą na czas krążenia pozaustrojowego. 
Jest to jednak sposób czasochłonny i utrudniający technicznie 
zabieg. Innym sposobem zabezpieczenia ukrwienia mózgu jest wy
biórcza perfuzja tętnic szyjnych krwią utlenioną w aparacie do 
krążenia pozaustrojowego. Zapewnienie prawidłowego przepływu



mózgowego jest jednak trudne ze względu na złożone mechanizmy 
tego przepływu jak również trudna jest środoperacyjna ocena 
skuteczności tej perfuzji. Dlatego obecnie operując tętniaki luku 
aorty stosuje się głęboką hipotermię. W czasie krążenia pozaus- 
trojowego obniża się temperaturę ciała poniżej 18°C. Pozwala to 
zatrzymać krążenie na okres około 40 minut - ze względu na 
ochronne działanie zimna na metabolizm tkanki mózgowej. 
W tym czasie wykonuje się protezowanie luku aorty i zespala 
tętnice szyjne z protezą. Tętniaki części zstępującej aorty obwodowo 
od lewej tętnicy szyjnej wspólnej wymagają innego postępowania.

Aby operować taki tętniak należy 
zamknąć aortę powyżej i poniżej 
tętniaka. Powoduje to jednak 
wzrost ciśnienia w górnej połowie 
ciała i przeciążenie lewej komory 
oraz niedokrwienie narządów 
w dolnej połowie ciała. Po zdjęciu 
zacisków aortalnych jako skutek 
niedokrwienia tkanek położonych 
obwodowo od zaciśniętej aorty 
może wystąpić tzw. "zespół po ot
warciu aorty" dający objawy 
ciężkiego wstrząsu oli- 
gowolemicznego. Równocześnie 
przerwanie krążenia w aorcie 
zstępującej z resekcją segmen- 
tarnych tętnic wraz z częścią 
aorty może doprowadzić do 
powikłań neurologicznych ze 
strony rdzenia kręgowego 
wpostaci parleplegii. Zależy to od 
rozległości resekcji aorty, stop
nia rozwoju krążenia obocznego 
i czasu zamknięcia aorty. Chcąc 
zapobiec tym powikłaniom należy 
zapewnić ukrwienie dolnej 
połowy ciała na czas protezowania 
aorty. W tym celu można zasto
sować "samoczynny1 pomost za po
mocą drenu o określonej średnicy 
między lewą komorą i aortą 
zstępującą poniżej miejsca jej

Ryc. 10. Krążenie wspomagane wg 
De Bakey a w operacjach 
tętniaków aorty zstępującej 
(schemat)



zamknięcia. W tym sposobie pracujące serce samo przepompowuje 
część krwi do dolnej połowy ciała. Drugim sposobem jest krążenie wspo
magane wg D e Bakey’a (ryc. 10). Za pomocą pompy, po kontrolą ciśnienia 
w górnej i dolenj połowie ciała przepompowuje się część krwi z lewego 
przedsionka do t. udowej. Trzecim sposobem zabezpieczenia krążenia 
jest częściowe krążenie pozaustrojowe wg Cooley’a między żyłą i tętnicą 
udową z użyciem oksygenatora. Krew pobrana z żyły udowej zmniejsza 
napływ żylny do serca a zatem ciśnienie w górnej połowie ciała. Utlenowaną 
w oksygenatorze krew podaje się do tętnicy zapewniając ukrwienie 
dolnej połowy ciała i rdzenia kręgowego.

Zastosowanie krążenia pozaustrojowego jako krążenia wspoma
ganego u chorych z niewydolnym całkowicie sercem lub niewydolną 
lewą komorą serca umożliwia ich przeżycie w warunkach zagrożenia 
życia. U niektórych chorych po odłączeniu krążenia pozaustrojowego 
może dojść do niewydolności lewej komory serca na skutek np. 
niedostatecznej protekcji m. sercowego u chorych ze zmianami 
miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych. W tych przypadkach 
stosuje się krążenie wspomagane lewokomorowe za pomocą pompy, 
która odbiera część krwi z lewego przedsionka i podaje do tętnic 
obwodowych. Powyższy sposób stosuje się jeżeli przewidujemy 
powrót prawidłowej funkcji lewej komory w ciągu kilku do 
kilkunastu godzin. U chorych z przewlekłą niewydolnością lewo 
i prawokomorową, których stan uległ pogorszeniu a oczekujących 
na przeszczep serca, stosuje się sztuczną lewą komorę serca, która 
umożliwia przeżycie do momentu znalezienia właściwego dawcy.

Autotransfuzja w krążeniu pozaustrojowym

Zabiegi wykonywane w krążeniu pozaustrojowym należą do tej 
grupy zabiegów gdzie użycie krwi jest największe. W prawdzie 
po wprowadzeniu hemodylucji ta ilość krwi znacznie zmniejszyła 
się, to jednak utrata krwi podczas operacji - przy zastosowaniu 
hipotermii miejscowej i kardioplegii, jak również pooperacyjny 
drenaż zmuszają do uzupełnienie niedoborów krwi. Zwykle w czasie 
i po operacji w krążeniu pozaustrojowym (E C O  dorosły chory 
trac i ok. 1200 ml krw i. S k łada  się n a  to: 

przed ECC 100 - 300 ml 
w czasie ECC 
z h ipo terim ią  m iejscową 
i kard iop leg ią 200 ml 
po ECC 200-300 ml



po operacji ok. 300-500 ml
Razem średnio około 1200-1500 ml i więcej.
Utrata tak dużej ilości krwi i konieczność jej przetaczania 

w czasie i po operacji ma kilka aspektów. Jeden z nich to eko
nomiczny w związku z wykonywaniem dużej ilości zabiegów 
z użyciem ECC. Inny związany jest z przekonaniami religijnymi 
niektórych chorych (świadkowie Jehowy). Najistotniejszy jednak 
to fakt, że przetaczanie dużej ilości krwi pobranej od wielu dawców, 
związane jest z szeregiem niebezpieczeństw i możliwością wystąpie
nia powikłań.

Do nich należą:
1. Reakcje immunologiczne
2. Koagulopatie
3. Zaburzenia r.k.z.
4. Zatrucie cytrynianem
5. Mikroembolie
6. Zmiany w stężeniu K+ w osoczu
7. Możliwość przeniesienia chorób wirusowych:
a) wirus HIV
b) wirus hepatitis B
c) wirus hepatitis delta
d) wirus cytomegalii (CMG)
e) wirus opryszczki
f) wirus Ebstein-Baar
Jednym z najlepszych sposobów znacznego zmniejszenia zużycia 

krwi w czasie operacji na otwartym sercu jest autotransfuzja czyli 
pobieranie własnej krwi chorego przed planowanym zabiegiem 
i przetaczanie jej w czasie i po operacji. Stosuje się również inne 
sposoby autotransfuzji, które polegają na wykorzystaniu krwi od
sysanej z pola operacyjnego i drenażu ssącego po operacji do 
wyrównania ubytków krwi.

Autotransfuzja w chirurgii ogólnej była od dawna stosowana, 
pierwszą autotransfuzję wykonał w 1916 roku Lockwood w USA. 
W latach 70-tych zaczęto ją stosować w operacjach serca u świadków 
Jehowy. W Polsce pierwsze zabiegi ogólnochirurgiczne z użyciem 
krwi własnej chorego zaczęto wykonywać w r. 1965. W ostatnich 
latach autotransfuzję zaczęto powszechnie stosować w operacjach 
na otwartym sercu zwłaszcza na zachodzie Europy i Stanach Zjed
noczonych w związku z rozszerzeniem się zagrożenia wirusem 
HIV. W Polsce jest również coraz powszechniej stosowana w kardio
chirurgii.



Sposoby autotransfuzji:
1 . pobieranie krwi własnej chorego w okresie przedoperacyjnym 

i przetaczanie w czasie i po operacji. U chorych tych od 
2-ch do 14 dni przed operacją pobiera się od 2 do 4-ch 
dawek krwi co 3-5 dni pod kontrolą hematokrytu i poziomu 
Hb (Hematokryt 35% a Hb 11 g/1). Pozwala to pobrać od 
500 ml do 2000 ml krwi, stosując równocześnie hemodylucję.

Ta technika autotransfuzji pozwala u 30% chorych wyeliminować 
przetaczanie krwi a u pozostałych ograniczać zużycie krwi kon
serwowanej o 60%.

2. Odsysanie krwi z pola operacyjnego i przetaczanie jej 
w czasie i po operacji.
a) Technika tzw. "Celi Saver Systems" - jest to urządzenie, 

które odsysa krew z pola operacyjnego, przepłukuje i od
wirowuje krwinki, zawiesza je w NaCl i tak przygotowane 
można przetoczyć do układu krążenia (ryc. 11).

b) Ultrafiltracja krwi - odsysanie heparyzowanej krwi z pola 
operacyjnego do zbiorników i filtrowania jej przez specjalne 
ultrafiltry. Ultrafiltry zatrzymują cząstki o masie powyżej 
20.000 - są więc przepuszczalne dla wody i elektrolitów 
a nieprzepuszczalne dla białek ososczai krwinek. Po ul- 
trafiltracji można ją przetaczać choremu.

Ryc. 11. Urządzenie do 
autotransfuzji - Cell 
Saver System s (sche
mat):

1 - odsysanie krwi
z pola operacyjnego,

2 - zbiornik z roz
tworem heparyny,

3 - zbiornik odsysanej
krwi,

4 - pom pa krwi,
5 - wirówka,
6 - zbiornik płynu

po przepłukaniu  
krwinek,

7 - zbiornik p łynu  do
p łukania  i krwinek,

8 - płukanie krw inki



c) Odsysanie heparynizowanej krwi z pola operacyjnego do 
specjalnych zbiorników np. Solcotransu. Można ją wyko
rzystać w krótkim okresie czasu po operacji.

Ryc. 12. Autotransfuzja krwi z drenażu śródpiersia po operacji

3. Autotransfuzja krwi uzyskanej z drenażu śródpiersia po 
operacji

Po operacji z zastosowaniem ECC z drenażu śródpiersia i klatki 
piersiowej chory może utracić od 200 ml do 1000 ml a nawet 
więcej krwi. Krew tą można wykorzystać i przetoczyć z powrotem 
do układu krążenia. W krwi tej znajduje się mała ilość fibrynogenu 
dlatego nie krzepnie ona w drenach i zbiornikach. System krążenia 
pozaustrojowego z użyciem sztywnych zbiorników otwartych do 
odzyskania krwi pozwala wykorzystać je jako zbiorniki drenażu 
ssącego po operacji (ryc. 12). Ze zbiorników tych za pomocą pompy 
infuzyjnej można przetoczyć drenowaną krew do układu krążenia 
zachowując warunki pełnej jałowości.





ZNIECZULENIE I OPIEKA POOPERACYJNA U CHORYCH 
LECZONYCH KARDIOCHIRURGICZNIE

A ndrzej Banyś, A licja  Iw aszkiew icz

ZNIECZULENIE DO ZABIEGÓW 
KARDIOCHIRURGICZNYCH

Znieczulenie chorych do zabiegów kardiochirurgicznych jest jed
nym z najtrudniejszych problemów anestezjologicznych.

Postęp w chirurgii i anestezjologii przyczynia się niewątpliwie 
do zmniejszenia ryzyka operacyjnego jak również liczby powikłań 
pooperacyjnych. Jednakże konieczność wykonywania zabiegów w 
trybie nagłym, u chorych ze zmniejszoną rezerwą krążeniową 
i oddechową, rozszerzenie wskazań do operacji na chorych w wieku 
podeszłym ze współistniejącymi zaburzeniami metabolicznymi 
sprawia, że ryzyko anestezji wzrasta.

Zabieg operacyjny wykonywany w krążeniu pozaustrojowym 
podzielić można na następujące okresy, wymagające różnego 
postępowania anestezjologicznego:

1 ) okres przedoperacyjny
2) okres wprowadzenia do znieczulenia
3) okres przedperfuzyjny
4) okres perfuzji pozaustrojowej
5) okres poperfuzyjny
6) okres pooperacyjny

OKRES PRZEDOPERACYJNY

Jednym z czynników warunkujących niepowikłany przebieg 
znieczulenia do operacji na otwartym sercu jest odpowiednie przy
gotowanie chorych do zabiegu.

Rozdział 12



Postępowanie przedoperacyjne
1 ) poprawa stanu krążenia:

a) naparstnica (ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia 
arytmii, wskazane odstawienie na 36-48 godzin przed 
znieczuleniem, wskazana digitalizacja przed opera
cjami u chorych w wieku podeszłym)

b) beta-blokery (podawanie beta-blokerów chorym z chorobą 
niedokrwienną mięśnia sercowego, powikłaną chorobą 
nadciśnieniową lub dusznicą bolesną powinno być kontynuo
wane aż do okresu operacji, gdyż nagłe odstawienie leków 
może nasilać dusznicę bolesną lub spowodować zawał 
mięśnia sercowego),

c) leki antyarytmiczne,
d) leki odwadniające,
e) leki podnoszące ciśnienie krwi i poprawiające przepływ 

obwodowy,
f) elektroterapia (rozrusznik serca, kardiowersja).

2 ) utrzymanie należnej wymiany gazowej:
a) fizykoterapia
b) tlenoterapia bierna
c) tlenoterapia czynna (przy narastającej niewydolności od

dechowej)
Palenie tytoniu w okresie przedoperacyjnym musi być zaniechane 

a przynajmniej ograniczone.
Hipersekrecja oskrzelowa związana z paleniem stanowi do

datkowy czynnik ryzyka w powstawaniu pooperacyjnych powikłań 
płucnych. Zastój w płucach i zaleganie wydzieliny w drzewie 
tchawiczo-oskrzelowym stanowi dobre warunki do rozwoju 
zakażenia, rozwijającego się najczęściej w ogniskach niedodmy, 
powstałej wskutek zatkania oskrzelików zakażoną, zalegającą 
wydzieliną. Fizykoterapia układu oddechowego pod postacią 
ćwiczeń oddechowych, nauki skutecznego kaszlu, inhalacji anty
biotyków, środków mukolitycznych i rozszerzających oskrzeliki w 
sposób istotny przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
powikłań oddechowych w okresie pooperacyjnym. W przypadku 
znacznego zalegania wydzieliny stosuje się systematyczną toaletę 
drzewa tchawiczo-oskrzelowego przy pomocy cewnika "na ślepo" 
lub laryngoskopii w znieczuleniu miejscowym.

3) wyrównanie istniejących zaburzeń w równowadze kwasowo-
zasadowej

4) wyrównanie zaburzeń w gospodarce jonowej.



Granicznym poziomem potasu poniżej którego nie wolno 
rozpoczynać znieczulenia jest 3,0 mmol/1 a anestezja powinna 
być prowadzona przy równoczesnym wlewie dożylnym potasu.

5) utrzymywanie prawidłowego poziomu białka,
6) wyrównywanie układu hemostazy,
7) premedykacja (dająca maksymalne uspokojenie, nie powodu

jąca depresji układu krążenia i oddychania).

Schemat premedykacji
(45 min. przed znieczuleniem i.m.)
morfina 0,1-0,15 mg/kg c.c.
relanium 0,1 mg/kg c.c.
skopolamina 0,005 mg/kg c.c.

WPROWADZENIE DO ZNIECZULENIA

Wprowadzeniem w stan anestezji nazywamy okres od rozpo
częcia postępowania mającego na celu uzyskanie snu podstawowego 
do czasu stabilizacji znieczulenia na poziomie pozwalającym na 
rozpoczęcie działalności chirurgicznej. Trwa on z reguły od kilku 
do kilkunastu minut.

Wybór sposobu wprowadzenia w stan anestezji zależy od wieku, 
stanu ogólnego, rodzaju schorzenia, stopnia wydolności układów 
oddechowego i krążenia, współistniejących zaburzeń metabo
licznych, trybu zabiegu, doświadczenia anestezjologa i może mieć 
wpływ na końcowy efekt operacji kardiochirurgicznej.

Wprowadzenie do znieczulenia powinno przebiegać możliwie 
szybko i sprawnie. Zastosowana metoda i użyte do wprowadzenia 
środki farmakologiczne powinny zapewnić "gładkie" przejście ze 
stanu czuwania w stan snu, zabezpieczyć organizm chorego przed 
niedotlenieniem, niekorzystnym działaniem pobudzającym 
współczulnego układu nerwowego oraz czynników humoralnych, 
przy możliwie najmniejszym depresyjnym wpływie na hemody- 
namikę krążenia. Przed wprowadzeniem chorego w stan 
znieczulenia ogólnego obowiązuje 10 minutowa preoksygenacja 
przez maskę twarzową 100% tlenem o przepływie 6-8 kmin. 
Najmniejsze bowiem niedotlenienie może spowodować groźne zabu
rzenia rytmu serca z migotaniem komór włącznie.

Środki anestetyczne użyte do znieczulenia, tak wziewne jak 
i dożylne, mogą bezpośrednio wpływać na kurczliwość mięśnia 
sercowego, pobudliwość włókien sercowych i przewodnictwo



wewnątrzsercowe, przepływ wieńcowy poprzez działanie na zwoje 
autonomiczne, mechanizmy pozazwojowe, mięśnie gładkie naczyń 
wieńcowych, oraz pośredni poprzez osłabienie aktywacji wpółczulnej 
powodując zmniejszenie uwalniania katecholamin z zakończeń ner
wowych i rdzenia nadnerczy, a także uwalniania histaminy. U 
chorych z małymi rezerwami ze strony układu krążenia spadek 
ciśnienia wywołany przez środek znieczulający może spowodować 
niedokrwienie mięśnia sercowego, prowadzące do upośledzenia 
czynności lewej komory serca. Niektóre środki znieczulenia ogól
nego powodują przyspieszenie czynności serca lub podwyższenie 
ciśnienia tętniczego krwi.

