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Opieka pooperacyjna
w kardiochirurgii dziecięcej
Adam Grzybowski
12.1. Wstęp
Początków kardiochirurgii dzieci a zarazem postępowania pooperacyjnego,
możemy doszukiwać się po roku 1938, kiedy to podwiązano po raz pierwszy
przetrwały przewód tętniczy Botalla, sześć lat później (1944) zoperowano ko−
arktację aorty, a jako ratunek dla dzieci z siniczymi wadami serca zastosowano
zespolenie systemowo−płucne, zaproponowane przez genialnego kardiologa
dziecięcego dr Helen Taussig i wprowadzone w życie przez torakochirurga dr
Alfreda Blalocka. Były to jednak zabiegi wykonywane poza sercem, na wielkich
naczyniach i problemy pooperacyjne z nimi związane były w większości znane
z wcześniejszej praktyki torakochirurgicznej. Główną ideę skorygowania wady
serca umożliwiło dopiero wprowadzenie krążenia pozaustrojowego i dostosowa−
nie go do potrzeb kardiochirurgii dziecięcej a w miarę postępu wiedzy i rozwo−
ju techniki, także u noworodka z niską masą urodzeniową. Ośrodki kardiochirurgii
dzieci rozwijały się szybko we wszystkich rozwiniętych krajach świata. Każdy
z ośrodków, początkowo naśladując prekursorów, wypracowywał własne, odrębne
metody: techniki operacyjnej, znieczulenia operowanego dziecka, krążenia po−
zaustrojowego a w końcu schematów prowadzenia pooperacyjnego. Jego głów−
nym zadaniem jest wyprowadzenie dziecka ze stanu kontrolowanego wstrząsu,
jakim jest krążenie pozaustrojowe a następnie umożliwienie adaptacji mięśnia
sercowego do pracy w nowych warunkach hemodynamicznych, uzyskanych przez
korekcję wady.
Na sukces w kardiochirurgii składa się praca całego zespołu i jeśli ktoś nawet
przez moment pomyśli o anegdotycznej barierze krew–mózg, którą dla aneste−
zjologa i intensywisty stanowi parawan oddzielający pole operacyjne od stano−
wiska anestezjologa, popełnia wielki błąd. W ośrodkach dziecięcych oddział
pooperacyjny prowadzony jest przez pediatrów, kardiologów dziecięcych, ane−
stezjologów lub chirurgów, przeszkolonych w czynnościach reanimacyjnych,
kaniulacji naczyń głębokich i w małej chirurgii. Są to przeważnie lekarze, któ−
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rzy przez kilka lat wcześniej pracowali w oddziałach intensywnej terapii dla dzieci
i noworodków. Do rozpoczęcia samodzielnych dyżurów niezbędny jest także staż
na bloku operacyjnym, gdzie lekarze poznają podstawy krążenia pozaustrojowego
a często na zakończenie szkolenia biorą udział w zabiegu operacyjnym jako druga
asysta. System ten pozwala na znacznie lepsze zrozumienie problemów, z jaki−
mi będą się spotykać w oddziale poperacyjnym. W naszym ośrodku wychodzi−
my z założenia, że specjalista pediatra łatwiej przyswaja sobie niezbędną wie−
dzę z zakresu anestezjologii i kardiochirurgii, niż specjalista kadiochirurg czy
anestezjolog uczący się pediatrii. Zasada ta nie jest oczywiście obowiązująca ale
w wielu ośrodkach na świecie doskonale się sprawdza. Przed przyjęciem ope−
rowanego dziecka do oddziału pooperacyjnego, anestezjolog prowadzący znie−
czulenie podaje parametry wentylacji mechanicznej z okresu przed zakończeniem
zabiegu, informuje dokładnie o lekach, jakie stosował, temperaturze dziecka,
diurezie oraz relacjonuje cały przebieg znieczulenia, dając równocześnie wska−
zówki do wczesnego postępowania po przyjęciu. Relacja ta pozwala na przygo−
towanie (z wyprzedzeniem) preparatów krwiopochodnych (osocze antyhemofilo−
we, masa erytrocytarna, płytki krwi), odpowiedniej konfiguracji monitorowania,
ilości zestawów ssących lub zastosowania dodatkowej aparatury np. dozownika
tlenku azotu. Po zakończeniu zasadniczego zabiegu, lekarz oddziału spotyka się
z operatorem, który omawia przebieg wykonanego przez siebie zabiegu, udzie−
lając jednocześnie wskazówek dotyczących prowadzenia pooperacyjnego w da−
nym przypadku. Jest to niezwykle istotne, gdyż np. materiały (homograft czy
PTFE) zastosowane do korekcji wady, zmieniają obraz pooperacyjny i stawiają
specyficzne wymogi zabezpieczające przed wystąpieniem powikłań. Zastosowana
technika operacyjna, często nietypowa w przypadku złożonej wady serca, zmie−
nia schematy wentylacji mechanicznej, stosowanej farmakoterapii i strategii
wypełniania łożyska naczyniowego. Każdy z wymienionych specjalistów jest
w równym stopniu odpowiedzialny za leczenie pooperacyjne i każda decyzja
w przypadku powikłań lub zastosowania nietypowego schematu leczenia, winna
być omówiona w tym zespole.

12.2. Stanowisko dla dziecka w oddziale
pooperacyjnym kardiochirurgii
12.2.1. Monitorowanie
Niezbędny jest wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zatrzymania
obrazu i zmiany odprowadzeń. Optymalnym rozwiązaniem jest monitor pozwa−
lający na stały zapis elektrycznej czynności serca w wybranym przedziale cza−
sowym. Umożliwia to rzetelną ocenę obrazu ewolucji EKG i wyciągnięcie na−
tychmiastowych wniosków.