Podstawowe procesy energetyczne m. sercowego powodują zuży
cie ilości tlenu stanowiącego ok. 21% całkowitego zużycia tlenu 
przez organizm. Wzrost zużycia tlenu przez mięsień sercowy 
(MV02), występuje podczas tachykardii, zwiększenia kurczliwości 
mięśnia sercowego spowodowanego wzrostem stymulacji 
współczulnej, ma także miejsce u chorych z niskimi wartościami 
p02 we krwi tętniczej. Napięcie ściany lewej komory serca jest 
proporcjonalne do ciśnienia w lewej komorze serca jak i jej 
promienia. Wzrost ciśnienia w lewej komorze serca jaki towarzyszy 
hypertensji, prowadzi do zużycia tlenu przez m. sercowy.

Skrócenie przerwy rozkurczowej, zwężenie naczyń wieńcowych 
i hipokapnia są przyczyną zmniejszonej perfuzji wieńcowej. Przy
spieszenie czynności serca powoduje zmniejszenie przepływu 
wieńcowego i zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na 
tlen w stopniu większym niż podwyższenie ciśnienia tętniczego. 
Równoczesne wystąpienie tych zmian może doprowadzić do nie
dokrwienia serca i następowego osłabienia kurczliwości lewej ko
mory serca.

Przyspieszenie czynności serca jest szczególnie niekorzystne u 
chorych ze zwężeniem lewego ujścia żylnego, lewego ujścia tęt
niczego, oraz z chorobą niedokrwienną m. sercowego.

Duża liczba środków stosowanych do wprowadzenia w stan 
znieczulenia ogólnego i sprawdzonych w praktycznym działaniu 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat dowodzi, że idealnego środka 
dotychczas nie wyprodukowano. Powszechnie stosuje się barbi
turany (tiobarbiturany ultrakrótko działające lub oksybarbiturany, 
np. metaheksytal (brietal). Wiele prac donosi o korzyściach 
wynikających z zastosowania do wprowadzenia u osób z choro
bami układu krążenia diazepamu, flunitrazepamu, etomidatu.



W kardioanestezjologii dziecięcej, lekiem  często stosow anym  je s t  
k e tam in a  (ketalar).

Szczególnie ryzykowne je s t  w prow adzenie w s tan  analgezji cho
rych w złym stan ie  ogólnym, wywołanym  is tn ie jącą  lub rozw ijającą 
się niewydolnością m ięśn ia  sercowego. W tych p rzypadkach  w ielu  
anestezjologów  podaje k e tam in ę  w d aw k ach  frakcjonow anych  
0,1 mg/kg c.c. pow tarzanych co 5 m in u t aż do u zy sk an ia  snu, 
następn ie  m orfinę 1-2 m g/kg c.c. w ciągłym  wlewie. In n i p roponują 
diazepam  w daw kach frakcjonow anych od 0,1-0,4 m g/kg c.c. (tylko 
do wywołania snu  podstawowego), a n as tęp n ie  podaw any je s t  fen- 
tany l w ciągłym wlewie dożylnym w dawce 0,03 m g/kg c.c. (czas 
wlewu 5-10 m in.).

P rz y to cz o n e  m e to d y  w p ro w a d z a n ia  w s ta n  z n ie c z u le n ia  
ketam ina-m orfm a, d iazepam -fen tanyl, są  często stosow ane przez 
ośrodki wykonujące tran sp lan tac je  serca i ok reślane w p iśm ien 
nictw ie jako  stress free a n a esth es ia  (zapew niające stab ilność u k ład u  
k rążen ia  i zablokow anie odpowiedzi neuro-endokrynalnej n a  u raz  
operacyjny).

L ansow ana i polecana w dekadzie la t  70-tych m onoanestez ja  
z użyciem  dużych daw ek m orfiny 1-3 m g/kg c.c. o raz fen tan y lu  
25-100 mcg/kg c.c. z tlenem , jako  m etoda zarezerw ow ana d la  chorych 
ze złą czynnością lewej kom ory i m ałym i rezerw am i ze s tro n y  
naczyń wieńcowych, znajduje w ielu zwolenników, w śród kard io- 
anestezjologów i nadal stosow ana je s t  w w ielu ośrodkach  k a rd io 
chirurgicznych.

In tubacja dotchaw icza je s t kolejnym  etapem  postępow ania po 
uzyskan iu  s tan u  snu  u znieczulanego chorego. J e s t  to okres szczegól
nie ważny poniew aż laryngoskopia i in tu b ac ja  m ogą spowodować 
zaburzen ia  ry tm u  i przew odnictw a serca oraz w yzw alać odruchy 
podnoszące ciśnienie tętn icze krwi.

P rzyspieszenie akcji serca, zab u rzen ia  ry tm u, w łącznie z ko- 
morowymi, zwyżka ciśn ien ia tętniczego krw i wywołane przez a k t 
la ry n g o sk o p ii i in tu b a c ji ,  m oże d o p ro w ad zić  do z a b u rz e n ia  
równowagi m iędzy zapotrzebow aniem  m ięśn ia  sercowego n a  tlen  
a jego dostarczaniem . Zastosow anie miejscowe 4% roztw oru  ksy- 
lokainy, dożylne podanie lignokainy, pogłębienie znieczulenia, to 
polecane sposoby chronien ia pacjentów  z chorobą serca p rzed  tym i 
niepożądanym i pow ikłaniam i. Zwiotczenie niezbędne do w ykona
n ia  in tubacji dotchawiczej uzyskuje się używ ając sukcynylocholiny, 
pankurom um , a trak u riu m . Po w ykonaniu  intubacji dotchawiczej



kontynuuje się wprowadzenie na drodze wziewnej za pomocą 
podtlenku azotu z tlenem, zwykle w stosunku 1:1.

Podtlenek azotu wykazuje niewielki depresyjny wpływ na kur- 
czliwość mięśnia sercowego. Pobudza receptory alfa układu ad- 
renergicznego, co przejawia się klinicznie wzrostem ciśnienia 
tętniczego krwi, głównie rozkurczowego. Zmniejsza rzut serca w 
stopniu zależnym od swego stężenia (np. przy 70% o 15%) i przespie- 
sza akcję serca. Depresyjne działanie N2O na mięsień sercowy 
jest częściowo wyrównywane przez pobudzenie układu adrener- 
gicznego i uwalnianie wapnia, pogłębiane zaś przez hipotermię. 
Mechanizm działania N2O na mięsień sercowy tłumaczy 
przeciwwskazania do jego zastosowania podczas znieczulenia cho
rych z uszkodzonym mięśniem sercowym. Chorzy ze złą czynnością 
lewej komory, po przebytych zawałach mięśnia sercowego, z zas- 
toinową niewydolnością krążenia, ze zmniejszonym rzutem serca, 
nie tolerują podtlenku azotu, który podaje się jedynie w najbardziej 
wstrząsowych okresach operacji kardiochirurgicznej (sternotomia, 
kaniulacja naczyń).

Środki przeciwbólowe

Wymagania stawiane środkom przeciwbólowym stosowanym 
w kardiochirurgii są dwojakie. Powinny być to leki silnie działające, 
z drugiej zaś strony pozbawione depresyjnego wpływu na obciążony 
chorobą układ krążenia. Z raportu opublikowanego w 1986 roku 
w USA (dane z 46 ośrodków kardiochirurgicznych) oraz bieżącego 
piśmiennictwa wynika, że najczęściej używanymi analgetykami 
u osób z chorobami serca są: fentanyl, sufentanyl, morfina.

Fentanyl - środek analgetyczny od 70-300 razy silniejszy od 
morfiny, ma niewielki wpływ na układ krążenia. Nie zmienia 
kurczliwości mięśnia sercowego, obniża naczyniowy opór sys
temowy. Nie powoduje obniżenia ciśnienia tętniczego. W dawkach 
do 10 mcg/kg c.c. ma niewielki wpływ na hemodynamikę krążenia. 
Opisywano nawet niewielkie zwiększenie objętości wyrzutowej 
i objętości minutowej serca. Użycie dużych dawek tego narkotyku 
50 mcg/kg c.c., zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na 
tlen 1 tłumi lepiej niz morfina odpowiedź układu współczuinego 
na bodziec chirurgiczny. Jest nietoksyczny, me uwalnia histaminy, 
depresja ośrodka oddechowego wywoływana przez fentanyl jest 
silna ale krótka. Posiada większy niż morfina margines 
bezpieczeństwa, między dawką kliniczną a powodującą objawy 
uboczne.



Morfina - u osób z chorobami układu krążenia zmiany w hemody- 
namice po jej zastosowaniu nawet w dużych dawkach 1-2 mg/kg c.c. 
są niewielkie. Nie działa depresyjnie na mięsień sercowy, obniża 
naczyniowy opór systemowy, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień 
sercowy. Spadek ciśnienia tętniczego krwi obserwowany czasami po 
podaniu morfiny (szczególme po dużych dawkach), jest powodowany 
uwalnianiem przez nią histaminy, zmniejszeniem aktywacji wpółczulnej, 
bradykardią spowodowaną pobudzeniem nerwu błędnego. Objawem 
niekorzystnym jest silna i długotrwała depresja ośrodka oddechowego.

Sufentanyl - ma 5-10 razy silniejsze działanie przeciwbólowe 
od fentanylu, przy zbliżonym czasie działania. Zmniejsza bardziej 
niż fentanyl obwodowy opór naczyniowy i zwiększa objętość wy
rzutową serca. Powoduje depresję układu oddechowego w stopniu 
podobnym jak morfina.

Wentylacja

Właściwa wentylacja płuc, odpowiednio dobraną mieszaniną 
gazów, jest z całą pewnością czynnikiem wpływającym w zasadniczy 
sposób na przebieg i wynik operacji chorych z uszkodzonym 
mięśniem sercowym.

Hiperwentylacja może doprowadzić do znacznego wzrostu oporu 
naczyniowego krążenia wieńcowego, powodując drastyczne zmniej
szenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe.

Przy Pa CO2 = 30 mmHg (4 kPa) - przepływ wieńcowy spada 
o ok. 19%, wysycenie tlenem zatoki wieńcowej obniża się o ok. 
10%, zaś opór naczyniowy krążenia wieńcowego wzrasta o ok. 
20%. Optymalna wentylacja u chorych z uszkodzonym mięśniem 
sercowym winna zapewnić następujące warunki prężności gazów: 

PaC02 - 4,8-5,9 kPa (36-44 mmHg), Pa02 - 9,3-14,7 kPa (70-110 
mmHg).

Monitorowanie chorych podczas znieczulenia

Podstawowe:
a) bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego
b) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego (CVP)
c) pomiar diurezy (godzinowy),
d) EKG-skopia, ekagram (II, V4, V5)
e) RKZ - prężność 0 2 i C02 we krwi tętniczej
0 jonogram
g) pomiar temperatury w przełyku



R o zsze rzo n e :
a) pełne monitorowanie hemodynamiczne - cewnik S w an-G anza  

w tętnicy płucnej, z możliwością pomiaru ciśnienia zakli
nowania w kapilarach płucnych, rzutu minutowego serca 
i wskaźnika sercowego

b) oznaczanie poziomu enzymów ASPAT, LDH, CK, CK-MB 
oraz troponiny w surowicy (istotne u chorych z CAD)

OKRES PRZEDPERFUZYJNY

Jest to okres płytkiej anestezji podtrzymującej, zapewniającej 
dobrą analgezję, zniesienie świadomości i zwiotczenie mięśniowe. 
Wentylacja minutowa musi być tak dobrana, aby Pa CO2 wynosiło 
4,8-5,9 kPa (36-44 mmHg), niezależnie od ciepłoty ciała znieczu
lanego pacjenta.

Utrzymanie prawidłowego ciśnienia parcjalnego CO2 , wyrównuje 
powstającą kwasicę metaboliczną i zazwyczaj nie ma potrzeby 
stosowania leków alkalizujących.

W omawianym okresie konieczne jest wyrównanie zaburzeń 
jonowych (według wartości uzyskanych w jonogramie). Dotyczy to 
szczególnie potasu.

Okres przedperfuzyjny kończy się kaniulacją, czyli 
wprowadzeniem przez chirurga kaniul do żył głównych i aorty, 
i podłączeniem ich do aparatu do krążenia pozaustrojowego. Kaniu- 
lacja poprzedzona jest podaniem heparyny do uszka serca bądź 
dożylnie, w początkowej dawce 3 mg/kg c.c. Konieczność stosowania 
heparyny z późniejszą w okresie poperfuzyjnym potrzebą odwra
cania jej działania za pomocą protaminy, nakłada obowiązek moni
torowania stopnia heparynizacji. Powszechnie stosowaną metodą 
pomiaru krzepnięcia krwi, jest oznaczanie ACT (aktywowanego 
czasu krzepnięcia), przy pomocy aparatu Hemachron. Zastosowanie 
w tej metodzie celitu jako aktywatora, pozwala w porównaniu 
z klasyczną metodą L ee-W h ite ’a, na 10-krotne skrócenie czasu 
badania. Niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia zabiegu ope
racyjnego na sercu z użyciem krążenia pozaustrojowego jest moni
torowanie stopnia heparynizacji krwi.

Odpowiedź kliniczna na podaną operowanemu choremu heparynę 
jest u każdego z nich inna. Główne przyczyny różnej od
powiedzi organizmu chorego na podaną dawkę heparyny 
wynikają z:



1 ) molekularnej różnorodności heparyny
2) indywidualnej, osobniczej odpowiedzi na heparynę
3) obecności procesu zapalnego, zakażenia lub zakrzepicy
4) interakcji heparyny z innymi lekami
5) poziomu antytrombiny III
6) wieku chorego, jego stanu przedoperacyjnego, wagi,
7) stopnia hemodilucji i hipotermii w trakcie operacji.
Powody przytoczone powyżej, zmuszają anestezjologa do okreso

wego kontrolowania poziomu beparynizacji krwi operowanego 
chorego, i przyjęcia taktyki indywidualizowania dodatkowych 
dawek heparyny, aby poziom ACT osiągnął bezpieczną granicę 
powyżej 480 sek.

OKRES PERFUZJI POZAUSTROJOWEJ

Po stopniowym włączeniu pompy do krążenia pozaustrojowego i 
ustaleniu należnego rzutu minutowego, serce chorego zostaje wyłączone 
z krążenia i może być poddane zabiegowi operacyjnemu (patrz też 
rozdział - krążenie pozaustrojowe). W tym momencie anestezjolog 
przerywa wentylację płuc, rozprężając je tlenem pod ciśnieniem 1 
kPa (10 cm H2O). Dla podtrzymania analgezji podaje się dodatkowo 
dawkę analgetyku oraz środka zwiotczającego, uwzględniając zwięk
szoną po podłączeniu aparatu do krążenia pozaustrojowego objętość 
krwi krążącej. W czasie trwania perfuzji pozaustrojowej, niezbędne 
jest utrzymanie prawidłowej objętości krwi w łożysku naczyniowym 
chorego, oraz należnego rzutu minutowego pompy. Informacji o tym 
dostarcza monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, ciśnienia żylnego 
oraz wielkość godzinowej diurezy. Okres, w którym maszyna do krążenia 
pozaustrojowego zastępuje pracę wyłączonego serca operowanego 
chorego, zasługuje na szczególną uwagę. Jego skutkiem ubocznym 
jest zniesienie możliwości odruchowego regulowania szybkości krążenia 
kiwi. Wiąże się to ze zmianami podatności i oporu układu naczyniowego. 
Bliską ideału jest sytuacja, w której w momencie uzyskania wyliczonego 
rzutu minutowego pompy, ciśnienie krwi jest stabilne. Jeżeli natomiast 
nie udaje się go utrzymać na określonym poziomie, może to wynikać 
ze:

1 ) zmiany gęstości i lepkości krwi, zmieszanej z płynami per- 
fuzyjnymi wypełniającymi aparat do krążenia, (obniżenie 
lepkości krwi w wyniku hemodylucji, mimo prawidłowego 
oporu naczyń obwodowych i należnej szybkości perfuzji - 
zawsze wywołuje spadek ciśnienia)



2) utraty objętości krwi na skutek przemieszczenia w krótkim 
czasie znacznej ilości wody z łożyska naczyniowego do prze
strzeni zewnątrznaczyniowej, (sytuacja taka może zaistnieć 
u chorych, którzy w okresie przedoperacyjnym byli intensy
wnie odwadniani a zestaw płynów perfuzyjnych ma niższą 
osmolalność niż płyn zewnątrznaczyniowy)

3) zbyt głębokiego poziomu znieczulenia i niepulsującego charak
teru przepływu krwi w trakcie perfuzji (rzadko).

W przypadku zaistnienia faktu obniżonego ciśnienia, trudnym 
do rozpoznania w sensie przyczynowym, nieodzowne staje się zwykle 
zwiększenie rzutu minutowego pompy i wiąże się to z reguły 
z koniecznością zwiększenia objętości krwi krążącej, poprzez do
danie do aparatu odpowiednich płynów lub krwi. Niekiedy jedynym 
sposobem utrzymania ciśnienia na odpowiednim bezpiecznym po
ziomie, jest użycie amin katecholowych stymulujących alfa-recep- 
tory. Jednak użycie amin katecholowych powinno być 
ostatecznością, której należy unikać. Narastanie ciśnienia tęt
niczego krwi, tuż po rozpoczęciu perfuzji pozaustrojowej świadczy 
najczęściej o postępującym spadku podatności układu naczyniowego 
i wzroście oporów obwodowych. Jego przyczyną jest zwykle zbyt 
płytki, lub spłycający się poziom znieczulenia. Jest to spowodowane 
zmniejszeniem stężenia środków znieczulających we krwi, po 
dołączeniu do krążenia chorego aparatu do krążenia pozaustro- 
jowego z dodatkową objętością płynów perfuzyjnych. Inną przyczyną 
może być wzrost objętości krwi krążącej, wywołany przemieszczeniem 
się znacznej ilości wody z przestrzeni zewnątrznaczyniowej do śród- 
naczyniowej, w wyniku hiperosmolalności krążącej krwi.

Następujący po pogłębieniu znieczulenia wzrost ciśnienia tęt
niczego krwi, wymaga potrzeby zastosowania wazodilatatorów, 
zwykle nitrogliceryny, we wlewie dożylnym przy użyciu pompy 
infuzyjnej.

Protekcja mięśnia sercowego

Zabiegi operacyjne wykonywane na zatrzymanym w pracy, 
pozbawionym krwi sercu, często doprowadzają mimo oziębienia 
krwi chorego i stosowania miejscowo zimnych płynów (hipotermia 
narządowa), do przedłużonego niedokrwienia i niedotlenienia 
mięśnia sercowego, który może zostać uszkodzony do tego stopnia, 
że po zabiegu operacy]nym nie jest w stanie podjąć skutecznej 
pracy. Niedotlenienie mięśnia srcowego jest spowodowane rozpadem



wysokoenergetycznych związków fosforanów (ATP, fosfokreatyny), 
które są źródłem energii dla przemian metabolicznych komórek.

Pewną ochronę dla tych energetycznych związków stanowi 
stabilizujące błony komórkowe działanie środków znieczulających. 
Podobnie działają także jony magnezu, wydłużając czas rozpadu 
związków fosforanowych. Kardioplegia mięśnia sercowego 
polegająca na stosowaniu zimnego roztworu kardiople- 
gicznego o określonym składzie chemicznym, doprowadza do bio
chemicznego zatrzymania czynności serca na czas zabiegu 
operacyjnego, obniża temperaturę mięśnia, zmniejszając zapotrze
bowanie na tlen prawie do zera. Roztwory te podaje się do opuszki 
aorty, naczyń krwionośnych, lub zatoki wieńcowej, pod ciśnieniem, 
w możliwie krótkim czasie, pod kontrolą temperatury mięśnia 
sercowego. Po wykonaniu zabiegu operacyjnego na sercu, jego 
odpowietrzeniu, przywróceniu prawidłowej objętości krwi krążącej 
i ustalaniu się prawidłowego rzutu minutowego serca, następuje 
odłączenie maszyny do krążenia pozaustrojowego.

OKRES POPERFUZYJNY

To czas stabilizacji układu krążenia po okresie perfuzji zewnątrz- 
ustrojowej. Wymaga on od kardioanestezjologa maksymalnej czuj
ności i rozważnego działania. W okresie tym konieczne jest:

1) uzupełnienie strat krwi (korzystając z rezerw pozostałych 
w aparacie do krążenia pozaustrojowego, a następnie drogą 
przetaczań),

2) neutralizacja krążącej heparyny, przez podanie odpowiedniej 
dawki siarczanu protaminy,

3) wyrównywanie na bieżąco istniejących zaburzeń jonowych 
i kwasowozasadowych,

4) utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc,
5) utrzymanie prawidłowego rzutu minutowego serca.

Okres podejmowania pracy przez "zoperowane" serce wymaga
niejednokrotnie podawania leków dla zapewnienia optymalnego 
rzutu minutowego. Najczęściej używanymi środkami farmako
logicznymi w tym okresie są: izoprenalina (isuprel), w dawce 0,04-0,1 
mcg/kg c.c/min, aminy presyjne - dopamina 0,01 -15 meg/kgc.c/mm., 
adrenalina 0,01-0,1 mcg/kg c.c./mm., oraz nitrogliceryna w dawce 
0 ,1-5  mcg/kg c.c./min. Często stosowanie w/w leków rozciąga się 
na okres pooperacyjny. Niekiedy jednoczasowo, farmakologiczną 
terapię zespołu małego rzutu serca wspomaga się użyciem balonu 
do wewnątrzaortalnej przeciwpulsacji. W okresie poperfuzyjnym



nie ma na ogół konieczności podawania kolejnych dawek leków 
przeciwbólowych i zwiotczających. Okres poperfuzyjny kończy 
działalność anestezjologa na bloku operacyjnym, a rozpoczyna w 
oddziale intensywnej terapii, gdzie zoperowany chory przekazywany 
jest celem dalszego leczenia.

PODSUMOWANIE

Podczas znieczulenia chorych z uszkodzonym mięśniem ser
cowym należy unikać: hipertensji, hipotensji, tachykardii, arytmii, 
hipoksji, hipokapni

- hipertensja powoduje wzrost zużycia tlenu przez mięsień 
sercowy

- hipotensja powoduje obniżenie ciśnienia rozkurczowego, a 
przez to zmniejszenie perfuzji tętnic wieńcowych,

- tachykardia zwiększa zużycie tlenu przez mięsień sercowy, 
a ponadto skracając przerwę rozkurczową (okres wypełniania 
tętnic wieńcowych), ogranicza dowóz tlenu przy wzroście jego 
zapotrzebowania,

- hipoksja i hipokapnia ograniczają dostępność tlenu dla mięśnia 
sercowego,

- arytmia jest przykładem sytuacji, a której ilość tlenu dostar
czanego do myokardium w stosunku do zapotrzebowania jest 
zaburzona.

Powikłania anestezji jak tachykardia, hipertensja, hipotensja, 
hipoksja, hipokapnia, szybkie zmiany objętości krwi, stwarzają 
duże zagrożenie dla chorych z wadami zastawkowymi oraz chorobą 
niedokrwienną mięśnia sercowego.

A u torzy niniejszego i następnego rozdziału, ograniczeni potrzebą  
dostosow ania się do rozm iarów  i zakresu staw ianych tej publikacji, 
m a ją  ś w ia d o m o ś ć , że  n ie w y c z e r p a li  w s z y s tk ic h  z a g a d n ie ń  
i p roblem ów  zw iązanych z przygotow aniem , znieczuleniem  oraz 
postępow an iem  pooperacyjnym  u chorych p o  operacjach kardio
chirurgicznych.

Zainteresow anych i zaw iedzionych P T  Studentów , zapraszam y  
do aktyw nego uczestnictwa i w spółpracy na ćwiczeniach, sem i
nariach i wykładach.



POSTĘPOWANIE W OKRESIE POOPERACYJNYM

Końcowy etap operacji jak i wczesny okres pooperacyjny u chorych 
po operacjach w krążeniu pozaustrojowym, obciążony jest zawsze 
możliwością występowania różnorodnych powikłań. Najgroźniejsze 
z nich to powikłania wynikające z nieskutecznej hemodynamicznie 
pracy mięśnia sercowego. Stąd najważniejszym zadaniem po zakoń
czeniu operacji jest utrzymanie należnego rzutu minutowego serca. 
Zaburzenia w zakresie podstawowych czynników warunkujących 
prawidłowy rzut minutowy serca (obciążenie wstępne, następcze, 
kurczłiwość mięśnia sercowego i częstość skurczów serca/min.), 
prowadzą do rozwinięcia się zespołu małego rzutu serca (ZMRz). 
Stanowi on niewątpliwie największe zagrożenie dla życia 
operowanego chorego. ZMRz-tu najczęściej rozwija się w 
następstwie okołooperacyjnego zawału mięśnia serca (ZO). Jak 
wskazują obserwacje kliniczne może on się rozwinąć w wyniku 
różnorodnych zaburzeń rytmu serca, jak i z powodu narastającej 
niewydolności mięśnia sercowego bez stwierdzonego zawału serca. 
Występujące niekiedy w okresie pooperacyjnym niedokrwienie 
mięśnia serca, też może stać się przyczyną zaburzeń hemody
namicznych. Czasami niewielkie niedokrwienie mięśnia serca 
przechodzi w zawał serca, a duże ustępuje. Trudno jest ocenić 
a nawet jest to wręcz niemożliwe, czy pojawiające się niedokrwienie 
mięśnia serca przeminie, czy też ulegnie pogłębieniu z groźnymi 
następstwami hemodynamicznymi.

W momencie wystąpienia zaburzeń rytmu serca nigdy też nie 
wiadomo, jaki będzie dalszy przebieg kliniczny. Również w od
powiednim czasie nieopanowane nadmierne zwyżki ciśnienia krwi, 
mogą stać się przyczyną niebezpiecznych następstw hemody
namicznych. A zatem wystąpienie w okresie pooperacyjnym jakich
kolwiek powikłań ze strony układu krążenia, nawet tych początkowo 
wyglądających na "niegroźne" zawsze stwarza potencjalne nie
bezpieczeństwo rozwinięcia się ciężkich zaburzeń hemody
namicznych, w wyniku których dojść może do dalszych groźnych 
powikłań ze strony innych ważnych życiowo narządów. ZMRz-tu 
serca szczególnie łatwo rozwija się przy zaburzeniach wentylacji 
płuc, w kwasicy metabolicznej oraz przy niewyrównanej objętości
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krwi krążącej. Wynika stąd, jak wiele czynników po zakończeniu 
krążenia pozaustrojowego może determinować jego wystąpienie.

Inne, pierwotne występujące powikłania po operacjach 
w krążeniu pozaustrojowym, zdarzają się rzadziej. Są to powikłania 
oddechowe, nerkowe, metaboliczne, ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego, pokarmowego i układu hemostazy, septyczne oraz 
chirurgiczne. Każde z nich występujące samodzielnie, w przypadku 
nasilenia objawów czy też opóźnienia w diagnostyce lub leczeniu, 
powoduje inne powikłania, w tym również ze strony krążenia w 
wyniku czego rozwija się "błędne koło następujących po sobie 
wydarzeń", co zawsze stwarza śmiertelne zagrożenie dla życia 
chorego. Dlatego jak najwcześniejsze wdrożenie wielokierunkowego 
postępowania w celu normalizacji homeostazy organizmu jest 
postępowaniem obowiązującym. Warunkuje to skuteczne i nietok
syczne działanie stosowanych leków.

Wszyscy chorzy po operacji w krążeniu pozaustrojowym leczeni 
są w Oddziale Intensywnej Terapii.

Stan krążenia operowanych chorych ocenia się na podstawie:
- zapisu czynności serca,
- pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (mmHg, kPa),
- pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (cm H2O),
- pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca (mmHg, kPa),
- godzinowego wydalania moczu (ml/godz),
- ciepłoty ciała (°C).
U chorych z założonym cewnikiem S w ana-G an za  na podstawie:
- wskaźnika sercowego (l/m2/min.),
- ciśnienia w tętnicy płucnej (mmHg, kPa),
- ciśnienia zaklinowania kapilarów płucnych (mmHg, kPa).
Ciągły zapis czynności serca uzyskuje się z monitora Ekg

- odprowadzenie V5, V4, II. Ponadto u każdego operowanego należy 
przynajmniej 2 razy na dobę wykonać 12-odprowadzeniowy zapis 
elektrokardiograficzny (po bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia 
sercowego - częściej).

Ciśnienie tętnicze krwi (skurczowe, rozkurczowe, średnie), 
po operacji mierzy się metodą krwawą - poprzez wprowadzoną 
przed operacją do tętnicy promieniowej kaniulę, połączoną z moni
to rem  do pomiaru ciśnień. Pomiar metodą krwawą utrzymuje 
się na ogól do 2-giej doby po operacji (w razie potrzeby dłużej). 
W dalszych dobach pooperacyjnych ciśnienie tętnicze krwi mierzy 
się sposobem pośrednim (4-6 razy na dobę).



Ośrodkowe ciśnienie żylne m onitoru je się w sposób ciągły, 
p rz y  u ż y c iu  m a n o m e tru  w o d n eg o  p o łą c z o n e g o  z k a n iu l ą  
w prow adzoną do żyły głównej górnej (do 3 doby po operacji).

Pomiar ciśnienia w lewym przedsionku serca uzyskuje się 
przez założony śródoperacyjnie do lewego przedsionka (przez nakłucie 
prawej żyły płucnej) cewnik polietylenowy, k tóry  po wyprow adzeniu 
n a  zew nątrz rany  operacyjnej podłącza się do m onitora ciśnień). Za 
graniczną wartość norm y przyjm uje się 18 m m H g - 2,4 kP a. Cewnik 
z lewego przedsionka utrzym uje się przez 3-4 dni po operacji.

Dla oceny wydalania moczu wprowadza się jeszcze przed ope
racją cewnik Fooleya - przyjmując norm ę przy wyrównanej objętości 
łożyska naczyniowego 40 m l moczu/godz. lub 0,5 m l/kg c.c./godz.

C iepłotę ciała m ierzy się w sposób ogólnie przy ję ty  (2 razy  n a  
dobę), a w przypadku  pow ikłań, te rm o m etrem  term isto row ym  
ciepłotę powierzchniową i w odbytnicy. Za s ta n  w yrów nany uzna je  
się, gdy różnica pom iędzy tem p e ra tu ram i je s t  rzędu  1°C.

Ocena stanu krążenia (hemodynamicznego) przy użyciu 
cewnika Swana-Ganza

Cewnik S w a n a -G a n za  zak ład a  się chorem u przed  operacją, po 
podaniu  prem edykacji. W znieczuleniu m iejscowym  1% lignokainą, 
przez żyłę szyjną w ew nętrzną w prow adza się do tę tn icy  płucnej 
cew n ik  S w a n a -G a n za  s te ro w an y  p rzep ły w em . K a n a ł "d ista l"  
cew nika łączy się z m onitorem  do pom iaru  ciśnień w celu u zy sk an ia  
ciśn ien ia w tętn icy  płucnej, a po w ypełnieniu  balon ika cew nika 
S w a n a -G a n za  1,5 ml (powietrze) - ciśn ien ia zak linow ania w tę tn icy  
płucnej. P om iar w skaźn ika sercowego uzyskuje się używ ając kom 
p u te ra  do pom iaru  rz u tu  m inutow ego serca.

U chorych z założonym  cew nik iem  S w a n a -G a n za  p o m ia ry  
hem odynam iczne w ykonuje się co 2-4 godziny w pierw szej dobie 
operacyjnej i co 4-6 godzin w dalszych dobach (w raz ie  potrzeby 
częściej). K rw aw y p o m ia r c iśn ien ia  tę tn iczeg o  k rw i, p o m ia r  
ośrodkowego ciśn ien ia żylnego, ciśn ien ia w lew ym  przedsionku, 
cewnik w pęcherzu moczowym, oraz cew nik S w a n a -G a n za  u trzy 
m uje się do chwili w yrów nania s tan u  hem odynam icznego chorego 
(w przypadkach niepow ikłanych 2-3 doby).

Postępowanie w okresie pooperacyjnym  obejmuje:
1) In tensyw ny nadzór
2) In tensyw ne leczenie
3) In tensyw ną opiekę



Ad 1) Intensywny nadzór - podstaw ow y elem ent ciągłej kon
tro li s ta n u  chorego i skuteczności prowadzonego leczenia, n ab iera  
szczególnego znaczenia po operacjach w k rążen iu  pozaustrojow ym . 
We wczesnym  okresie pooperacyjnym  istn ie je  bowiem potencjalne 
niebezpieczeństw o w ystąp ien ia  s ta n u  zagrożenia życia. Dlatego 
ciągłe m onitorow anie podstaw ow ych funkcji życiowych i w nikliw a 
o b se rw a c ja  k lin ic z n a  m a ją  sw o ją  n ie z a p rz e c z a ln ą  w a rto ść . 
Pozw alają  one n a  szybkie rozpoznanie pojaw iających się powikłań, 
tym  sam ym  n a  wczesne rozpoczęcie właściwego leczenia, co nie 
pozostaje bez wpływu n a  końcowy w ynik operacji. Bezpośrednio 
po zakończonej operacji określa  się h em ato k ry t krw i, prężność 
tle n u  i d w u tlen k u  w ęgla w k rw i tę tn icze j, rów now agę kw asow o- 
zasadow ą, poziom elek tro litów , hem olizę krw i oraz w ykonuje 
n iek tó re  b ad an ia  koagulologiczne (czas krzepnięcia , czas trom bi- 
nowy, czas kaolinowo-kefalinowy, w skaźn ik  protrom binow y, płytki 
krw i), w razie  konieczności pełen  koagulogram . N astęp n ie  co 6 
godzin w dobie operacyjnej, co 8 godzin w pierw szej i drugiej 
dobie, co 12 godzin w trzeciej i raz n a  dobę aż do VII doby 
w łącznie, wykonuje się następu jące  badan ia : h em ato k ry t krw i, 
prężność tlen u  i dw u-tlenku  węgla, równow agę kwasow o-zasadow ą 
i poziom elektrolitów  w surowicy krw i. Ponadto  jed en  raz  n a  
dobę, począwszy od pierw szej po operacji, należy wykonać pełną 
mofrologię krw i ze wzorem  krw inek  białych, poziom m ocznika, 
k rea ty n in y  w surowicy krw i i w moczu, b ilirubiny i badan ie  ogólne 
m oczu oraz co drugi dzień poziom białka w raz z proteinogram em . 
P ełen  koagulogram  rutynow o w ykonuje się w pierw szej i trzeciej 
dobie po operacji. U  chorych z cukrzycą należy określić poziom 
cukru  wg ogólnie przyjętych zasad  (4 razy  na  dobę). U chorych 
po bezpośredniej rew askularyzacji m ięśn ia  sercowego rutynow o 
powinno się określać we krw i obecność m arkerów  uszkodzenia 
m ięśn ia  sercowego (CK, CK-MB, L-HBDH, m iogiobinę, tropom nęj.