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Ponadto podstawowa konfiguracja monitorująca w kardiochirurgii obejmuje:
a) Monitorowanie ciśnień
Dla prawidłowej obserwacji stanu dziecka niezbędne jest ciągłe monitorowa−
nie bezpośredniego, krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego i ośrodkowego ci−
śnienia żylnego krwi. Niezbędna jest możliwość stałej obserwacji na ekranie
monitora, nie tylko bezwzględnej wartości ciśnień lecz także wykresu krzywej
ciśnienia tętniczego. Wizualna analiza krzywej dostarcza informacji o pracy lewej
komory a jej ocena umożliwia natychmiastowe wykrycie błędów pomiaru, zwią−
zanych z technicznymi nieprawidłowościami funkcjonowania linii tętniczej i prze−
twornika elektromechanicznego. W wybranych przypadkach konieczny jest bez−
pośredni pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej lub w lewym przedsionku. Możemy
go uzyskać przez rozszerzenie układu monitorującego ciśnienia lub czasowe
zmiany pomiarów np. zamienne monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego
i ciśnienia w tętnicy płucnej. Monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą bez−
krwawą należy traktować jako wskaźnik pomocniczy ze względu na niedokład−
ność pomiaru uzależnioną od ułożenia kończyny, interwały czasowe pomiaru
i jego zależność od fali tętna rejestrowanej przez układ pomiarowy.
b) Pomiar saturacji
Jej ciągły pomiar metodą pulsoksymetrii jest bardzo pomocny w ocenie sta−
nu utlenowania krwi dziecka i ewentualnych zaburzeń w wentylacji. Przy oce−
nie wartości saturacji należy zawsze sprawdzić czy akcja serca mierzona przez
pulsoksymetr zgadza się z wartością rzeczywistą i czy krzywa pulsu jest zgodna
z krzywą ciśnienia tętniczego. Nieprawidłowo założony czujnik może zawyżać
lub znacznie zaniżać wartość saturacji a nieroztropna interwencja lekarza przy
błędnym pomiarze może skutkować fatalnie, sprowokowaniem barotraumy lub
niedotlenienia. Mimo coraz doskonalszych czujników i systemów monitorowa−
nia saturacji, przy jakiejkolwiek wątpliwości, pomiar ten zawsze należy porów−
nać z saturacją oznaczoną w krwi tętniczej. Ryzykowne jest prowadzenie tleno−
terapii u najmniejszych dzieci wyłącznie w oparciu o pomiar pulsoksymetru, gdyż
przy saturacji rzędu 98% ciśnienie parcjalne tlenu w krwi może wynosić ponad
200 mmHg. Należy pamiętać, że rejestrowane obniżenie saturacji informuje nas
o powikłaniu, które miało miejsce chwilę wcześniej, czyli zawiadamia o fakcie,
który już nastąpił. Mimo tylu zastrzeżeń, jest to znakomity nieinwazyjny sposób
monitorowania, niezastąpiony wręcz w czasie transportu dziecka i jego dalszym
leczeniu w oddziale pooperacyjnym.
c) Kapnografia
Najnowocześniejsze zestawy monitorujące posiadają miernik CO2 w wydy−
chanych gazach. Pomiar ten jest przydatny w czasie wentylacji mechanicznej
a szczególnie w momencie obciążania dziecka własnym oddechem. Metoda ta,
jako sposób monitorowania, staje się mało użyteczna w przypadku zaburzeń wen−
tylacji. Przy braku bowiem prawidłowej wymiany gazowej w pęcherzykach płuc−
nych, wartość CO2 w gazach wydychanych jest bardzo niska i nie koreluje ze
znacznie podwyższonym ciśnieniem parcjalnym CO2 w krwi tętniczej. U małych
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dzieci należy pamiętać o istotnym zwiększeniu przestrzeni martwej po założe−
niu miernika.
d) Pomiar temperatury
Stanowisko monitorujące powinno posiadać możliwość stałego pomiaru dwóch
temperatur: głębokiej, mierzonej w odbytnicy lub w przełyku i powierzchownej, dla
której umieszczamy czujnik na kończynie górnej lub dolnej. Różnica temperatur
informuje nas o stopniu centralizacji krążenia lub zaburzeniach w obwodowym
krążeniu w kończynie, na której np. wykonano kaniulację tętnicy.
e) Monitorowanie oddechów
Częstość oddechów odczytywana jest na podstawie zmiany oporności elek−
trycznej skóry w czasie wdechu i wydechu, rejestrowanej pomiędzy elektrodami
EKG. Nie jest to pomiar niezbędny, stanowi formę monitorowania uzupełniają−
cego. Ułatwia on obserwację dziecka po ekstubacji. Mimo ciągłego rozwoju
aparatury monitorującej parametry życiowe, musimy zawsze pamiętać, że naj−
doskonalszy sprzęt nie zastąpi obserwacji i badania przeprowadzanego przez
doświadczonego lekarza.

12.2.2. Respiratory
Wymogi współczesnego oddziału pooperacyjnego dla dzieci stawiają zada−
nie opieki nad 15−latkiem o masie ciała 80 kg, jak i noworodkiem ważącym
1,0 kg. Optymalnym rozwiązaniem jest użycie jednolitego sprzętu na wszystkich
stanowiskach, co w znacznym stopniu ułatwia pracę a zarazem ogranicza ilość
pomyłek związanych z obsługą. Niestety tylko nieliczne, zazwyczaj kosztowne
respiratory, posiadają na tyle szeroki zakres parametrów wentylacji aby zabez−
pieczyć powyższe wymagania. Używany respirator powinien posiadać możliwość
płynnego przechodzenia ze „sztywnej” wentylacji mechanicznej na oddech własny
dziecka, prowadzony i kontrolowany przez układ respiratora. Ważna jest moż−
liwość stosowania wentylacji ze wspomaganiem oddechu własnego a także
możliwość regulacji stosunku wdechu do wydechu. Niezwykle istotną właści−
wością respiratora są alarmy ciśnień, wentylacji a także systemy zabezpieczają−
ce przed przekroczeniem zaprogramowanych parametrów. Od przestrzegania tych
nastawień zależy bezpośrednio bezpieczeństwo leczonego dziecka. W zależno−
ści od możliwości i zaplecza oddziału, możemy m.in. wyposażyć go w stosun−
kowo proste respiratory, których będziemy używać do wentylacji dzieci po
prostych zabiegach, gdzie wentylacja trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu
godzin a stan krążenia dzieci nie będzie wymagał długotrwałego wsparcia od−
dechowego. Musimy jednak dysponować respiratorami (ich ilość powinna po−
zostawać w proporcji do wielkości oddziału), które zapewnią nam możliwość
najbardziej skomplikowanych rodzajów wentylacji mechanicznej, w przypadkach
pooperacyjnych komplikacji płucnych i prowadzenia dzieci z nadciśnieniem płuc−
nym. W naszym oddziale opieramy się na respiratorach SERVO 900 C, przecho−
dząc obecnie na stosowanie SERVO 300, który w pełni odpowiada najbardziej
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wygórowanym wymaganiom. Respiratory te zapewniają łatwą i szybką możliwość
sterylizacji ich układu oddechowego, co jest niezbędne po każdorazowym użyciu.