W pierw szym  d n iu  po operacji i p rzed  w ypisan iem  chorego 
z O d d z ia łu  In te n s y w n e j  T e r a p i i  n a le ż y  w y k o n a ć  z d ję c ie  
ren tgenow skie k la tk i piersiowej.

K ażde z w ym ienionych b ad a ń  w przypadku zaistn iałych  w skazań  
pow tarza się w ielokrotnie. Ponadto  podczas pobytu operowanego 
chorego w oddziale In tensyw nej T erap ii należy ocenić s ta n  cen
tra lnego  u k ład u  nerwowego (przytom ność, patologiczne odruchy, 
drgaw ki, s ta n  pobudzenia) i w razie  potrzeby poprosić n a  konsultację 
lek arza  neurologa czy psychiatrę . N ależy prowadzić rów nież w nik
liw ą obserw ację w k ie ru n k u  ew entualnych pow ikłań ze strony  
u k ład u  pokarm ow ego (krw aw ienie z przew odu pokarmowego).



Ad 2) Intensywne leczenie obejmuje:
a) leczenie farmakologiczne:

- nitrogliceryna lub nitroprusydek sodu (wazodilatatory),
- leki nasercowe i antyarytmiczne,
- leki przeciwbólowe,
- leki przeciwzakrzepowe,
- leki moczopędne,
- leki zapobiegające ewentualnym krwawieniom z przewodu 
pokarmowego,

- antybiotyki,
- witaminy.

b) zabezpieczenie prawidłowej wentylacji płuc,
c) normalizację krążenia obwodowego,
d) wyrównanie zaburzeń w gospodarce wodno-jonowej,
e) wyrównanie zaburzeń w gospodarce kwasowo-zasadowej,
f) wyrównanie zaburzeń w układzie hemostazy,
g) wyrównanie utraty krwi,
h) uzupełnienie niedoborów białka i jego frakcji

Ad 2a) Wszyscy chorzy po bezpośredniej rewaskularyzacji 
mięśnia sercowego, chorzy z nadciśnieniem płucnym, oraz nad
miernymi zwyżkami ciśnienia tętniczego (średnie ciśnienie tętnicze 
powyżej 110 mmHg/14,7 kPa), powinni otrzymywać nitroglicerynę 
drogą dożylną. Poza tym stosuje się ją u operowanych chorych 
z zaburzeniami przepływu obwodowego. Nitroglicerynę podaje się 
w początkowycch dawkach 0,3-0,5 mcg/kg cc/min), w razie potrzeby 
w odpowiednio większych), przez okres 24-72 godzin) średnio 30 
godzin, po którym w razie zaistniałych wskazań rozpoczyna się 
stosowanie nitratów drogą doustną (zawsze u chorych z chorobą 
wieńcową).

Równocześnie w zależności od wskazań klinicznych podaje się 
chorym betablokery, blokery kanału wapniowego oraz naparstnicę.

Po operacjach serca niezwykle ważnym jest utrzymanie czynności 
serca w granicach 70-80 uderzeń na minutę. Przyspieszenie 
czynności serca prowadzi do zwiększenia zużycia tlenu przez 
mięsień sercowy i zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwienia 
mięśnia serca. Większość chorych zarówno operowanych z powodu 
choroby wieńcowej, jak i wad nabytych serca, otrzymuje dożylnie 
przez pompę infuzyjną lignokainę przez okres 12 do 38 godzin 
(średnio 23 godziny po operacji). Dotyczy to tych chorych, u których 
mimo wyrównania warunków hemostazy organizmu klinicznie 
stwierdza się nadpobudliwość mięśnia sercowego.



Należy pamiętać, że każdy nawet pojedynczy skurcz dodatkowy 
komoro wy może stanowić potencjalne niebezpieczeństwo wystąpie
nia groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca.

Ogólnie przyjętym postępowaniem przeciwbólowym jest stoso
wanie w dobie operacyjnej morfiny (0,1 mg/kg c.c. iv), często razem 
z relanium (5-10 mg iv), powtarzając dawki w zależności od potrzeb 
chorego. Od chwili rozintubowania operowanego w celu zniesienia 
bólu stosuje się frakcjonowane, odpowiednio mniejsze dawki morfiny 
rzędu 3-5 mg/dawkę na ogół naprzemiennie z pyralginą również 
podawaną dożylnie.

Wszystkim chorym po wszczepieniu sztucznej zastawki/wek serca 
i po bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia serca średnio w 20 
godzin po operacji rozpoczyna się podawanie heparyny 
niskocząsteczkowej(Clexan, Flaxiparyna). Po 2-3 dniach rozpoczyna 
się podawanie antykoagulantów drogą doustną, stosując oba leki 
jednocześnie jeszcze przez 24-36 godzin. Dopiero po obniżeniu 
wskaźnika protrombinowego do wartości 50% odstawia się heparynę 
i kontynuuje podawanie synkumaru pod kontrolą wskaźnika pro
trombinowego, u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego 
podaje się aspirynę. W przypadku spostrzeganych zaburzeń w 
wydzielaniu moczu (< 40 ml/godz.), przy wyrównanym objętościowo 
łożysku naczyniowym stosuje się tzw. diurezę wymuszoną poprzez 
stosowanie leków moczopędnych. Najczęściej podaje się furosemid 
w dawkach bardzo zróżnicowanych (od 40 do 200 mg na dobę). 
Leki osmotycznie czynne (20% mannitol), stosuje się przy pojawia
jącej się hemoglobinurii w następstwie śródoperacyjnej hemolizy 
krwi. Kolejnym wskazaniem do jego stosowania są objawy naras
tającego obrzęku mózgu. Przy stosowaniu 20% mannitolu należy 
zachować dużą ostrożność, pamiętając o możliwości przeciążenia 
układu krążenia. Czasami celem zwiększenia przepływu nerkowego 
stosuje się małe dawki dopaminy rzędu 0,5-2 mcg/kg c.c./min. 
Wszyscy chorzy po operacjach serca w krążeniu pozaustrojowym 
powinni w celu zapobiegnięcia ewentualnym krwawieniom z prze
wodu pokarmowego otrzymywać Cimetidinę w dawce 600 mg/dobę 
średnio do 10 dni po operacji. Równocześnie wszystkim operowanym 
podaje się antybiotyki o szerokim spektrum działania (zawsze ten 
sam antybiotyk, który podczas perfuzji poozaustrojowej podano 
do aparatu do krążenia pozaustrojowego). W przypadkach nie- 
powikłanych czas stosowania antybiotykoterapii powinien wynosić 
około 7 dni. W przypadku pojawienia się powikłań infekcyjnych 
należy stosować antybiotykoterapię celowaną. Zestaw witamin uzu
pełnia leczenie farmakologiczne.



Ad 2b) W celu zabezpieczenia prawidłowej wymiany gazowej 
u wszystkich chorych po operacjach w krążeniu pozaustrojowym 
prowadzi się sztuczną wentylację przy użyciu respiratora. Para
metry respiratora (ciśnienie wdechu, przepływ gazów, objętość od
dechowa, procentowy skład mieszniny oddechowej), należy ustawiać 
dla każdego operowanego chorego indywidualnie, oceniając wartości 
wentylacji na podstawie badań gazometrycznych krwi tętniczej 
i stanu klinicznego. Zazwyczaj stosuje się powietrze atmosferyczne 
wzbogacone w tlen w ilości 40%. Obniżenie PaOż jest wskaźnikiem 
do stosowania wyższych stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej 
i/lub zastosowania oddechu o podwyższonym ciśnieniu pod koniec 
fazy wydechowej (PEEP - Positive Endexpiratory Pressure Ven- 
tilation).

Wyżej wymieniony rodzaj oddechu zastępczego stosuje się także 
w sytuacji zwiększonego krwawienia pooperacyjnego, ale oczywiście 
nie z przyczyn chirurgicznych. Przy konieczności przedłużonej 
sztucznej wentylacji z powodu niedostatecznej jeszcze własnej wen
tylacji, należy zastosować oddech wspomagany typu IPPB (Inter- 
mittent Positive Pressure Breathing) lub IMV (Intermittent 
Mandatory Ventilation). Czas stosowania oddechu zastępczego dla 
różnych chorych jest różny. W przypadku niepowikłanych wynosi 
średnio 17 godzin od chwili zakończonej operacji. W razie zaist
niałych powikłań często znacznie dłużej. Warunkiem zaprzestania 
prowadzenia oddechu zastępczego lub wspomaganego jest stabi
lizacja krążenia, oddychania i całkowity powrót świadomości 
u operowanego chorego.

Po odłączeniu od respiratora podaje się choremu do oddychania 
przez rurkę dotchawiczą tlen (przepływ 6-8 1/min.) przez 60 minut 
kontrolując parametry krążenia i oddychania. Pozytywna ocena 
kliniczna i gazometryczna decyduje o usunięciu rurki intubacyjnej 
z tchawicy. Następnie na ogół przez kolejnych 8 godzin stosuje 
się u operowanych chorych tlenoterapię bierną przez maskę twa
rzową, ustalając przepływ tlenu na 4-6 l/min., rozpoczynając 
równocześnie ćwiczenia oddechowe i inne elementy fizykoterapii.

Ad 2c) Jeżeli wzrost oporów na obwodzie nie wynika z rozwi
jającego się ZMRz-tu serca, stosunkowo szybko po perfuzji pozaus- 
trojowej dochodzi do normalizacji krążenia obwodowego. Wpływa 
na to stosowanie w ciągłym wlewie dożylnym nitrogliceryny, 
dokładne wypełnienie łożyska naczyniowego, wyrównanie ewen
tualnych zaburzeń w równowadze kwasowo-zasadowej oraz od
powiednio wczesne podanie leków przeciwbólowych. Nie bez



znaczenia jest także rygorystyczne przestrzeganie temperatury 
pomieszczeń (blok operacyjny, oddział intensywnej terapii).

W sytuacji rozwiniętego ZMRz-tu serca osiągnięcie całkowitej 
normalizacji układu krążenia jest trudniejsze, wymaga dłuższego 
czasu, zwłaszcza przy narastających zaburzeniach w pracy serca.

Ad 2d) Współzależność pomiędzy obniżonym poziomem potasu 
a spostrzeganymi zaburzeniami rytmu serca jest powszechnie 
uznawana. Najwyraźniej zarysowuje się ona bezpośrednio po per- 
fuzji pozaustrojowej i w pierwszych godzinach pooperacyjnych. 
Rozcieńczenie krwi podczas krążenia pozaustrojowego jak 
i następowa diureza, niekiedy jeszcze dodatkowo wymuszana far
makologicznie, prowadzi do deficytu potasu. Zatem odpowiednio 
wczesne uzupełnienie poziomu potasu nabiera tu szczególnego 
znaczenia. Dlatego też od momentu zakończenia perfuzji pozaus
trojowej przez 24 do 36 godzin po operacji rutynowo stosuje się 
dożylny wlew roztworu potasu, zawsze jednak przy kontroli jego 
poziomu w surowicy krwi i wielkości diurezy godzinowej. W pier
wszych dwóch dobach po operacji niedobory potasu uzupełnia się 
podając go w średniej dawce 40 mEq/m2 powierzchni ciała chorego 
na dobę. Od trzeciego dnia po operacji rozpoczyna się podawanie 
preparatów potasu drogą doustną. W przypadku obniżenia jego 
poziomu w surowicy krwi poniżej 3,5 mEq/l ponownie uzupełnia 
się go drogą dożylną. Równocześnie bardzo dokładnie należy 
prowadzić bilans wodny. Spotyka się prace zalecające profilaktyczne 
podawanie przed rozpoczęciem krążenia pozaustrojowego miesza
niny insuliny, glukozy i potasu, celem zabezpieczenia przed ewen
tualnym wystąpieniem zaburzeń rytmu serca i niedokrwiennym 
uszkodzeniem mięśnia sercowego.

W aktualnym piśmiennictwie podkreśla się konieczność podawania 
magnezu u chorych po operacjach w krążeniu pozaustrojowym. Prze
waża pogląd, iż po operacjach serca obniża się poziom magnezu, co 
sprzyja wystąpieniu zaburzeń rytmu serca. Przy niedoborze magnezu 
dochodzi do upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego, wzrostu 
oporów obwodowych i wzrostu obciążenia następczego. Stąd wielu 
autorów zaleca jego podawanie w okresie pooperacyjnym. Magnez 
jest również skutecznym lekiem przeciwarytmicznym (także u chorych 
z prawidłowym poziomem magnezu), przy zatruciu naparstnicą, 
w świeżym zawale mięśnia sercowego, w komorowych zaburzeniach 
rytmu serca opornych na konwencjonalne leczenie, oraz w częstokurczu 
komorowym 'torsade de pointes". Jest bardzo użytecznym lekiem 
w przypadku skurczu tętnic wieńcowych.



Ad 2 f, g) Niezwykle starannie należy uzupełniać niedobory 
krwi oceniane na podstawie śród- i pooperacyjnej jej utraty, przy 
stałej kontroli parametrów hemodynamicznych i morfologii krwi. 
Hematokryt krwi chorego utrzymuje się w granicach 33-35%. 
W przypadku wystąpienia nadmiernego drenażu (> 200 ml/m2 
powierzchni ciała/godz.), należy dodatkowo wykonać badania ko- 
agulologiczne i w zależności od ich wyników wdrożyć odpowiednie 
postępowanie zachowawcze lub operacyjne.

Krwawienie w bezpośrednim okresie po zakończonej operacji 
może wystąpić w wyniku różnych przyczyn. Może być ono spowo
dowane niedostatecznym zobojętnieniem heparyny (wówczas 
postępowanie lecznicze polega na kontrolowanym podawaniu pro
taminy), wystąpić w wyniku różnorodnych koagulopatii, a także 
z przyczyn chirurgicznych. W sytuacji krwawienia chirurgicznego, 
powtórne otwarcie klatki piersiowej i zaopatrzenie chirurgiczne 
miejsca krwawienia jest jedynym sposobem ratującym życie 
chorego.

Rozpoznanie przyczyny nadmiernego krwawienia pooperacyjnego 
może być znacznie utrudnione, gdy badanie układu hemostazy 
wykonuje się już po masywnych przetaczaniach krwi. Stąd tak 
bardzo ważnym w przypadku konieczności ich wykonywania jest 
czynnik czasu.

Podczas operacji w krążeniu pozaustrojowym zalecane jest stoso
wanie aprotininy, co istotnie wpływa na obniżenie śród- i poope
racyjnej utraty krwi. W ostatnich latach wykazano, że zastosowanie 
Desmopressin Acetate (DDAVP) zmniejsza utratę krwi w okresie 
okolooperacyjnym, jakkolwiek opinie na temat wskazań do zas
tosowania DDAVP i skutków ubocznych tego leku w aktualnym 
piśmiennictwie są różne.

Ad 2h) Obserwowane niedobory białkowe po perfuzji pozaus- 
trojowej upoważniają do rutynowego stosowania u wszystkich cho
rych we wczesnym okresie po zakończeniu perfuzji pozaustrojowej, 
a następnie po zakończeniu operacji mrożonego osocza i albumin. 
Średnia ilość przetoczonego osocza w dobie operacyjnej wynosi na 
ogól 600 ml, a w następnych dwóch kolejnych dobach po 200 ml. 
Przez pierwsze dwa, trzy dni po operacji przetacza się chorym 
20% albuminy w ilości 50 ml/dobę. W następnych, ewentualne 
niedobory białkowe uzupełnia się na podstawie aktualnych pro- 
teinogramów.



POSTĘPOWANIE LECZNICZE W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ ZE STRONY UKŁADU KRĄŻENIA

- leczenie ZMRz-tu serca
Zespół małego rzutu serca (ZMRz) - groźne powikłanie po ope

racyjnym leczeniu chorób serca - stanowi wciąż aktualny problem 
terapeutyczny. ZMRz-tu serca rozpoznaje się przy stwierdzonych 
przynajmniej dwóch z niżej wymienionych objawów:

- obniżenie średniego ciśnienia tętniczego krwi poniżej 60 
mmHg(8,0 kPa),

- narastające ciśnienie w lewym przedsionku serca powyżej 
18 mmHg(2,4 kPa),

- narastające ciśnienie żylne w stosunku do przedoperacyjnego 
większe niż 18 cm H2O,

- spadek diurezy poniżej 30 ml/godz., - niektórzy autorzy podają 
wartość poniżej 0,5 ml/kg c.c/godz.

- zaburzenia w przepływie tkankowym (skąpomocz, naras
tająca różnica pomiędzy ciepłotą powierzchniową i w od
bytnicy, oziębienie dystalnycb części kończyn - uznaje się 
za kliniczne wskaźniki zaburzonego przepływu tkankowego).

Rozpoznanie ZMRz-tu serca można ustalić po uprzednim wy
kluczeniu bipowolemii i hiperwolemii, zaburzeń w gospodarce 
jonowej, równowadze kwasowo-zasadowej, wentylacji płuc, oraz 
tamponady serca. Duże znaczenie dla skuteczności leczenia chorych 
z ZMRz-tu serca ma jego wczesne rozpoznanie. Dlatego bardzo 
przydatne w takich przypadkach jest monitorowanie hemody
namiczne przy użyciu cewnika S w ana-G an za . Przy założonym 
cewniku S w a na -G an za  ZMRz-tu serca rozpoznaje się na podstawie 
pomiaru wskaźnika sercowego przyjmując za wartość graniczną 
1,9-2,1 l/m2/min.

W sytuacji gdy chory nie ma założonego cewnika Swana-Ganza, 
bardzo użytecznym jest pomiar ciśnienia w lewym przedsionku serca.

Spadek rzutu minutowego serca, a co za tym idzie obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi, przy równoczesnym wzroście ciśnienia 
napełniania lewej komory serca i oporów obwodowych, prowadzą 
do ciężkich następstw hemodynamicznych i metabolicznych. Dlatego 
odpowiednio wczesne wdrożenie leczenia bardziej "agresywnego" 
niż rutynowe, pozwala na przerwanie "błędnego kola następujących 
po sobie wydarzeń".

S kuteczne leczenie ZM Rz-tu serca powinno obejmować: zm niej
szenie zapo trzebow ania m ięśn ia  sercowego n a  tlen , popraw ę siły 
skurczu  serca, zw iększenie rzu tu  m inutow ego serca, obniżenie



podwyższonego ciśnienia w tętnicy płucnej oraz poprawę przepływu 
wieńcowego. Warunki te powinny być spełnione przy łącznym stoso
waniu katecholamin i wazodialatatorów. Korzystne działanie ni
trogliceryny polega na zmniejszeniu ciśnienia napełniania, 
zmniejszeniu oporów obwodowych oraz na obniżeniu zapotrzebo
wania mięśnia sercowego na tlen.

W przypadku wystąpienia ZMRz-tu serca u chorych otrzymu
jących wlew dożylny z nitrogliceryny do leczenia należy dołączyć 
aminę katecholową (dopamina, adrenalina, dobutamina).

Początkowe dawki na ogół wynoszą:
dla nitrogliceryny - 0,3-0,5 mcg/kg c.c./min. 
dla dopaminy - 4-5 mcg/kg c.c./min 
dla adrenaliny - 0,05 mcg/kg c.c./min. 
dla dobutaminy - 4-5 mcg/kg c.c./min.

W sytuacji, gdy objawy ZMRz-tu serca narastają gwałtownie, 
leczenie należy rozpocząć od podawania dożylnego pompą infuzyjną 
wybranej aminy katecholowej, a nitroglicerynę dołączyć później. 
Najczęściej leczenie rozpoczyna się od dopaminy. Adrenalinę stosuje 
się wówczas, gdy pomimo stopniowego zwiększania dawek 
dopaminy nie uzyskuje się odpowiedniego ciśnienia perfuzyjnego 
i pojawia się przyśpieszenie czynności serca. Najbardziej polecane 
jest stosowanie obu amin katecholowych razem. Łączne ich zas
tosowanie pozwala bowiem na obniżenie stosowanych dawek każdej 
z nich i tym samym na uniknięcie niepożądanych skutków ich 
ubocznego działania. Czas skojarzonego leczenia nitro
gliceryną z aminami katecholowymi jest różny (od kilku do kilku
dziesięciu godzin). Nabyte własne doświadczenie w leczeniu chorych 
z pooperacyjnym zespołem małego rzutu serca nie potwierdzają 
opinii o korzystnym działaniu dobutaminy w ostrej niewydolności 
krążenia (ZMRz). Dobre efekty lecznicze podczas stosowania dobu
taminy uzyskuje się wówczas, gdy takie parametry jak wskaźnik 
sercowy, czy średnie ciśnienie tętnicze nie są „drastycznie” obniżone.

W wyniku stosowania amin katecholowych łącznie z wazodialata- 
torami następuje stopniowa poprawa stanu hemodynamicznego, 
wyrażająca się wzrostem średniego ciśnienia tętniczego, zwięk
szeniem wskaźnika sercowego, obniżeniem ciśnienia w tętnicy płuc
nej i ciśnienia zaklinowania, a w przypadku niemożności pełnego 
monitorowania obniżeniem ciśnienia w lewym przedsionku serca. 
Jednocześnie ulega normalizacji krążenie obwodowe i wzrasta godzi
nowa diureza. Równocześnie z poprawą parametrów hemody
namicznych uzyskuje się poprawę stanu klinicznego chorego.



Należy zaznaczyć, że odłączenie wlewu dożylnego z amin 
katecholowych zawsze poprzedzone winno być stopniowym zmniej
szeniem ich dawki. Wlew dożylny z nitrogliceryny należy utrzymać 
jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin (średnio 10/h po za
przestaniu podawania amin katecholowych).

Opinie tyczące stosowania chlorku wapnia u chorych z poope
racyjnym ZMRz-tu serca są różne, często bardzo kontrowersyjne. 
W przebiegu ZMRz-tu serca obserwuje się niejednokrotnie 
różnorodne zaburzenia rytmu i/lub przewodzenia serca. Trudno 
jest na ogół ocenić, czy występują one wtórnie w wyniku 
upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego, czy też sytuacja jest 
odwrotna. Dotyczy to szczególnie tych chorych, u których ZMRz-tu 
serca rozwija się gwałtownie. Wówczas oprócz leczenia nitro
gliceryną i aminami katecholowymi stosuje się leki antyarytmiczne. 
Ponieważ najczęściej są to komorowe zaburzenia rytmu serca podaje 
się we wlewie dożylnym lignokainę, a w razie nieskuteczności jej 
działania, co z resztą zdarza się rzadko, mexitil lub cordarone. 
W przypadku innych rodzajów zaburzeń rytmu serca niż komorowe, 
stosuje się leki tak jak podano w punkcie tyczącym leczenia zabu
rzeń rytmu i przewodzenia. Należy zawsze pamiętać o wyrównaniu 
poziomu potasu i magnezu.

Rozwijające się zaburzenia rytmu serca i/lub przewodzenia serca 
często, zresztą bardzo zmienne w krótkich odstępach czasu, stwa
rzają niejednokrotnie konieczność natychmiastowego zastosowania 
elektroterapii, przy stale prowadzonym leczeniu farmakologicznym. 
Czasami u tego samego chorego istnieje potrzeba zastosowania 
kardiowersji, elektrostymulacji czy nawet defibrylacji elektrycznej. 
W przypadku narastającego ZMRz-tu serca w przebiegu bloku 
przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia u chorych z założoną 
śródoperacyjnie elektrodą nasierdziową rozpoczyna się natychmiast 
stosowanie sztucznej stymulacji serca, a u chorych nie za
bezpieczonych elektrodą należy podłączyć wlew dożylny z Izuprelu 
(0,05 mcg/kg/min.) i założyć elektrodę endokawitarną celem 
rozpoczęcia sztucznej stymulacji serca. Izuprel (Isoproterenol) jest 
beta-adrenergicznym stymulatorem, mającym jednocześnie 
działanie wazodilatacyjne. Zwiększa rzut minutowy serca, przyspie
sza czynność serca oraz obniża opory na obwodzie.

W sytuacji, gdy pomimo leczenia farmakologicznego obserwuje 
się dalsze narastanie objawów ZMRz-tu serca należy rozpocząć 
wspomaganie krążenia za pomocą przeciwpulsacji wewnątrzaor
talnej, co jest powszechnie przyjętym postępowaniem.



Jednoczesne podawanie wysokich dawek sterydów, oraz 
postępowanie w kierunku wyrównania hemostazy organizmu uzu
pełnia leczenie zespołu małego rzutu serca.

W sytuacji niemożności odłączenia chorego od krążenia poza- 
ustrojowego, pomimo stosowania farmakoterapii i przeciwpulsacji 
wewnątrzaortalnej polecane jest zastosowanie częściowego "by- 
passu" przedsionkowo-komorowego.

Doniesienia z lat 90-tych wskazują, iż korzystne efekty lecznicze 
u chorych ze skrajną okołooperacyjną niewydolnością mięśnia serca, 
uzyskuje się przy zastosowaniu jednokomorowego mechanicznego 
krążenia.

Do leczenia ZMRz-tu serca po operacjach kardiochirurgicznych 
polecane są leki z nowej generacji tzw. inodilatatorów. Łączą one 
w sobie działanie inotropowo dodatnie z działaniem rozszerzającym 
naczynia (wazodialatacyjnym). Są to:

AMRINONE - pochodna bipirydyny, inhibitor fosfodiesterazy 
III. Obniża ona obciążenie wstępne i następcze, nie wpływa na 
częstość akcji serca a zużycie tlenu przez mięsień sercowy po 
zastosowaniu amrinone pozostaje niezmienione lub ulega zmniej
szeniu. Amrinone powoduje wzrost rzutu minutowego serca. Można 
ją stosować łącznie z aminami katecholowymi i z naparstnicą bez 
ryzyka zwiększenia skutków ubocznych. W połączeniu z dopaminą 
lub dobutaminą wykazuje działanie synergistyczne. Do objawów 
niekorzystnych przy stosowaniu amrinone należą: trombocytopenia, 
zaburzenia ze strony wątroby i układu pokarmowego. Odnosi się 
to jednak przede wszystkim do sytuacji kiedy amrinone podaje 
się drogą doustną u chorych z przwlekłą niewydolnością krążenia. 
Przy stosowaniu dożylnym nie wykazano niekorzystnych zmian 
w liczbie i funkcji płytek krwi.

Dawki: 0,75-3 mg/kg cc.iv, następnie wlew dożylny -10-20 mcg/kg 
cc/min.

ENOXIMONE - pochodna imidazolu, inhibitor fosfodiesterazy 
III. Wykazuje działanie intropowo dodatnie oraz wazodilatacyjne 
obniżając opór naczyniowy na obwodzie i w płucnym łożysku 
naczyniowym, zwiększa wskaźnik sercowy.

Ma niewielkie działanie chronotropowo dodatnie, można go stoso
wać łącznie z adrenaliną uzyskując wzmocnienie jej działania. 
Enoximone polecony jest do leczenia chorych z pooperacyjnym 
ZMRz-tu serca opornym na powszechnie przyjęte konwencjonalne 
leczenie (katecholaminy, nitrogliceryna lub nitroprusydek sodu).



Dawki: 0,5-2 mg/kg cc/10 min., następnie 3-10 mcg/kg cc/min 
(u chorych z niewydolnością wątroby i nerek - dawki leku należy 
zredukować).

Należy zaznaczyć, że w wielu ośrodkach na świecie prowadzone 
są studia badawcze nad tym lekiem.

DOPEXAMINA - chemiczny odpowiednik dopaminy. zwiększa 
wskaźnik sercowy i obniża obwodowy opór naczyniowy. Wpływ 
dopexaminy na płucny opór naczyniowy jest mniejszy. Podnosi 
ciśnienie skurczowe i średnie ciśnienie tętnicze, natomiast ciśnienie 
rozkurczowe ulega obniżeniu. Czynność serca podczas stosowania 
dopexammy ulega przyspieszeniu. Do objawów ubocznych należą: 
przyśpieszenie czynności serca oraz nudności.

Dawki: 1-4 mg/kg c.c./min.
Każdy z w/w leków łącząc w sobie działanie inotropowo dodatnie 

z działaniem wazodilatacyjnym może znaleźć zastosowanie 
w leczeniu ZMRz-tu serca. W przypadku narastania objawów ostrej 
niewydolności krążenia (ZMRz) można je łączyć z katecholaminami. 
Ponieważ każdy z nich ma swoje specyficzne właściwości - wybór 
leku powinien być zawsze indiwidualizowany dla każdego chorego. 
Niewątpliwie zastosowanie inodilatatorów usprawnia leczenie 
krytycznie chorych z pooperacyjnym ZMRz-tu serca. Pozwala 
bowiem na zastosowanie jednego wybranego leku a nie wielolekowej 
terapii.

Leczenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca

Zaburzenia rytmu i przewodzenia serca (zrp) ocenia się według 
ogólnie przyjętych kryteriów. Stopień ich nasilenia oraz ich wpływ 
na hemodynamikę krążenia warunkują postępowanie lecznicze.

W przypadku nadkomorowych zaburzeń rytmu serca takich jak 
przyspieszenie zatokowe i pojedyncze dodatkowe skurcze nadko- 
morowe stosuje się leki z grupy beta-blokerów, blokery kanału 
wapniowego ewentualnie naparstnicę. W sytuacji częstoskurczu 
nadkomorowego i/lub migotania przedsionków z szybką akcją 
komór, źle tolerowanego przez chorego, należy wykonać kardio- 
wersję elektryczną, stosując nadal po jej wykonaniu ww. leki 
U chorych naparstnicowanych kardiowersję wykonuje się zawsze przy 
założonej sródoperacyjme elektrodzie nasierdziowej, lub elektrodzie en- 
dokawitarnej założonej choremu przed kardiowersją elektryczny.

Pojawiające się przedwczesne skurcze komorowe są wskazaniem 
do dożylnego podania Lgnokamy, W przypadku nieskuteczność; 
je; działania, należy podać w stałym wlewie dożylnym mexiti! lut-



cordarone. Przedwczesne skurcze komorowe uważane są za pro- 
dromalne objawy wskazujące na możliwość nagłego wystąpienia 
częstoskurczu komorowego a nawet migotania komór. W przypadku 
nawracającego częstoskurczu komorowego nie reagującego na 
leczenie farmakologiczne należy wykonać kardiowersję elektryczną 
(zawsze w znieczuleniu ogólnym), z następowym podaniem leków 
antyarytmicznych (lignokaina, mexitil, cordarone, tosylan bre- 
tylium, gilurytmal, beta-blokery).

Lignokaina jest lekiem pierwszego wyboru spośród innych leków 
antyarytmicznych w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca. 
U chorych z nadkomorowymi jak i komorowymi zaburzeniami 
rytmu serca polecany jest esmolol - nowy krótko działający kardio- 
selektywny beta-bloker. Wykazuje on dużą skuteczność i bez
pieczeństwo działania w okresie pooperacyjnym. Szczególnie 
korzystny jest u chorych z równoczesnym nadmiernym przyspie
szeniem czynności serca i nadciśnieniem tętniczym.

U chorych z zatokowym przyspieszeniem czynności serca, źle 
tolerujących leki z grupy beta-blokerów znajduje zastosowanie 
alanidina - pochodna imidazolu. Jej działanie "zwalniające” 
czynność serca polega na bezpośrednim działaniu na węzeł za
tokowy. Zmniejsza tachykardię występującą przy stosowaniu 
katecholamin, nie wpływając na ich korzystne inotropowo-dodatnie 
działanie. W sytuacji napadowego częstoskurczu nadkomorowego 
polecana jest również adenozyna (Adenecor) podawana drogą 
dożylną poprzez szybkie wstrzyknięcie w dawkach powtarzalnych, 
co 1 do 2 minut.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że każdorazowo wybór leku 
powinien być uzależniony od indywidualnej reakcji chorego.

W przypadku bradykardii zatokowej należy podać atropinę lub 
izuprel. Przy bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia 
zawsze stosuje się elektryczną stymulację serca.

Zatrzymanie krążenia jest wskazaniem do rozpoczęcia natych
miastowej reanimacji według powszechnie przyjętych zasad.

Dawki leków (początkowe)
Arytmie nadkomorowe (przy migotaniu przedsionków z szybką 

akcją komór):
Deslanosid 0,2-0,4 mg iv 
Propranolol 1-2 mg iv 
Beloc (Metoprolol) 5 mg iv 
Isoptin 5 mg iv



Esmolol 1 mg/kg cc iv, wlew dożylny 150 mcg/kg c.c./min. 
Alanidina 0,6 mg/kg c.c.
Adenozyna 3 mg, 6 mg, 12 mg.
Arytmie komorowe: Lignokaina 50-100 mg iv, wlew dożylny 

500 mg /4-6/ godz.
Mexitil - 50-100 mg iv, wlew dożylny 250 mg/4 godz. 
Cardarone - 150-300 mg iv, wlew dożylny 300 mg/6-8 godz. 
Esmolol - dawki j.w.
Tosylan bretylium 200-500 mg iv 
ewentualnie
Gilurytmal - 50 mg iv (bolus) do 150 mg/24 godz., wlew 

dożylny 3 mg/kg c.c. dawka maks. 400 mg.
Bradykardia: Atropina - 0,5-1,0 mg iv 
Isuprel - 1-5 mg/500 ml płynu infuzyjnego

- postępowanie w przypadku wystąpienia niedokrwienia 
m ięśnia sercow ego lub okolooperacy jnego zawału 
mięśnia sercowego

Niedokrwienie mięśnia sercowego w okresie pooperacyjnym 
rozpoznaje się wówczas, gdy choćby w jednym z pooperacyjnych 
elektro kardiogramów pojawia się przemijające uniesienie odcinka 
ST o 1 mm w odprowadzeniach kończynowych, lub o 2 mm w 
odprowadzeniach przedsercowych, jak również w przypadku 
przejściowego pojawienia się wieńcowych załamków T.