12.2.3. Próżnia i zasilanie w gazy oddechowe
Każde stanowisko musi być zabezpieczone w dwa gniazda doprowadzające
tlen medyczny, jedno gniazdo z powietrzem medycznym i dwa gniazda z próż−
nią. Jest to niezbędne minimum. Gniazda z tlenem i powietrzem są nieodzowne
do zasilania respiratora. Drugie gniazdo tlenowe, po podłączeniu reduktora, jest
wykorzystywane dla potrzeb kinezyterapii oddechowej w trakcie wentylacji me−
chanicznej lub ewentualnej interwencji reanimacyjnej.
Jedno z gniazd próżni służy do zasilania ssania ze śródpiersia lub opłucnej,
drugie zasila ssak wydzielinowy. Taka konfiguracja stanowi niezbędne minimum
dla prawidłowego prowadzenia leczenia.

12.2.4. Zasilanie w energię elektryczną
Dla potrzeb jednego stanowiska niezbędne jest 8 do 10 gniazdek elektrycz−
nych. Co najmniej 5 z nich powinno być podłączone do systemu zasilania za−
stępczego tak, aby uniknąć nawet kilkusekundowych przerw w pracy aparatury
podtrzymującej życie (podczas ewentualnej awarii) – tj. respiratora, pomp infu−
zyjnych, hemofiltra lub układu ECMO. W zależności od masy ciała i wieku
leczonego dziecka, będziemy musieli korzystać z zasilanego energią łóżka lub
z otwartego stanowiska reanimacyjnego. Dla dziecka z masą ciała nieprzekracza−
jącą 1500 g, otwarty inkubator powinien być zaopatrzony w system ogrzewania
promiennikiem podczerwieni od góry i podgrzewany materac od dołu. Tylko taki
układ pozwala na prawidłowe utrzymanie temperatury. Zamknięty inkubator,
chociaż lepiej zabezpiecza noworodka przed wahaniami temperatury i zapewnia
optymalny mikroklimat, ogranicza dostęp w czasie resuscytacji, kinezyterapii,
terapii oddechowej lub podczas wykonywania zabiegów małej chirurgii. Wpro−
wadzenie linii pomiarowych, drenów, ssania, linii przez które podajemy leki,
zakłóca szczelność cieplarki a zarazem zaburza jej pracę.
Łóżko przystosowane do prowadzenia pooperacyjnego powinno umożliwiać
zmianę pozycji dziecka od pozycji Trendelenburga do pozycji siedzącej. Aby
zapewnić prawidłowe podawanie leków, powinniśmy dysponować co najmniej
pięcioma pompami infuzyjnymi strzykawkowymi na każde stanowisko, jako
minimum zabezpieczenia oddziału.

12.2.5. Przygotowanie stanowiska do przyjęcia dziecka
z bloku operacyjnego
Na sygnał z bloku operacyjnego powiadamiający o końcowej fazie zabiegu,
uruchamiamy respirator sprawdzając jego sprawność, następnie ustawiamy pa−
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rametry wentylacji podane nam przez anestezjologa. Oczekując na przyjęcie
dziecka, respirator będzie funkcjonował w sterylnym układzie zamkniętym z wy−
korzystaniem tzw. „sztucznego płuca”. Włączamy aparaturę monitorującą, usta−
wiając ją w żądanej konfiguracji, po czym sprawdzamy układ próżni.

12.3. Transport z bloku operacyjnego
W zależności od przyjętego systemu, transport z sali operacyjnej do oddzia−
łu pooperacyjnego odbywa się na łóżku, na którym dziecko będzie później le−
czone lub też na specjalnym stole operacyjnym, przystosowanym do transportu.
Należy unikać zbędnych czynności przekładania pacjenta „z łóżka na łóżko”.
W zależności od odległości oddziału pooperacyjnego od sali operacyjnej, powin−
niśmy zapewnić dziecku odpowiednie monitorowanie. Jeżeli blok znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału, wystarczające jest w okresie transportu
monitorowanie ograniczone do EKG i pulsoksymetrii. Przy transporcie nieco
dłuższym, niezbędne jest monitorowane krwawego (bezpośredniego) ciśnienia tęt−
niczego. Transport musi odbywać się z zabezpieczeniem sprzętu do reanimacji.