Kryterium rozpoznania zawału mięśnia sercowego w okresie 
pooperacyjnym jest pojawienie się w zapisach elek
trokardiograficznych nowych załamków Q o czasie trwania co 
najmniej 0,04 sek., lub poszerzenie się czy pogłębienie uprzednio 
istniejących załamków Q o 0,02 sek. lub więcej. Należy podkreślić, 
że rozpoznanie okolooperacyjnego zawału (ZO) po operacjach 
w krążeniu pozaustrojowym jest trudne. Dotyczy to przede wszyst
kim chorób po bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego 
- ponieważ po innych operacjach serca obserwuje się go niezwykle 
rzadko. Interpretacja pooperacyjnych elekardiogramów jest 
szczególnie trudna - zwłaszcza jeżeli chory jest po zawale/zawałach 
serca, lub/i występują zaburzenia przewodnictwa wewnątrzser- 
cowego, czy też odczyn osierdziowy. W tych sytuacjach pomocne 
jest badanie aktywności enzymatycznej (CK-kinazy kreatynowej, 
CK-MB - izoenzymu MB-kinazy kreatynowej, i alfa-HBDH izoen- 
zymu dehydrogenazy hydroksymasłowej oraz oznaczenie troponiny), 
zwłaszcza że u wielu chorych ZO przebiega bez powikłań hemody-



nam icznych. B rak  klinicznych objawów zaw ału  serca wcale nie 
dowodzi, że zaw ału  serca nie m a. Poniew aż je d n a k  - ja k  w ykazały 
b ad an ia  - po każdej operacji w k rążen iu  pozaustrojow ym  w zras ta  
w m niejszym  lub w iększym  stopniu  aktyw ność enzymów, w tym  
specyficznych d la rozpoznania zaw ału  m ięśn ia  serca - u s ta len ie  
rozpoznania n a  podstaw ie tylko w zrostu aktyw ności enzym atycznej 
mogłoby być fałszywie dodatnie. D latego uw aża  się, że b ad an ie  
aktyw ności enzym atycznej w okresie po operacjach serca m a  sw oją 
w a r to ś ć ,  a le  ty lk o  w p o łą c z e n iu  z b a d a n ie m  e le k 
trokardiograficznym .

Stosuje się też inne m etody diagnostyczne zm ierzające do ja k  
najwcześniejszego rozpoznania w okresie pooperacyjnym  pojaw ia
jącego  się n ied o k rw ien ia  m ię śn ia  sercow ego i zaw a łu  serca . 
W iadom ym  jest, że zm iany w odcinku ST pojaw iają się stosunkow o 
późno. Znacznie wcześniej w ystępują zm iany m etaboliczne i dys
funkcja lewej kom ory serca.

W o sta tn ich  la tach  szeroko podnoszona je s t  w artość przez- 
przelykowej echokardiografii jako  najbardziej czułej i d iagnostycznie 
pewnej m etody d la rozpoznania zarówno śró d - ja k  i pooperacyjnego 
niedokrw ienia m ięśn ia  serca. Im  bowiem wcześniej rozpozna się 
pojaw iające się niedokrw ienie m ięśn ia  serca, tym  wcześniej m ożna 
wdrożyć odpowienie postępow anie lecznicze, uzysku jąc tym  sam ym  
lep sze  w ynik i lecz en ia  o p eracy jn eg o . K ażd e  bow iem  o p ó źn ien ie  
w przeciw działaniu zachodzącym  zm ianom  w czynności serca, do
p row adza do dalszych pow ikłań. N iezależn ie  od stosow anych  
różnych m etod diagnostycznych w skaźnikiem  diagnostycznym  dla 
w ykryw ania wczesnej fazy n iedokrw ienia m ięśn ia  serca je s t  PRQ 
(P ressure  R atę Q uatient), k tóry  uzyskuje się dzieląc w artość ś re d 
niego ciśnienia tętniczego przez częstość akcji serca. W artość jego 
pow inna przekraczać 1,0.

U chorych u  których okołooperacyjny zaw ał m ięśn ia serca, lub 
świeże niedokrw ienie m ięśn ia sercowego n ie powoduje zaburzeń  
hem odynam icznych, leczenie prow adzi się ta k  ja k  podano w punkcie 
2(a-h). Szczególnie korzystne je s t  w tych sy tuacjach podaw anie 
dożylne nitrogliceryny i leków z grupy beta-blokerów .

D la zapob iegan ia  i leczen ia  okołooperacyjnego n ied o k rw ien ia  
i zaw ału  serca polecana je s t  n ik a rd ip in a  i nifedipm a, podaw ane 
drogą dożylną.

W przypadku pojaw ienia się w n astęp stw ie  n iedokrw ien ia  lub 
zaw ału  m ięśn ia  serca zaburzeń  hem odynam icznych (ZM Rz-tu) 
leczenie prowadzi się w edług zasad  podanych wcześniej.



Postępowanie lecznicze przy nadmiernym wzroście
ciśnienia tętniczego krwi

Za nadmierny wzrost ciśnienia tętniczego krwi w okresie poope
racyjnym uważa się podwyższenie jego średniej wartości powyżej 
110 mmHg (14,7 kPa).

Zbyt wysokie ciśnienie tętnicze w okresie pooperacyjnym u cho
rych po operacjach w krążeniu pozaustrojowym, może stać się 
przyczyną niebezpiecznych powikłań w postaci niedokrwienia 
mięśnia serca lub krwawienia. Wzrost średniego ciśnienia tętniczego 
krwi powyżej przyjętych wartości pomimo rutynowego podawania 
dożylnego nitrogliceryny, jest wskazaniem do zwiększenia jej dawek. 
Działanie nietrogliceryny obniżające opór obwodowy i zmniejszające 
zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen jest w tych razach 
wyjątkowo korzystne. Czas stosowania dożylnego nitrogliceryny 
jest różny u różnych chorych (średnio około 30 godzin). Część 
chorych po zaprzestaniu dożylnego jej stosowania wymaga dalszego 
stosowania leków doustnych w celu normalizacji ciśnienia tęt
niczego. Przy braku reakcji na nitroglicerynę należy zastosować 
nitroprusydek sodu. Czasami leczenie należy wspomóc frakcjono
wanymi dawkami fenaktilu rzędu 3-5 mg iv. Jednocześnie należy 
prowadzić bardzo wnikliwą obserwację nawrotów bólu, który należy 
znosić dodatkowymi dawkami środków analgetycznych.

Dobre efekty lecznicze w postaci szybko uzyskiwanej normalizacji 
ciśnienia tętniczego u chorych z pooperacyjnymi jego zwyżkami, 
uzyskuje się przy stosowaniu ketanseriny. Należy jednak pamiętać 
o ograniczeniu uzyskanych korzyści przy jednoczesnym stosowaniu 
ketanseriny i leków z grupy beta-blokerów. Polecany jest także 
lahetalol - (bloker alfa i beta adrenergiczny) - lek skutecznie ob
niżający ciśnienie tętnicze po operacjach w krążeniu pozaustro
jowym. Nie należy go jednak stosować u chorych z upośledzoną 
czynnością lewej komory serca. Lekami skutecznie obniżającymi 
nadmierne zwyżki ciśnienia tętniczego są poza tym esmoloi oraz 
nikardipina.

Intensywna opieka stanowi nieodłączoną składową towarzy
szącą intensywnymi nadzorowi i leczeniu. Polega ona na możliwie 
wszechstronnym zapobieganiu ewentualnym powikłaniom jatro- 
gennym, które zawsze mogą rozwinąć się u chorych intensywnie 
nadzorowanych i leczonych. W skład jej wchodzi pielęgnacja, odży
wianie i rehabilitacja. Szczególne znaczenie u chorych po operacjach 
serca w krążeniu pozaustrojowym nabiera rehabilitacja, polegająca



na możliwie jak najwcześniejszym uruchomieniu chorych (w przy
padkach niepowikłanych od 2 doby po operacji), prowadzeniu gim
nastyki oddechowej i zabiegów fizykoterapeutycznych. Niemniej 
ważna jest także rehabilitacja psychiczna, polegająca na 
prowadzeniu z chorym odpowiednich rozmów o możliwości jego 
powrotu do pełnowartościowego życia w rodzinie i społeczeństwie.





L.Tom aszewska, B. S tefan iak

LECZENIE AMBULATORYJNE CHORYCH 
PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Wprowadzenie w latach 60-tych chirurgicznego leczenia nabytych 
wad serca i operacyjnego leczenia choroby wieńcwej rozpoczęło 
nową erę możliwości przedłużenia życia chorych. Równocześnie 
powstały jednak nowe problemy kardiologiczne, z którymi spotyka 
się lekarz pracujący w Poradni Chorób Serca.

Leczenie ambulatoryjne w tej Poradni obejmuje chorych, 
u których była wykonana operacja na zastawkach serca jak: 
komisurotomia mitralna, plastyka zastawki, implantacja sztucznej 
zastawki w ujście mitralne lub aortalne względnie w oba ujścia 
a niekiedy z jednocześnie wykonaną plastyką zastawki trójdzielnej, 
czy rewaskularyzacją mięśnia sercowego. Leczenie w Poradni obe
jmuje również chorych po leczeniu niedokrwiennej choroby 
serca/n.ch.s./, jak również chorych po operacyjnym leczeniu wady 
serca. Wszyscy ci chorzy, po wygojeniu rany i wyleczeniu ewen
tualnych powikłań typowo chirurgicznych objęci są specjalistyczną 
dalszą opieką ambulatoryjną w Poradni Kardiochirurgicznej 
i kardiologicznej.

Pierwsza wizyta u lekarza w poradni winna mieć miejsce 
w okresie od 3 - 6 tygodni po wypisaniu z Kliniki 
Kontrolne następne, planowe wizyty odbywają się w odstępach 
czasu od 2 do 3 miesięcy, a w okresie późniejszym nawet rzadziej.. 
Natomiast jeśli pacjent czuje się gorzej może i powinien zawsze 
zwrócić się do lekarza w poradni. W Poradni przeprowadza się 
pełne badania kliniczne oraz wykonuje się szereg badań pomoc
niczych /badanie laboratoryjne, koagulologiczne i ewentualnie inne 
hematologiczne oraz biochemiczne, badanie elektrokardiograficzne 
serca i radiologiczne klatki piersiowej a w razie potrzeby badanie 
echokardiogra-ficzne/. Problemy z jakimi należy się liczyć, a które 
mogą pojawić się u chorego po operacji kardiochirurgicznej i na 
które lekarz pracujący w ambulatorium winien zwrócić szczególną 
uwagę mogą być następujące:

- zespól po kardiotomii, niewydolność krążenia, zaburzenia 
rytmu i przewodnictwa, dysfunkcja wszczepionej zastawki
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serca, bakteryjne zapalene wsierdzia, powikłania za- 
torowozakrzepowe jak i krwawienie związane z leczeniem 
przeciwzakrzepowym, hemoliza wewnątrznaczyniowa.

Zespół po kardiotomii w praktyce ambulatoryjnej obserwuje się 
bardzo rzadko. Niekiedy jednak trafiają się chorzy z zespołem po 
kardiotomijnym późnym, którego przebieg kliniczny jet bardzo 
ciężki i należy uwzględnić go w różnicowaniu z bakteryjnym za
paleniem wsierdzia. Leczenie tych chorych winno się odbywać 
w warunkach szpitalnych

Niewydolność krążenia

U chorych po operacyjnym leczeniu wady serca czy też oper
acyjnym leczeniu niedokrwiennej choroby serca /n.ch.s./podczas 
kontrolnych badań ambulatoryjnych należy zwrócić uwagę na stan 
układu krążenia i na ewentualne wystąpienie objawów niewy
dolności krążenia /duszność spoczynkową lub wysiłkową, 
tachykardię, zaburzenia rytmu serca, pojawienie się rytmu 
cwałowego, zastoju w małym krążeniu, powiększenie wątoby, ob
rzęki hydrostatyczne tkanki podskórnej/'. Jeśli badaniem klinicznym 
stwierdza się niewydolność krążenia /zwłaszcza u osoby, u której 
podczas ostatniego badania tycb objawów nie było/ należy postawić 
pytanie jaka jest przyczyna jej wystąpienia. Przyczyną powstania 
niedomogi krążenia może być nieprawidłowe zażywanie leków bądź 
ich zaniechanie.

Niewydolność krążenia może być też następstwem zaburzeń 
rytmu serca /np.częstoskurczów ponadkomorowych UA, PAT, 
bradykardii komorowycb w przebiegu bloku A-V II-III0 lub bloku 
S-A/, nadmiernego wysiłku fizycznego, czy uszkodzenia mięśnia 
serca w przebiegu czynnego procesu zapalnego reumatycznego lub 
bateryjnego zapalenia wsierdzia. Wreszcie przyczyną mogą być 
inne czynniki np. infekcje zwłaszcza płucne, zatory płucne i inne. 
W leczeniu niewydolności krążenia w pierwszym rzędzie należy 
starać się usunąć jej przyczynę. A jeśli mimo to, objawy niewy
dolności krążenia utrzymują się należy zastosować następujące 
postępowanie :

W I/II okresie hemodynamicznym wg NYHA wystarczy ogra
niczyć wysiłek fizyczny i zmniejszyć spożycie soli kuchennej. W 
II okresie hemodynamicznym wg NYHA stosujemy pełne leczenie:



1. Leki moczopędne

Najczęściej stosowane leki:
Furosemid (kwas 4-chloro-N-furfuryko-5-sulfamollo- 

antranilowy)-tabl. a 40 mg. Czas działania moczopędnego wynosi 
4-6 godzin. Dawki od 40 mg - 120 mg na dobę, któi'e następnie 
można zmniejszyć i stosować co II co III dzień.

Edecrin - (Etacrynic acid) - tabl. a 25 mg i 50 mg. Stosuje 
się 1 x dziennie po śniadaniu. Nie należy przekraczać dziennej 
dawki 150 mg.Czas działania moczopędnego wynosi 30 min do 2 
godzin. Przy stosowaniu obu leków należy pamiętać o uzupełnieniu 
potasu.

Aldacton (Verospiron) - tabl. po 25 mg i 50 mg. Należy do 
grupy antagonistów aldosteronu (zatrzymujących potas). Dawka 
wynosi 75-150 mg/dobę. Najlepszy efekt diuretyczny uzyskuje się 
podając równocześnie z furosemidem.

2. Glikozydy nasercowe

N ależą do najstarszych  leków stosowanych w kardiologii. Obecnie 
wiadomo, że wzrost kurczliwości m ięśn ia  serca prow adzi do w zrostu  
zapotrzebow ania n a  tlen , a więc może to być efek t n iekorzystny  
dla uszkodzonego m ięśn ia sercowego.

Obecnie - ogólnie uznanym  w skazaniem  do stosow ania glikozy
dów nasercowych je s t  niewydolność serca z m igotan iem  p rzed 
sionków i szybką akcją komór. Poza tym  glikozydy nasercow e 
znajdu ją zastosow anie u chorych z ry tm em  cwałowym i pow iększoną 
sylw etką serca z ry tm em  zatokowym przyspieszonym  w III i IV 
okresie hem odynam icznym  wg NYHA. N ap a rs tn ica  rzadko bywa 
dziś stosow ana w postaci m onoterapii. N a to m ias t je s t  u zn a w an a  
za lek  pierwszej lin ii obok d iuretików  oraz inh ib itorów  konw ertazy  
angiotensyny. W w arunkach  am bulatoryjnych n ap a rstn icę  s to su 
jem y doustnie.

Lanatosid C - nasycenie powolne wynosi 1,5 - 2,0 mg/dobę, 
tabl. 1 tab l. =0,25 mg, daw ki podtrzym ujące 0,5 - 1,5 mg/dobę. 
Krople - 1 ml - 1 m g = 30 kropli.

Digoxin - 1 tab l. = 0,25 m g Krople - 50 kropli = 0,5 mg
N asycajaca daw ka pow olna - 0,25 - 0,5 mg/dobe. D aw ka po d trzy 

m u jąca  = 0,25 mg/dobę. B ezpieczniej je s t  robie p rze rw ę  p rzez 
1 - 2 dni w tygodniu.



Leki wazodylatacyjne

Wprowadzenie leków wazodylatacyjnych zmieniło zasadniczo 
sposób postępowania w niewydolności krążenia. Leki te można 
podzielić na rozszerzające naczynia bezpośrednio t.j. bez udziału 
receptorów adrenergicznych lub enzymów i leki działające z udz
iałem receptorów alfa- adrenergicznych, beta-adrenergicznych oraz 
enzymów.

A. Bezpośrednio rozszerzające naczynia:

żylne tętn icze b lokujące kanał w apnia
dwuazotany hydralazyna nifedipina
monoazotany minoksydol werapamil

diltiazem

B. Rozszerzające naczynia przez blokowanie receptorów 
lub hamowanie aktywności enzymów:

Antagoniści Antagoniści Antagoniści Blokujące
receptorów receptorów serotoniny enzym
a-adrenergicznych (i-adrenergicznych Konwertujący

angiotensynę
prazosyna propranolol Ketanseryny Kaptopryl
urapidyl metoprolol Enalapryl

pindol lisinopryl

Spośród wszystkich ww. leków największe uznanie i zastos
owanie znalazły środki blokujące enzym konwertujący angioten
synę: kaptopryl, enalapril i inne. Należy pamiętać o ubocznych 
objawach przy stosowaniu tych leków (hiperpotasemi, hipotonii).

Postać: tabl. po 0,25 mg i po 0,50 mg. Dawka dobowa początkowo 
powinna wynosić / 2 x 0,125 mg/ później dawki można podwyższyć 
/'nie należy łączyć z aldactonem i potasem/.

Następny problem może stanowić dysfunkcja 
implantowanej sztucznej zastawki

Przyczyną dysfunkcji może być obecność skrzepliny w lewym 
przedsionku ale przede wszystkim może ona wystąpić w przebiegu 
bakteryjnego zapalenia wsierdzia (b.z.w.). Częstość występowania 
b.z.w. wg danych piśmiennictwa wynosi od 0,4 - 9,3% chorych. 
Przebieg b.z.w. może mieć charakter ostry (endocarditis acuta)



lub przebieg podostry (subacuta vel lenta). Objawy choroby ostrej 
postaci b.z.w. rozpoczynają się gwałtowną gorączką, dusznością a 
czas trwania objawów wynosi zwykle od kilkunastu dni do kilku 
tygodni. Ważnym objawem klinicznym jest stwierdzenie zmiany 
charakreru objawów osluchowych nad zastawkami serca. U chorych 
tych w ciągu krótkiego czasu może dojść do ciężkich zaburzeń 
hemodynamicznych (wstrząs, obrzęk płuc), w następstwie dysfunk
cji sztucznej zastawki (uruchomienie zastawki z przeciekiem oko- 
łozastawkowym lub oklejeniem zastawki). U chorych z implantowaną 
sztuczną zastawką serca podostre b.z.w. rozpoczyna się zwykle 
kilkanaście miesięcy po operacji. Czynnikiem wyzwalającym może 
być zabieg stomatologiczny, laryngologiczny itp. - wczesne 
rozpoznanie b.z.w. na sztucznej zastawce jest trudne - ze względu 
na podstępny przebieg i mało charakterystyczne objawy początkowe. 
Wiodącym objawem klinicznym jest gorączka o charakterze przery
wanym z dreszczami. Objawy niewydolności krążenia u tych chorych 
pojawiają się późno, kiedy dojdzie do dysfunkcji sztucznej zastawki 
i związanych z tym zaburzeń hemodynamicznych. Chorego 
z podejrzeniem dysfunkcji sztucznej zastawki serca należy 
natychmiast kierować do Kliniki.