Wentylację mechaniczną prowadzi się workiem samorozprężalnym lub respira−
torem transportowym, pod kontrolą saturacji. W przypadku transportu noworod−
ka musimy pamiętać o zapewnieniu komfortu cieplnego. Niezwykle ważnym jest
zapewnienie ciągłości podawania leków krążeniowych, których infuzję rozpo−
częto w czasie zabiegu. Od jakości i sprawności transportu z bloku operacyjne−
go do oddziału, w znacznym stopniu zależy stan przyjmowanego dziecka. Pierw−
szą czynnością w oddziale jest podłączenie próżni do układu ssania z drenów,
gdyż w czasie transportu dreny wyprowadzone z klatki piersiowej pozostają
zaklemowane i pozbawione ujemnego ciśnienia. Następnie (lub równocześnie)
dziecko podłączamy do wcześniej przygotowanego respiratora i kolejno przełą−
czamy pomiary parametrów czynności życiowych na monitor stacjonarny, w ko−
lejności: EKG, saturację, ciśnienie tętnicze, ośrodkowe ciśnienie żylne, tempe−
raturę głęboką. Zaznaczamy diurezę, jaka była w czasie zabiegu operacyjnego
lub zmieniamy układ zbiórki moczu na nowy. Po wykonaniu tych czynności,
lekarz oddziału osłuchuje klatkę piersiową sprawdzając symetrię szmerów od−
dechowych a następnie palpacyjnie sprawdza równomierność ocieplenia skóry,
oceniając stopień ewentualnej centralizacji krążenia, do której mogło dojść
w czasie przenosin chorego ze stołu operacyjnego i w czasie transportu. W tym
samym czasie pielęgniarka pobiera próbkę krwi tętniczej w celu oznaczenia
gazometrii i stężenia jonów w surowicy. Według wyników tego badania doko−
nujemy korekty ustawienia respiratora i wstępnie oceniamy stan dziecka. Przy
bardziej doskonałym sprzęcie możemy równocześnie ocenić stężenie mleczanów,
glikemię i hematokryt. Badanie to powtarzamy po 15 min. dla usunięcia moż−
liwych zaburzeń związanych z transportem. Następną gazometrię i jonogram
wykonujemy rutynowo po godzinie. Kolejnym badaniem jest wykonanie pełnego
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zapisu elektrokardiogramu i przeglądowego zdjęcia klatki piersiowej. W elek−
trokardiogramie oceniamy rodzaj rytmu serca i ewentualne zaburzenia ukrwie−
nia. W rentgenogramie oceniamy położenie rurki intubacyjnej, upowietrznie−
nie płuc, ewentualną obecność odmy opłucnowej lub śródpiersiowej, obecność
płynu w jamach opłucnowych, położenie drenów i kaniul założonych do żył
głębokich. Oceny tych badań dokonuje samodzielnie lekarz oddziału poope−
racyjnego. W pierwszych godzinach po zabiegu bardzo pożądanym badaniem
jest wykonanie, przez doświadczonego lekarza, badania echokardiograficzne−
go, z uwzględnieniem takich elementów jak – określenie rzutu serca oraz
skuteczności wykonanej korekcji. Lekarz oddziału powinien posiadać umiejęt−
ność, korzystając z echokardiografii, wykrycia tamponady serca, płynu w ja−
mach opłucnowych oraz przynajmniej orientacyjnego sprawdzenia funkcji
komór serca i aparatu zastawkowego.

12.4. Podstawowe zlecenia
W przypadku dzieci nie wymagających dodatkowego leczenia wydajemy
zlecenia przewidziane na najbliższe 24 godz. Obliczamy powierzchnię ciała wg
wzoru: mc(kg) × długość ciała (cm) / 3600, z tak obliczonej wartości pierwia−
stek. Kalkulacja ta jest nam potrzebna dla wyliczenia objętości krystaloidów, jaką
możemy podać. U dziecka po zabiegu w krążeniu pozaustrojowym przewiduje−
my w pierwszych 24 godzinach od zakończenia zabiegu 500 ml krystaloidów na
m2 powierzchni ciała, w kolejnych 24 godzinach 750 ml, w dobie następnej, jeśli
restrykcja płynowa jest nadal uzasadniona – l000 ml. U dzieci operowanych bez
krążenia pozaustrojowego, przewidujemy na pierwsze 24 godziny 1000 ml/m2
i w przypadku braku powikłań, rozszerzamy podaż do zapotrzebowania fizjolo−
gicznego. W skład krystaloidów wliczamy objętość podawanych płuczek do linii
tętniczej i ewentualnych dodatkowych linii pomiarowych, roztworów podawa−
nych leków oraz podstawowe nawodnienie tj. płyn infuzyjny zawierający elek−
trolity i glukozę.

12.4.1. Bi1ans płynów
Osobno prowadzimy bilans krystaloidów i bilans koloidów. Jako wartość
dodatnią przyjmujemy wszystkie koloidy tj. krew, osocze, masę erytrocytarną,
roztwory koloidów takich jak dekstran i jego pochodne. Jako wartość ujemną
przyjmujemy objętość krwawienia pooperacyjnego, objętość krwi pobranej do
badań lub utraconej z innych przyczyn. Obliczanie ilości krwi pobieranej do badań
jest szczególnie ważne u noworodków z niską masą urodzeniową.
W bilansie krystaloidów do strat zaliczamy diurezę oraz ilość wydzieliny
z żołądka. U noworodków leczonych w otwartych inkubatorach, uwzględniamy
również ilość wyparowanej przez skórę wody, przyjmując poprawkę w granicach
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30% dobowego zapotrzebowania na płyny. Ten sposób prowadzenia bilansu
pozwala nam określić wydolność krążenia dziecka. Jeżeli bilans dobowy krysta−
loidów jest znacznie ujemny, koloidów znacznie dodatni a obydwa po podlicze−
niu stanowią wartość bliską 0, możemy wnioskować, że z ustroju została wyda−
lona woda, która wcześniej, w czasie krążenia pozaustrojowego lub na skutek
niewydolności krążenia, została przesunięta do trzeciej przestrzeni. Przy dodat−
nich bilansach krystaloidów i koloidów, zakładając, że gospodarka płynami jest
prowadzona poprawnie, jeszcze przed ich ujawnieniem się w badaniu przedmio−
towym, możemy spodziewać się uogólnionych obrzęków, które w znacznym
stopniu skomplikują leczenie. W zależności od stanu dziecka, bilans będziemy
sprawdzać co godzinę lub rzadziej. Rutyną natomiast powinno być zawsze pro−
wadzenie bilansu dobowego, nawet przy dobrym stanie ogólnym dziecka. Sy−
tuacja komplikuje się znacznie, gdy zmuszeni jesteśmy wprowadzić do leczenia
takie metody jak dializa otrzewnowa, hemofiltracja lub hemodiafiltracja lub też
gdy u dziecka prowadzone jest ECMO. Zagadnienia te nie mieszczą się jednak
w ramach niniejszego rozdziału.

12.4.2. Elektrolity
Przyjmując dziecko do oddziału pooperacyjnego musimy obliczyć podstawo−
we zapotrzebowanie dobowe na poszczególne elektrolity, zdając sobie równo−
cześnie sprawę, że zapotrzebowanie jonowe będzie się zmieniać w zależności od
stanu dziecka, diurezy, podawanych leków i preparatów krwi. W naszym oddziale
przyjęliśmy dla noworodków i niemowląt następujące wielkości podawanych
jonów:
– Na – 2 mmol/kg/24h
– K – 2 mmol/kg/24h
– Ca – 0,5 mmol/kg/24h
– Mg – 0,5 mmol/kg/24h
Dla dzieci starszych:
– Na – 2 mmol/kg/24h
– K – 2 mmol/kg/24h
– Ca – 0,11 mmol/kg/24h
– Mg – 0,125 mmol/kg/24h
Tak wyliczoną dawkę elektrolitów dodajemy do wyliczonej ilości wody,
odejmując równocześnie ilość elektrolitów zawartych w płuczkach i podawanych
w infuzji lekach. Ilość poszczególnych jonów modyfikowana jest co godzinę lub
co 4 godziny w zależności od ich aktualnego stanu.
Najwięcej kłopotów sprawia magnez, gdyż jego stężenie mierzone w suro−
wicy nie ma prostego przełożenia na ilość tego pierwiastka w całym ustroju.
Podaż magnezu w podanych powyżej dawkach, zapewnia ograniczenie (w znacz−
nym stopniu), częstości występowania zaburzeń rytmu serca u leczonych dzieci.
Dawki te zmniejszamy jedynie przy drastycznym obniżeniu diurezy, spowodo−
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wanym niewydolnością nerek. Należy zawsze pamiętać, że siarczan magnezu
w połączeniu z chlorkiem wapnia, daje nierozpuszczalny w wodzie osad i pod−
czas przygotowywania kroplówki musimy zastosować inny związek wapnia.

12.4.3. Wyrównywanie niedoborów elektrolitów
Naczelną zasadą wyrównywania stężenia elektrolitów jest unikanie podawa−
nia w jednorazowej iniekcji (bolusie), dawki wyrównującej niedobór, wyliczo−
nej według ogólnie przyjętych wzorów. W przypadku potasu, maksymalna pręd−
kość wyrównywania niedoboru może wynosić 0,5 mmol/kg/godz. Zbyt szybkie
uzupełnienie niedoboru w formie bolusa może doprowadzić do zatrzymania
krążenia. Także wapń, zwłaszcza u dzieci otrzymujących preparaty naparstnicy,
podany w bolusie, może doprowadzić do takiego powikłania lub ciężkich zabu−
rzeń rytmu, skutkujących natychmiastowym spadkiem rzutu serca. Przy wyrów−
nywaniu stężenia elektrolitów, przyjęliśmy zasadę podawania pompą infuzyjną
wyliczonego niedoboru w odpowiedniej jednostce czasu, nie krótszej jednak niż
godzina. W przypadku sodu, ze względu na możliwość wystąpienia komplikacji
neurologicznych, jego niedobór wyrównujemy jedynie do stężenia l25 mmol/l.
Nawet przy zaburzeniach rytmu, takich jak tachykardia, wyrównanie niedoboru
potasu w bolusie jest niedopuszczalne.

12.4.4. Antybiotykoterapia profilaktyczna
W kardiochirurgii, w efekcie sztucznie wytworzonych potencjalnych wrót
zakażeń (dren w śródpiersiu, opłucnej, kaniula w żyle centralnej, kaniula w tęt−
nicy, rurka intubacyjna, cewnik w pęcherzu moczowym), wysoce uzasadniona
jest antybiotykoterapia profilaktyczna. Do jej prowadzenia stosujemy cefalo−
sporyny pierwszej generacji. Leki te posiadają szerokie spektrum działania,
niską toksyczność a jednocześnie nie ulegają rozpadowi w układzie krążenia
pozaustrojowego. U dzieci podajemy antybiotyk w pełnej dawce terapeutycz−
nej do momentu usunięcia wyprowadzonych z klatki piersiowej drenów i ka−
niuli z żyły centralnej.

12.4.5. Antykoagulacja
Problem powstawania mikrozatorów lub wykrzepiania w obrębie zespoleń
wytworzonych chirurgicznie, mimo coraz lepszych materiałów używanych do łat
lub zespoleń, jest nadal aktualny. By temu zapobiec, do leczenia włączamy
Heparynę. Jest to o tyle trudne, że często mamy do czynienia z problemem krwa−
wienia pooperacyjnego, dlatego też o rozpoczęciu podaży, lekarz podejmuje
decyzję doraźnie. Najczęściej, jeśli są ku temu wskazania, rozpoczynamy poda−
wanie Heparyny w 4–5 godzinie od zakończenia zabiegu i podajemy ją w daw−
ce 0,5 mg/kg, co 4 godziny lub tę samą dawkę podajemy z pompy infuzyjnej.
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Główną zaletą Heparyny jest natychmiastowa możliwość przerwania jej działa−
nia przez podanie siarczanu protaminy. W późniejszym okresie leczenia (np. po
kilku dniach), w zależności od wskazań, przechodzimy na kwas acetylosalicy−
lowy a u dzieci z mechaniczną zastawką – na antykoagulant o przedłużonym
działaniu (Acenocumarol).