Powikłania zatorowo-zakrzepowe

Najczęściej przyczyną tego rodzaju powikłań jest niewłaściwie 
prowadzone leczenie przeciwzakrzepowe, jakkolwiek również przy 
prawidłowym wskaźniku protrombinowym zdarzają się także zatory 
do naczyń C.U.N i tętnic obwodowych. Przyczyną tych powikłań 
może być też skrzeplina w lewym przedsionku. Wreszcie b.z.w. 
na sztucznej zastawce może być źródłem zatorowania. Za najmniej 
trombogenne uważane są zastawki biologiczne, stwierdzono 
bowiem, że zastawki te przy zachowanym rytmie zatokowym 
dają znacznie mniej powikłań zakrzepowo-zatorowych niż zastawki 
mechaniczne. Stąd u części tych chorych można zaniechać leczenia 
przeciwzakrzepowego. Jednak ok. 40-60% chorych z zastawką bio
logiczną wszytą w ujście mitralne wymaga tego leczenia. Są to 
chorzy z migotaniem przedsionków, z dużym lewym przedsionkiem, 
stwierdzoną śródoperacyjnie skrzepliną lewego przedsionka, niew
ydolnością krążenia z małym rzutem oraz chorzy obarczeni wy
wiadem zatorowym. Na uwagę zasługują również chorzy po 
komisurotomii mitralnej. Zwykle nie stanowią oni problemu dla 
lekarzy pracujących w Poradni. Wiadomo jednak, że u tych chorych



po upływ ie k ilk u  do k ilk u n as tu  la t  - a czasem  naw et później, 
dochodzi do restenozy  i konieczności w ykonania ponownej operacji. 
Z tych względów chorzy po kom isurotom ii m itra lnej pow inni być 
poddani badan iom  kontrolnym  z uw zględnieniem  b ad ań  ekg, rtg  
k la tk i piersiow ej i echokardiografii, p rzynajm niej raz w roku 
naw et przy  b rak u  jak ichkolw iek  objawów klinicznych restenozy.

Profilaktyka wad serca

Chorzy po operacyjnym leczeniu wady serca, objęci leczeniem am 
bulatoryjnym  we wczesnym okresie (tj. do 6 mesięcy po zabiegu) 
otrzym ują proilaktycznie debecylinę. Debecylinę podaje się domięśniowo 
(zawsze po uprzednio  wykonanej próbie śródskórnej) najczęściej 
w dawce 1.2000.000 j co 8 dni przez okres 4 tygodiń. N astępne injekcje 
są stosowane 1 x w miesiącu przez okres pół- do jednego roku. Po 
tym  czasie m ożna ze wstrzykiw ań debecyliny zrezygnować.

C horzy z wszczepionym i sztucznym i zastaw kam i serca oraz 
choi’zy po korekcji w ad wrodzonych, gdzie wykonano połączenie 
tętniczo-żylne i / lub  użyto ła t, są obarczeni zw iększonym  ryzykiem  
zagrożenia zapadalności na bak tery jne  zapalen ie w sierdzia (b.z.w.). 
W zw iązku z tym  je s t  w skazane profilaktyczne podaw anie an ty 
b io tyku  przy  w yko n an iu : zabiegów  stom ato log icznych , la ry n 
gologicznych, inw azyjnych hem odynam icznych itp.

Ogólne zasady  profilaktyki przy zabiegach stomatologicznych: 
1/ A ntybiotyki stosow ane profilaktycznie nie pow inny być po

daw ane wcześniej jako  lecznicze 
2/ P ro filak tyka pow inna być stosow ana krótko- obejmować 

okres potencjalnej bak teriem ii
3/ W grup ie zwiększonego ryzyka antybiotyki stosować pa- 

ra n te ra ln ie .

Sposób postępowania

Osoby ze zw iększonym  ryzykiem  zachorowalności na b.z.w. winni 
o trzym ać dożylnie an tybio tyk  o szerokim  zakresie  dzia łan ia  np. 
1 g dożylnie am oksycyliny na  1 godz. przed  zabiegiem  a następn ie  
0,5 g ró w n ie ż  d o ży ln ie  co 6 godz. w c iąg u  1 doby. O soby 
z norm alnym  ryzykiem  zachorow alności na  b.z.w. (np. po kom isuro
tom ii, valvulopiastyce) o trzym ują an tybio tyk  doustn ie  np.cefaiospo- 
ry n a  1,0 g n a  1 godz. przed  zabiegiem  i n astęp n ie  0,5 g co 6 
godz. w ciągu 3 dni.



Następny problem stanowi hemoliza 
wewnątrznaczyniowa

Jest ona następstwem bezpośrednigo mechanicznego rozbijania 
krwinek czerwonych, uderzających o twardą powierzchnię protezy 
zastawkowej. Najważniejszym objawem klinicznym jest nie
dokrwistość hemolityczna.

Leczenie : należy stosować preparaty żelaza, kwasu foliowego 
i rzadziej gliko-kartykosterydów. Wskazane jest ograniczenie 
wysiłków. Hemoliza znacznego stopnia - lub w przebiegu przecieku 
okołozastawkowego może być wskazaniem do wymiany sztucznej 
zastawki serca.

Chorzy po ch irurgicznym  leczen iu  n iedokrw iennej 
choroby serca /NChS/

Leczeniem ambulatoryjnym po chirurgicznym leczeniu nie
dokrwiennej choroby serca /NChS/ objęte są dwie grupy chorych:

I - grupę, stanowią pacjenci po rewaskularyzacji mięśnia serca 
w przebiegu choroby wieńcowej.

II - grupa to chorzy, operowani z powodu powikłań zawału 
mięśnia serca / tętniaka pozawałowego serca, dysfunkcji apa
ratu mitralnego czy perforacji przegrody międzykomorowej/.

Wszyscy ci chorzy wymagają opieki ambulatoryjnej ponieważ 
leczenie chirurgiczne nie jest leczeniem przyczynowym i nie hamuje 
naturalnego rozwoju choroby wieńcowej. W leczeniu ambulatoryj
nym należy uwzględnić okres pooperacyjny wczesny, który wynosi 
do 6 miesięcy po operacji oraz okres pooperacyjny późny powyżej 
6 miesięcy. Chorzy będący we wczesnym okresie wymagają szczegól
nej opieki i kontroli kariochirurgicznej, oraz oceny wyników badan 
elektrokardiograficznych. Ponadto wymagają kontynuowania leków 
stosowanych przed operacją lub włączenia nowej terapii farmako
logicznej. Leczeniem podstawowym w tym okresie jest leczenie 
przeciwzakrzepowe. Jeżeli leczenie operacyjne jest skuteczne po 
6 - 12 miesiącach stosowania leczenia przeciwzakrzepowego można 
je zastąpić leczeniem antyagregacyjnym. Ponadto kontynuujemy 
leczenie przeciwdławicowe. W leczeniu tym stosujemy:

1/ leki rozszerzające naczynia krwionośne obwodowe /głównie 
naczynia żylne/ działające również dodatnio inotropowo i 
przeciwarytmicznie, tj. azotyny i azotany.



P rzedstaw icielem  tej g rupy je s t  :
a/’ N itrogliceryna /NTG/ /B- azotyn-nitrogliceryny/ działa 

n a ty ch m ias t i stosujem y ją  podjęzykowo doraźnie w razie 
bólów  w ieńcow ych. N itro g lic e ry n ę  m o żn a  te ż  s to so w ać 
w postaci m aści 2%, lub p lastrów  n a  skórę m ostka. Polecana 
je s t  szczególnie przy nocnych bólach. C zas dz ia łan ia  wynosi 
2-4 godz.

b/ Sorbonit - /2-azotan-2-anhydrosorbito lu/, działa rów nie silnie 
ja k  N TG  podany podjęzykowo. P odany doustn ie  w ykazuje 
d z ia ła n ia  p rzed łużone  do 4-8 godzin, podobne d z ia łan ie  
w ykazują inne leki tej g rupy /M ononit, su ston it, itp/.

2 - g rupę leków stanow ią blokery B eta-adrenerg iczne, k tóre 
zm n ie jsza ją  zapo trzebow anie m ięśn ia  sercowego n a  tlen . 
Bezpieczniejsze są beta-blokery działające kardioselektyw nie. 
Z p rep ara tó w  najczęściej stosow anych są: Betaloc, M etocard, 
Sectra i itp. Dawki są  stosow ane indyw idualn ie i zależą od 
reakcji n a  lek, od częstości akcji serca i wysokości ciśnienia 
tętniczego krwi.

3 - g rupę leków przeciwdławicowych w leczeniu pooperacyjnym  
ch.n.s. stanow ią blokery k an a łu  wapniowego /A dalat, Cor- 
dafen, N ifedipina, V erapam il itp/.

W izyty u  lek arza  w P oradn i Chorób Serca w późnym okresie 
pooperacyjnym  odbyw ają się rzadziej / p rzeciętn ie co 2-3 m iesiące/ 
i za leżą od tego czy objawy dławicowe ustąp iły  czy też  jeszcze 
się u trzym ują . Zw racam y uw agę n a  wynik b ad an ia  ekg spoczynko
wego. W razie  w skazań  /naw ró t bólów wieńcowych i pojaw ienia 
się ew entualnych  zaburzeń  ry tm u/ należy wykonać test ekg wysiłko
wy, a tak że  zapis 24 godz ekg m etodą M oliera. Jeśli efekt op
eracyjny je s t  dobry/chory nie m a bólów, nie u sk arża  się na  duszność, 
a w ekg nie stw ierdza się zaburzeń  ry tm u serca ani zm ian nie
dokrw iennych/ m ożna zrezygnować z podaw ania leków przeeiw- 
dław icow ych lub zm niejszyć daw ki w zględnie odstaw ić n iek tó re  
z nich. Decyzję ta k ą  należy podejm ować po w ykonaniu - ekg testu  
wysiłkowego oraz w ykonaniu b ad an ia  echokardiograficznego w celu 
oceny kurczliwości m ięśn ia  sercowego.



Prewencja wtórna

Chorzy z udokumentowaną chorobą niedokrwienną serca (czego 
dowodem jest konieczność chirurgicznego jej leczenia (wymagają 
stosowania prewencji wtórnej. W prewencji wtórnej wskazane są: 

1/ zalecenia stosowania dozowanego wysiłku fizycznego (który 
może poprawić wydolność fizyczną i stan psychiczny pacjenta) 

2/ należy nakłonić pacjentów do zaprzestania palenia 
papierosów

3/ zalecenia dietetyczne i kontrola nadwagi 
4/ lekiantylipemiczne nie powinny być stosowane z wyjątkiem 

chorych, u których występuje znaczna hiperlipidemia 
5/ leki antyhypertensyjne należy stosować według zasad przy

jętych dla osób bez przebytej operacji 
6/ leki blokujące beta receptory powinno się stosować przez 

okres około 1 roku w postaci i dawkach ogólnie stosowanych 
7/ leki przeciwkrzepliwe - w warunkach gdzie istnieją możliwości 

właściwego nadzoru uzasadnione jest ich stosowanie przez 
okres 1-2 lata u osob w wieku poniżej 60 roku życia 

8/ czynniki " przeciwpłytkowe" - aspiryna w dawce 300-600 
mg co II dzień (po posiłku) przez okres kilku lat po operacji 

9/ przy braku przeciwwskazań zaleca się pacjentowi podjęcie 
pracy odpowiedniej do jego możliwości.

Zaburzenia rytmu po chirurgicznym leczeniu wady serca 
i choroby wieńcowej

Zaburzenia rytmu po operacji wady i niedokrwiennej choroby 
serca (NChS) zwłaszcza nieobecne przed operacją lub utrzymujące 
się po jej wykonaniu stanowią ważny problem w leczeniu ambu
latoryjnym tych chorób. Problem ten jest ważny tym bardziej, że 
zagrożenie nagłym zgonem sercowym spowodowane jest głównie 
arytmiami komorowymi. Ponieważ przewlekłe arytmie komorowe 
różnego stopnia można stwierdzić nie tylko u osób chorych ale 
również u osób zupełnie zdrowych dlatego ewentualne wdrożenie 
leczenia antyarytmiczego musi być oparte na stopniu ich grożności. 
Stąd dla lekarza praktyka przydatny może być podział kliniczny 
arytmii podany przez I.I.Biggera (wl984)

I . Arytmie komorowe łagodnie (niewielkie dolegliwości subiek
tywne, nieliczne ekstrasystolie komorowe, niepowiększona 
sylwetka serca, prawidłowa kurczliwość lewej komory).



II. Arytmie komoro we potencjalnie złośliwe /'dolegliwości subiek
tywne: nierówne bicie i/lub kołatanie serca, duszność i 
bóle im towarzyszące, dysfunkcja lewej komory, w ekg liczne 
ekstrasystolie komorowe, często złożone arytmie/.

III . Arytmie komorowe złośliwe /istotne dolegliwości subiek
tywne: utraty przytomności, niewykrywalność w ekg spoczyn
kowym znaczna dysfunkcja lewej komory, arytmie komorowe 
złożone/.

Inną skalą, którą posługujemy się w leczeniu komorowycb zabu
rzeń rytmu jest klasyfikacja Lowrna i Wolfa.

Klasyfikacja arytmii komorowych wg Łowna i Wolfa

Wdrożenie leczenia przeciwarytmiczego powinno być oparte 
o różne metody badań. Podstawę diagnostyki stanowią:

1. Wywiad.
2. Badanie fizykalne.
3. Elektrokardiogram spoczynkowy (w badaniu ekg należy 

zawsze analizować zespół QT) i ewentualnie elek
trokardiograficzną próbę wysiłkową.

4. Badanie echokardiograficzne.
5. Rejestracja 24-godz. ekg metodą Holtera oraz badanie bio

chemiczne krwi i rtg klatki piersiowej.

Leki antyarytmiczne (AA)

Istnieje szereg klasyfikacji leków przeciwarytmicznych prezentowanych 
przez różnych autorów, przyjmujących za podstawę podziału wpływ leku 
na zachowanie się potencjału czynnościowego komórek mięśnia sercowego

K la s a  a ry tm ii
C e ch y  p rz e d w cz e s n y ch  
p o b u d z e ń  k o m o ro w y ch  

/P P K /
0 Brak PPk
1 Pojedyncze PPK  < 30 /godz
2 Liczne PPK > 30/godz
3 PPK  różnokształtne
4a Pary PPK
4b Salwy PPK
5 PPK  typu R/T



P r z e 
w od ze n ie

O k re s  
p ó łtrw a n ia  

w  g od z .

S k u te c z n o ść

A -H I l-V N K W P W

IA Chinidyna -/+ + 5 - 7 + + +
Prokainam id + + 3 - 4 + + +++

Dizopiram id 0 + 5 - 9 + + +

Ajm alina i.v + + 3 m in . + + + + +
Prajm alium + + 5 - 8 + + +

Fenazolina - 0 +

IB Lidokaina 0 0 1 - 2 - + + /0

M eksyletyna 0 /+ 0/+ 9 - 12 - + 0 /-

Fenytoina -/O 0 16 - 24 + + 0

IC Propafenon + + 4 - 7 + + + + +

II Propranolol + 0 2 - 5 + + +

M etoprolol + 0 3 - 4 + 9

Acebutolol + 0 3 - 4 4- + ?

III Am idaron + +/0 24  dn i + + + + +

IV  W erapam il + 0 4 - 7 + + /0 -/o

bądź kryterja modyfikacji wskaźników elektrofizjologicznych serca. 
Najbardziej powszechnie akceptowany jest podział zaproponowany w 
1970 r przez Vaughana Williamsa w modyfikacji Singha / 1988 /. 

Podział ten uwzględnia 4 grupy (klasy) leków antyarytmicznych: 
Klasa I - leki blokujące kanał sodowy stabilizujące błonę 

komórkową, zwalniające depolaryzację
IA - Chinidyna, Dizopiramid, Prokainamid, Prajmalium 
/neogilurytmal /, Ajmalina, Fenazobna
IB - Lidocaina, Maxyletina, Tocainid, Fenytoina, Etmozyna 
IC - Propafenon, Flekainid, Eucainid, Morcizina 

Klasa II - leki blokujące receptory beta-adrenergiczne Pro- 
pranolol, Metocard, Sectral, Nadolol, Timolol i inne.

Klasa III - leki wydłużające czas potencjału czynnościowego 
/ zwalniające repolaryzację / Amiodaron, Sotalol, Bretyliurn. 

Klasa IV - leki blokujące kanał wapniowy - Verapamil, 
Dilthiazem.