12.5. Leczenie przeciwbólowe
Jest to jeden z ważniejszych elementów leczenia pooperacyjnego. Zaintubo−
wany chory, pozostający nadal pod wpływem działania kurary, nie może zgło−
sić, często nawet bardzo nasilonego bólu. O jego wystąpieniu możemy się do−
myślić z raptownego przyspieszenia akcji serca i wzrostu ciśnienia, na skutek
uwalniania endogennych katecholamin. Taki stan może doprowadzić do wstrzą−
su a w skrajnym przypadku do zgonu, mimo znakomicie przeprowadzonego
zabiegu. Aby uniknąć takiej sytuacji anestezjolog informuje nas kiedy został
podany lek przeciwbólowy i w jakiej dawce a w oddziale pooperacyjnym zaraz
po podłączeniu leków podtrzymujących życie, rozpoczynamy infuzję leków
przeciwbólowych i sedatywnych. Dawki leków przeciwbólowych bywają kalku−
lowane indywidualnie, dlatego też w zleceniach zaznaczamy dodatkową ilość leku
podawaną na zlecenie lekarza. Najczęściej stosowaną mieszanką jest morfina
w skojarzeniu z midazolamem. Stosujemy je w infuzji rozpoczynając od dawki
1 na 1,5 mcg/kg/min – morfiny i midazolamu. Ten sposób podawania leków
przeciwbólowych umożliwia płynne sterowanie dawką i jej optymalizację. Tym
bardziej, że są to leki stosunkowo krótko działające, z możliwością, w przypad−
ku morfiny, odwrócenia jej działania. Planując dłuższe leczenie, z utrzymaniem
przez 2–5 dni rurki intubacyjnej, często stosuje się dożylną postać luminalu, nie
zapominając oczywiście o zabezpieczeniu przeciwbólowym.
Ewentualna informacja skierowana do rodziców dziecka o podaży morfiny,
ma uświadomić im, że dawka leku jest minimalna i nie ma zagrożenia wystą−
pienia uzależnienia przy tego typu dawkowaniu. Podane dawki morfiny i mida−
zolamu sprawdzają się u noworodków i niemowląt. U dużych dzieci należy
zmniejszyć je do 1/3 i w razie konieczności dodawać lek w bolusie. Wynika to
z łatwiejszej kumulacji leków w ustroju a tym samym z trudnością w obciążeniu
własnym oddechem przed planowaną ekstubacją. W leczeniu staramy się unikać
długotrwałego zwiotczania pacjenta, rezerwując je dla skrajnej niewydolności krą−
żeniowej, mechanicznie obniżonej podatności klatki piersiowej oraz dla dzieci
z nadciśnieniem płucnym. Niekorzystną stroną zwiotczenia jest fakt pozbawie−
nia lekarza informacji o ustępowaniu działania sedatywnego. Musimy pamiętać,
że zwiotczając pacjenta bez zapewnienia mu głębokiej sedacji, możemy być
sprawcami okrutnej tortury, pozostawiającej trwałe ślady na psychice dziecka.
Po ekstubacji stosujemy standardowo niesterydowe leki przeciwzapalne, poda−
wane doraźnie w zależności od potrzeb.
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12.6. Zespół małego rzutu serca
Jednym z najczęstszych problemów, z jakim będziemy się spotykać w dzie−
cięcym kardiochirurgicznym oddziale pooperacyjnym, jest zespół małego rzutu
serca. Jego przyczyn może być bardzo wiele, od banalnych – technicznych, takich
jak przygięcie się linii, przez którą podawane są katecholaminy, do bardzo
poważnych np. nagłego krwawienia do jamy opłucnej. Można przytaczać wiele
przyczyn niespodzianek, jakie za nimi się kryją. Dlatego też tak ważna jest szcze−
gółowa ocena pacjenta po przekazaniu go z bloku operacyjnego i rozważna
analiza jego stanu, taka abyśmy nie podejmowali leczenia „zamkniętego krani−
ka” lub „uszkodzonego przetwornika ciśnienia”.
Nim zespół pielęgniarski podłączy i wyzeruje przetworniki ciśnień, ocenia−
my stopień wypełnienia łożyska naczyniowego oraz napięcie tętna na tętnicach
udowych i grzbietowych stóp. Jeśli kończyny są ciepłe a tętno dobrze wypełnio−
ne, rozlegający się alarm monitora sygnalizujący niskie ciśnienie tętnicze mo−
żemy potraktować jako błąd techniczny. Jeżeli jednak kończyny są zimne (ich
temperatura jest niższa od temperatury skóry tułowia), tętno na tętnicach grzbie−
towych stóp niewyczuwalne a na tętnicach udowych nitkowate, zanim otrzyma−
my wyniki badań lub wiarygodne pomiary, możemy wnioskować o zespole
niskiego rzutu. Pomiar ciśnienia tętniczego z równoczesną oceną ośrodkowego
ciśnienia żylnego, informują o wypełnieniu łożyska naczyniowego, mogą też za−
sugerować tamponadę serca. Wykres EKG poinformuje nas o zaburzeniach ryt−
mu, niedokrwieniu mięśnia sercowego a przy sprawnym odczytywaniu zapisu
z monitora, także o zaburzeniach gospodarki elektrolitowej. W przypadku zbyt
dużego obniżenia ciśnienia tętniczego, zanim przystąpimy do podawania leków
reanimacyjnych sprawdzamy przez uniesienie nóg dziecka lub delikatny ucisk
na wątrobę, czy przyczyna niskiego rzutu leży w zbyt małym wypełnieniu ło−
żyska naczyniowego, czy w rozpoczynającej się niewydolności mięśnia serco−
wego. Dodatkowymi wskaźnikami, informującymi o małym wypełnieniu łoży−
ska naczyniowego, są – niskie ośrodkowe ciśnienie żylne i przyspieszona akcja
serca, która nie ma związku przyczynowego z bólem. Małe dziecko zwiększa rzut
serca poprzez przyspieszenie częstości skurczów. Częstoskurcz taki jest mecha−
nizmem kompensacyjnym i nawet przy prawidłowym ciśnieniu tętniczym, mu−
simy zbadać jego przyczynę. Po przywiezieniu dziecka z bloku operacyjnego i za−
klemowaniu drenów, zawsze musimy rozważyć możliwość tamponady serca.
U noworodka nawet 10–20 ml krwi w worku osierdziowym może doprowadzić
do istotnego upośledzenia rzutu serca, na skutek utrudnienia powrotu żylnego
a tym samym zaburzenia napełniania komór. Objawem mogącym potwierdzać
tamponadę będzie wzrost ośrodkowego ciśnienia żylnego, systematyczne przy−
spieszanie akcji serca, połączone z centralizacją krążenia. W przypadku, gdy dys−
ponujemy monitorowaniem ciśnienia w przedsionkach serca, możemy zaobser−
wować wyrównanie ciśnień w lewym i prawym przedsionku. Monitorowanie
ciśnienia w lewym przedsionku, jakkolwiek diagnostycznie bardzo przydatne, jest
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obarczone ryzykiem wprowadzenia mikrozatorów lub powietrza, bezpośrednio
do lewego serca i dalej bezpośrednio do mózgu. Dlatego założenie kaniuli do le−
wego przedsionka rezerwowane jest dla najcięższych zabiegów.
Pierwszym krokiem przy podejrzeniu tamponady jest sprawdzenie skutecz−
ności drenażu i jego wystarczającej wydajności. Podstawowym badaniem roz−
strzygającym o interwencji chirurgicznej jest natychmiastowe wykonanie echo−
kardiografii, która nieomylnie wskaże zbiornik zgromadzonej krwi. Po potwier−
dzeniu tamponady zespół chirurgiczny dokonuje, w zależności od stanu dziec−
ka, bądź to natychmiastowego otwarcia mostka na miejscu, tj. na oddziale
pooperacyjnym, bądź w warunkach sali operacyjnej. W przypadku szybkiego
otwarcia mostka na łóżku chorego, w dalszym leczeniu powinniśmy wprowadzić
dodatkowe zabezpieczenie przeciw infekcji, w postaci drugiego antybiotyku o sze−
rokim spektrum działania. Szybkie rozpoznanie tamponady serca jest niezwykle
istotne dla uratowania dziecka. Często nie bierzemy jej natychmiast pod uwagę
widząc wypełnione dreny, z których udaje się uzyskać niewielkie ilości krwi.
Jeżeli po wypełnieniu łożyska naczyniowego, czy zwiększeniu dawki katecho−
lamin, obserwujemy dalsze pogarszanie stanu, z obniżeniem ciśnienia tętnicze−
go i dalszą centralizację krążenia musimy myśleć o tamponadzie. W przypadku
jej nierozpoznania, wkrótce nastąpi zatrzymanie krążenia a akcja reanimacyjna
najpewniej zakończy się niepowodzeniem.

12.6.1. Farmakologiczne wsparcie rzutu serca
Bardzo często jeszcze w czasie zabiegu operacyjnego po odłączeniu krąże−
nia pozaustrojowego, anestezjolog rozpoczyna infuzję katecholamin, dla popra−
wienia kurczliwości serca. W tym okresie, serce po zatrzymaniu wypłukuje jesz−
cze z komórek metabolity powstałe w czasie reakcji beztlenowej. Mięsień serco−
wy jest obrzęknięty i stopniowo powraca do stanu fizjologicznego. Najczęściej
stosowanym lekiem jest Dopamina, której dawka przy przekazywaniu dziecka
do oddziału pooperacyjnego nie powinna przekraczać 5 mcg/kg/min. Jeżeli dziec−
ko jest stabilne krążeniowo, układ naczyniowy jest odpowiednio wypełniony, rytm
serca zatokowy o częstości odpowiedniej dla wieku, możemy powiedzieć, że z sali
operacyjnej przekazano dziecko w dobrym stanie i kontynuować rozpoczęte le−
czenie. W zależności od rodzaju zabiegu możemy spodziewać się szybkiej sta−
bilizacji krążenia lub stopniowo rozwijającego się zespołu niskiego rzutu. Inny
problem, bardzo trudny terapeutycznie, stanowi nadciśnienie płucne. Zagadnie−
niu temu poświęcamy oddzielny rozdział. Po korekcji złożonych siniczych wad
serca, np. tetralogii Fallota, warunki hemodynamiczne pracy obu komór ulegają
zasadniczej zmianie. Pomimo, że stan dziecka w chwili przekazania do oddziału
był zadowalający, w miarę upływu czasu możemy spodziewać się jego pogor−
szenia. Przy jakichkolwiek obawach, po wykluczeniu takich czynników, jak zbyt
małe wypełnienie łożyska naczyniowego, zaburzenia wentylacji, zaburzenia elek−
trolitowe, należy wykonać USG serca. Badanie to obrazowo pokaże nam
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dynamikę pracy komór, oceni funkcję zastawek a także pośrednio oceni rzut serca.
Jest to niezwykle istotne dla dalszego postępowania, lub w skrajnym przypadku,
dla podjęcia decyzji o szybkiej reoperacji. Pomiar rzutu serca metodą termodi−
lucji, chętnie prowadzony w kardiochirurgii dorosłych, u dzieci jest rzadko sto−
sowany, ze względu na rozmiary cewników Swana−Ganza, ich wysoki koszt
a ponadto na zbyt dużą objętość podawanych krystaloidów, niezbędnych dla
uzyskania wiarygodnego pomiaru. Po wykluczeniu przyczyn mechanicznych
rozwijającego się zespołu niskiego rzutu a właściwie już w trakcie diagnostyki,
musimy dla zapewnienia odpowiedniego ciśnienia, rozpocząć terapię lekami.
Najwłaściwsza wydaje się następująca strategia: zwiększenie dawki Dopaminy
do 10 mcg/kg/min z powolnym wypełnieniem łożyska naczyniowego tak, aby
uzyskać wartość ośrodkowego ciśnienia żylnego – 13 mmHg. Przy braku istot−
nej poprawy, do leczenia dołączamy Dobutaminę w dawce nie przekraczającej
15 mcg/kg/min, jeśli zaś nadal nie uzyskujemy stabilizacji krążenia, rozpoczy−
namy infuzję z adrenaliny w dawkach wzrastających od 0,01 do 0,1 mcg/kg/min.