Klasa V - wg niektórych stanowią glikozydy nasercowe.
Tabela 1

Podstawowe właściwości niektórych Icków przeciwarytmicznych

S k u te czn o ść : N  - n a d k o m o ro w e , K  - k o m o r o w e  z a b u rz e n ia  ry tm u



Leczenie zaburzeń rytmu serca

Obecnie przyjmuje się, że wskazaniem do przewlekłego leczenia 
przeciwarytmiczego są sytuacje: jeśli arytmia wyzwala ciężkie 
zaburzenia hemodynamiczne lub jeśli istnieje zagrożenie występow
ania groźnych dla życia arytmii (np. FV).

Dobór właściwego leku antyarytmicanego musi być oparty na 
różnych przesłankach biorąc pod uwagę poza wskazaniami także 
możliwość niekorzystnych działań ubocznych, jeśli chory odczuwa 
niemiarowość a badania ekg ją potwierdzą i nie ma objawów 
niewydolności krążenia zaleca się rozpoczęcie leczenia od beta- 
blokerów. Leczenie beta-blokerami jest postępowaniem z wyboru 
w wypadku stwierdzenia wydłużenia odcinka QT. W wypadku 
nieskuteczności beta-blokerów zaleca się próbę leczenia kolejno 
dizopiramidem, meksyletyną, wreszcie amiodaronem. Amiodaron 
jest znany jako lek o dużej skuteczności przeciwarytmicznej nawet 
w opornych groźnych dla życia zaburzeniach rytmu, wykazuje 
dużą skuteczność w połączeniu z propranololem i jest stosowany 
w długotrwałych terapiach. Skuteczność działania tego leku należy 
ocenić po 30 dniowym stosowaniu i zapisie 24-72 - godz. ekg 
metodą Holtera zwracając uwagę na możliwość wystąpienia wy
dłużenia patologicznego odcinka QT.

Leczenie skojarzone dwoma lub trzema lekami 
przeciwarytmicznymi

Łączenie leczenia dwoma lub trzema lekami przeciwaryt
micznymi powinno być rozważane wówczas, gdy najwyższa dawka 
pojedyńczego leku nie jest skuteczna. Skojarzone leczenie przeciw- 
arytmiczne pozwala na stosowanie dawek niższych, minimalizu
jących objawy niepożądane. Ma to szczególne znaczenie w terapii 
długotrwałej. Najlepszy skutek przynoszą te skojarzenia, które 
oparte są na elektrofizjologicznych właściwościach leków działa
jących na określone potencjały komoro we.I tak łączenie chinidyny 
z meksyletyną jest korzystne w przypadkach rytmów szybkich. 
Uważa się, że terapia ta jest skuteczna u osob ze stałą tendencją 
do tachykardii i napadowego migotnia przedsinków i w tych przy
padkach, w których większe dawki chinidyny są źle toleowane. 
Również dobry efekt terapeutyczny uzyskuje się po łączeniu di- 
zopiramidu z maksyletyną. Również dobry wynik daje zastosowana 
równocześnie maksyletyna z prokainamidem. Blokery kanału wap-



niowego (verapamil-Diltiazem) są szeroko stosowane w zabu
rzeniach rytmu w przebiegu choroby wieńcowej jak i w innych 
chorobach serca. Można je łączyć z beta-blokerami np. Isoptin 
z Propranololem w częstoskurczach nadkomorowych. Diltiazem 
z propranolonem w napadowych częstoskurczach z łącza przed- 
sionkowo-komorowego. Stosowanie terapii skojarzonej dwoma 
i więcej lekami wymaga od lekarza nie tylko znajomości farma
kologicznego działania leków, ale także ich wzajemnej interakcji 
oraz patofizjologicznych uwarunkowań wyboru takiej terapii. W 
tabeli 1, 2 i 3 przedstawiono (wg Gieca i wsp.) właściwości leków 
przeciwarytmicznych oraz interakcje i ich działanie niepożądane.

Kontrola przewlekłej farmakoterapii 
przeciwarytmicznej

Kontrola efektywności leczenia przeciwarytmicznego powinna 
być oparta na: subiektywnej ocenie chorego, badaniu fizykalnym, 
na konwencjonalnym zapisie ekg, na rejestracji ekg metodą Holtera 
(czas rejestracji powinien wynosić 24-72 godz.) i ewentualnie 
echokardiografii. Jeśli nie ma przeciwwskazań należy wykonać 
ekg test wysiłkowy. Jeżeli po wysiłku wzrasta zarówno częstość 
ektopii komorowej jak i częstość rytmu podstawowego-najbardziej 
uzasadnione będzie podawanie beta-blokerów. Jeśli natomiast 
zachowenie się tych parametrów nie będzie równolegle, należy 
rozpocząć leczenie od innego leku antyarytmicznego. podobniejeśh 
cechy niedokrwienne w ekg wysiłkowym poprzedzą wystąpienie 
nasilonej komorowej arytmii wskazane będzie skojarzenie nitratów 
z betami blokerami. Ponieważ jednak nie można z góry przewidzieć 
skuteczności leku w poszczególnych przypadkach konieczna jest 
próba indywidualnego doboru leków, rozpoczynając od tych, które 
są obarczone najmniejszym ryzykiem działania niepożądanego.

Inne metody leczenia

Jeżeli w zaburzeniach rytmu serca farmakoterapia jest nie
skuteczna wówczas należy wziąć pod uwagę możliwość mefarmak- 
ologicznego leczenia w warunkach szpitalnych w napadowym 
częstoskurczu.

1/Elektrosymulację przeciw częstoskurczom
2/Wszczepienie automatycznego kardiowertera-defibrylatora



3/Nieoperacyjne leczenie metodą ablacji (ablacja-miejsca pow
stania częstoskurczu w mięśniu sercowym)

4/ Sródoperacyjna ablacja laserowa.

Leczenie przeciwzakrzepowe u chorych po operacyjnym 
leczeniu wady serca i choroby wieńcowej

Przed włączeniem leczenia przeciwzakrzepowego obowiązuje 
ustalenie przeciwwskazań są to: skazy krwotoczne i skłonność do 
krwawień, ciężkie nadciśnienie tętnicze, przebyte krwawienia 
wewnątrzczaszkowe, czynna choroba wrzodowa żołądka i XII- 
cy,przewlekłe choroby wątroby. Duże znaczenie mają również brak 
możliwości systematycznej kontroli laboratoryjnej, niedostateczna 
współpraca pacjenta z lekarzem a także podeszły wiek chorego. 
W leczeniu przeciwzakrzepowym podajemy pochodne kumaryny, 
a preparaty najcząściej stosowane w Polsce to:

1/ Acenokumaryna-Sintrom tabl. a 4 mg i a 1 mg 
2/ Syncumar- tabl. a 4 mg i a 2 mg

Leki te szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Szczyt 
działania osiągają w ciągu 36-48 godzin. Czas działania wynosi 
2-3 dni. Ustalenie dawki terapeutycznej bywa niekiedy trudne 
i wymaga częstych kontroli. Codzienne dawki leku powinny być 
tak dobrane, aby uzyskać 2,5-3 krotne wydłużenie czasu protrom- 
biny w porównaniu do laboratoryjnej normy. Czas protrombiny 
można także wyrazić w procentach, w odniesieniu do czasu pro- 
trombmowego osocza kontrolnego. Wskaźnik protrombinowy jest 
to więc stosunek czasu protrombinowego osocza do czasu protrom- 
binowego osocza kontrolnego. Stosunek ten wyrażony jest w pro
centach. poziom terapeutyczny wskaźnika protrombinowego wynosi 
30-60%. U chorych z implantowaną sztuczną zastawką wskaźnik 
ten powinien wynosić 30-40%. U chorych z niedokrwienną chorobą 
serca może być nieco wyższy.

Od 1985 r ustalono, że czas protrombinowy należy wyrazić w 
znormalizowanym współczynniku międzynarodowym /INR/. Zakres 
terapeutyczny wynosi 1,5-4. dawka leku musi być ustalana indy
widualnie. po uzyskaniu poziomu terapeutycznego. Kontrolne 
badania wskaźnika protrombinowego przeprowadza się co kilka 
tygodni do dwóch miesięcy. Trudności z ustaleniem wysokości 
dawki podtrzymującej mogą wynikać z niezdyscyplinowania 
pacjenta, różnorodnej diety, indywidualnej oporności, upośledzonej 
czynności wątroby lub wskutek interakcji z innymi lekami.



Najczęstrzym błędem przy prowadzeniu przewlekłego leczenia 
przeciwzakrzepowego jest stosowanie zbyt niskich dawek w obawie 
przed przedawkowaniem. Leczenia przeciwzakrzepowego nie należy 
przerywać nagle ze względu na zjawisko nadkrzepliwości tzw. 
"rebound phenomenon", które zwiększa zagrożenie zatorowością. 
Leczenie przeciwzakrzepowe może być przerwane nagle tylko 
w przypadku wystąpienia krwawienia zagrażającego życiu.

Interakcja z lekami

Nasilenie działania pochodnych kumaryny występuje przy 
równoczesnym stosowaniu pochodnych pirazolonu (fenylobutazonu) 
oraz salicylanów, antybiotyków o szerokim spectrum działania oraz 
sulfonamidów. Również chinidyna, clofibrat, sterydy anaboliczne, 
amiodaron- działają synergistycznie. Lekami o działaniu an- 
tagonistycznym są: Vit. K, barbiturany, estrogeny, fenytoina, Vit. 
E w dużych dawkach.

Istnieją również doniesienia wskazujące na możliwość interakcji 
z furosemidem, który może zarówno potęgować jak i osłabiać 
działanie pochodnych kumaryny. Objawy uboczne przy stosowaniu 
pochodnych kumaryny zdarzają się czasami w postaci: nudności, 
wymiotów, biegunki, leukopenii, gorączki, zaczerwienienia skóry, 
żółtaczki oraz trombocytopenii.

Powikłania: częstym powikłaniem są krwawienia i krwotoki, 
które mogą zawsze stanowić zagrożenie dla życia. Z ryzykiem 
krwawienia należy się liczyć nawet przy terapeutycznej dawce 
leku.

Leczenie krwotoku

1. Odstawić lek przeciwzakrzepowy
2. Vit. K dożylnie w dawce 5-10 mg
3. Osocze-mrożone 500-1000 ml.
4. Ewentualne leczenie chirurgiczne.

Przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe u chorych
ze sztucznymi zastawkami a zabiegi chirurgiczne

Operacje w trybie nagłym można wykonywać przy dawce 
terapeutycznej pochodnych kumaryny (ok. 60%). W planowych 
zabiegach operacyjnych wskazane jest - odstawienie pochodnych



kumaryny i włączenie Heparyny Depot podskórnie-w dawce co 8 
godz. 5 tys.j. Ekstrakcję zębów- można wykonać bezpiecznie przy 
wskaźniku ok.60%.

Ciąża u kobiet ze sztuczną zastawką i leki przeciwzakrze- 
powe

W I trymestrze ciąży i na 2-4 tygodnie przed porodem należy 
podawać heparynę-ze względu na bezpieczeństwo płodu. W po
zostałym okresie ciąży można stosować pochodne kumaryny. 
Bezpieczne jest rozwiązanie ciąży cięciem cesarskim.

Leczenie heparyną

W warunkach ambulatoryjnych stosuje się wyjątkowo rzadko 
ze względu na konieczność częstego wstrzykiwania leku dla utrzy
mania odpowiedniego stążenia jego w surowicy krwi. Jeżeli zachodzi 
konieczność to podaje się Heparynę Depot - w injekcjach pod
skórnych w dawkach podzielonych 3-4 razy dziennie po 5 tys.j.

Leczenie antyagregacyjne

Leczenie antyagregacyjne-polega na stosowaniu środków zmnie
jszających agregację płytek krwi. Najczęściej podaje się aspirynę 
i jej odpowiedniki w małych dawkach (co II dzień 1/2 tabl.) oraz 
Diprymidanol (Curantyl) i inne w dawce 150 mg/dobę.

Leczenie antyagregacyjne można stosować u chorych z chorobą 
wieńcową. Natomiast chorzy po implantacji sztucznej zastawki 
serca wymagają wyłącznie stosowania antykoagulantów.

Problem  leczenia przeciwzakrzepowego w migotaniu 
przedsionków

migotanie przedsionków (FA) jest nierzadko przyczyną udarów 
mózgowych, spowodowanych materiałem zatorowym pochodzącym 
z serca. Leczenie przeciwzakrzepowe należy stosować:

- u chorych z migotaniem przedsionków/FA/i wadą reumatyczną 
serca, u chorych z implantowaną sztuczną zastawką serca, u pacjen
tów po przebytym już epizodzie zatorowym. U chorych przed 
kardiowersją elektryczną, jeśli badaniem echokardiograficznym 
przezprzełykowym stwierdzi się obecność skrzepliny to leki 
przeciwkrzepliwe należy stosować przez okres 3-tygodniowy, przed



kardiowersją i przez 3 tygodnie po jej wykonaniu. Jeśli natomiast 
badaniem echokardiograficznym przezprzełykowym nie stwierdza 
się obecności skrzepliny, można odstąpić od tej zasady.

Ostatnio preferuje się pogląd, w profilaktyce wszystkich chorych 
z więcej niż jednym napadem migotania przedsionków /FAZ 
w wywiadzie lub z utrwalonym migotaniem przedsionków powinno 
się stosować leki przeciwzakrzepowe nawet u osób starszych, gdyż 
zagrożenie udarem zatorowym i jego skutkami jest większe niż 
możliwość występowania powikłań krwotocznych.

Tabela 1
Podstawowe właściwości niektórych leków przeciwarytmicznych

Prze
wodzenie

Okres 
półtrwania 

w godz.
Skuteczność

A-H H-V N K WPW
IA Chinidyna -/+ + 5 - 7 + + +

Prokainamid + + 3 - 4 + + +++
Dizpiramid 0 + 5 - 9 + + +
Ajmalina i.v + + 3 min. + + +++
Prajmalium + + 5 - 8 + + +
Fenazolina - 0 +

IB Lidokaina 0 0 1 - 2 - + +/0
Meksyletyna 0/+ 0/+ 9 - 12 - + 0/-
Fenytoina -/o 0 16 - 24 + + 0

IC Propafenon + + 4 - 7 + + +++
II Propranolol + 0 2 - 5 + + +

Metoprolol + 0 3 - 4 + + ?

Acebutolol + 0 3 - 4 + + ?

III Amidaron + +/0 24 dni + + +++
IYWerapamil + 0 4 - 7 + +/0 -/o

Skuteczność: N - nadkomorowe, K - komorowe zaburzenia rytmu



Tabela 2
Interakcje i działanie niepożądane leków przeciwarytmicznych

L e k In te r a k c je

%
d z ia ła 

n ia
a ry tm o g
e n n eg o

W p ły w
n a

h e m o -
d y n a -
m ik ę

D z ia ła n ie
n ie p o ż ą d a n e

Chinidyna digoksyna, rozerpina, 
acenokum arol, 
barbiturany, 
cym etydyna

15 0/-
wym ioty, biegunka, 
ataksja, TDP, 
trom bocytopenia

Prokainam id atropina, leki 
hipotensyjne
anatgoniści receptorów (1 
cym etydyna

9 -/O

hipotonia, zespół 
EL,
cholestaza,
agranulocytoza

D izopiram id atropina, rifam picyna, 
fenytoina

6 —

retencja moczu, 
niewydolność serca, 
agranulocytoza, 
zaburzenia 
psychiczne

A jm alina/
prajm alium

leki zwiotczające 
m ięśnie,
testosteron, estrogeny

8 -
cholestaza,
agranulocytoza,
wym ioty

Lidokaina propranolol, digoksyna, 
cym etydyna 2 0 /-

zaburzenia o.u.n., 
zaburzenia oddechu, 
drgawki i wym ioty

M eksyletyna cym etydyna, fenytoina, 
teofilina, m orfina 7 0 /-

wym ioty, wzdęcia, 
drżenia
hipotonia, zaburze
nia neurologiczne

Fenytoina chlorprom azyna,
estrogeny,
acenokum arol,
benzodwuazepiny,
barbiturany

6 -

Zaburzenia
oddechu,
hipotonia, drżenia, 
zaburzenia psychiczne 
przerost dziąseł, 
odczyny 
hem atologiczne



L ek In te ra k c je

%
d z ia ła 

n ia
a rtog e
n n eg o

W p ły w
n a

h e m o -
d y n a m

ik ę

D z ia ła n ie
n ie p o ż ą d a n e

Propafenon digiksyna, beta 
blokery
antykoagulanty
cym etydyna

8 -

zaburzenia przew odzenia, 
nasilenie n iew ydolności 
serca, zawroty głowy, 
zaburzenia w idzenia, 
wym ioty, leukopenia

Beta
blokery

narkotyki, 
cym etydyna, 
insulina, klonidyna, 
alfam etylodopa 10 -

nasilenie niew ydolności 
serca, zaburzenia 
autom atyzm u i 
przewodzenia, hipotonia, 
wym ioty, biegunka, 
kurcze m ięśniow e, 
zaburzenia potencji

Am iodaron digoksyna
antykoagulanty

8 -

zaburzenia przew odzenia 
autom atyzm u, 
n iew ydolność serca, 
nadczynność i 
n iedoczynność tarczycy, 
zapalenia i zw łóknienia 
płuc, wym ioty, 
zaburzenia
neurologiczne, odczyny 
skórne

W erapam il digoksyna
glikokortykoidy

n isk i -

zaburzenia autom atyzm u 
przew odnictw a, nasilenie 
niew ydolności serca, 
hipotonia, zawroty 
głowy, wym ioty, 
osłabienie

Tabela 3
Interakcje i działanie niepożądane leków przeciwarytmicznych

= ujem ne działanie inotropowe
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