Jeżeli wcześniej obserwujemy obkurczanie się łożyska naczyń obwodowych na
skutek działania powyższych leków i zmniejszenie diurezy, do leczenia wprowa−
dzamy dodatkowo infuzję z Amrinonu w dawce od 3 do 10 mcg/kg/min. Lek ten
określany obrazowo jako „farmakologiczny balon kontrapulsacyjny” w pełni
zasługuje na takie miano. Wpływa on nieznacznie dodatnio na kurczliwość komór,
jednocześnie zmniejszając opory naczyniowe w małym i dużym krążeniu. Am−
rinon i jego nowsze pochodne zwiększają równocześnie przepływ nerkowy, co
pozwala na utrzymanie zadowalającej diurezy, przy średnim ciśnieniu 35 do
40 mmHg, niwelując jednocześnie niekorzystny efekt działania katecholamin na
nerki. Mankamentem tego leku przy dłuższym jego stosowaniu, jest efekt uboczny
w postaci trombocytopenii. W niektórych przypadkach, w celu zwiększenia opo−
rów obwodowych, stosujemy zamiast adrenaliny, noradrenalinę w dawce 0,05 do
l mcg/kg/min. W skrajnie ciężkich przypadkach niewydolności krążeniowo−od−
dechowej, dziecko prowadzone jest w głębokim znieczuleniu i zwiotczeniu.
Stosujemy wówczas Pavulon w dawce 0,1–0,3 mcg/kg/min i Fentanyl
0,1–0,3 mcg/kg/min z preferencją maksymalnych dawek. W przypadku zespołu
niskiego rzutu, wynikającego z bradykardii, przy niemożności lub nieskuteczno−
ści stymulacji elektrycznej serca, stosujemy Izoprenalinę w dawce od 0,01 do
0,1 mcg/kg/min, pamiętając równocześnie o obkurczającym działaniu leku na na−
czynia nerkowe. W takim przypadku korzystne jest połączenie Izoprenaliny z Do−
paminą w tzw. dawce diuretycznej tj. 3 mcg/kg/min lub z małą dawką Amrino−
nu. Zwiększanie dawek omawianych leków ponad podane, z reguły nie popra−
wia funkcji układu krążenia a prowadzi jedynie do pogłębiania zaburzeń krąże−
nia wielonarządowego, pogarszając stan chorego.
Powyżej podano podstawowe leki i kolejność ich wdrażania. Należy zawsze
pamiętać, że polipragmazja w przypadku dziecka z zespołem niskiego rzutu, może
być równie niebezpieczna, jak zaniedbanie w leczeniu. Zastosowanie leku, któ−
ry nie jest niezbędnym a jedynie przypuszczamy, że może być pomocny, bez
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dokładnej znajomości jego działania i ewentualnych interakcji, przy tak niesta−
bilnym krążeniu – jest błędem. Im mniej leków podawanych równocześnie, tym
lepiej dla pacjenta, z prostej przyczyny łatwiejszego sterowania leczeniem i lep−
szej orientacji przy możliwości wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych
stosowanej terapii. W przypadku, gdy zwiększanie dawek i wprowadzanie no−
wych leków nie przynosi efektu, w postaci stabilizacji krążenia z wystarczającą
diurezą, musimy ponownie posłużyć się profesjonalną oceną echokardiograficz−
ną a następnie przedyskutować sensowność reoperacji, mającej usprawnić wa−
runki hemodynamiczne lub też rozważyć możliwość wprowadzenia mechanicz−
nego wsparcia krążenia. Podczas gdy u noworodków i małych dzieci „sztuczna
lewa komora” i balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z przyczyn technicz−
nych nie mają zastosowania, wprowadzenie do leczenia metody ECMO, w jej
odmianie tętniczo−żylnej, jest rozwiązaniem optymalnym. Metodzie tej poświę−
camy również odrębny rozdział.
Zespołowi małego rzutu serca nierozłącznie towarzyszy problem upośledzo−
nej diurezy i przechodzenia płynów ustrojowych do trzeciej przestrzeni a w su−
mie do powstania obrzęków. Jest to jeden z poważniejszych problemów tera−
peutycznych w leczeniu pooperacyjnym. Głównym zadaniem jest niedopusz−
czenie do przednerkowej niewydolności nerek. Jeśli nerki pacjenta pracują na
granicy wydolności ale zapewniają jeszcze minimalne wydalanie moczu rzędu
l ml/kg/godz., możemy zastosować diuretyki w maksymalnych dawkach. Jako
pierwszy lek stosujemy Furosemid w dawce l mg/kg/dawkę, powtarzając ją
6 razy. Jeżeli nie uzyskamy pożądanego efektu i godzinowa podaż płynów jest
nadal wyższa niż diureza, podejmujemy próbę stałej infuzji Furosemidu, w daw−
ce 1–10 mcg/kg/min lub, jeśli nie istnieją przeciwwskazania, Aminophiliny
w dawce 5–20 mcg/kg/min. Jeśli nadal nie udaje się uzyskać wystarczającej
diurezy, możemy podjąć próbę zastosowania tzw. „mieszanki kapsztadzkiej”
o składzie: 20% mannitol 60 ml, l0% calcium 10 ml, 2,5% Aminophilina 2,5 ml,
Furosemid 40 mg. Mieszankę tę podajemy w przeliczeniu na Furosemid, to
znaczy l mg Furosemidu zawartego w mieszance, na każdy kg masy ciała, na
dawkę. Jeśli w ciągu kilku godzin farmakologicznego wymuszania diurezy,
u dziecka z narastającymi obrzękami, nie przynosi ono pożądanego efektu, dal−
sze jego stosowanie jest bezcelowe. Prócz pogarszania się sytuacji hemodyna−
micznej krążenia, zaobserwujemy szybkie narastanie stężenia potasu i metabo−
litów nerkowych. W zależności od stanu dziecka, musimy rozważyć wprowa−
dzenie do leczenia dializy otrzewnowej a przy braku przeciwwskazań do he−
parynizacji, zastosować hemofiltrację lub hemodiafiltrację, która pozwoli na
szybszą normalizację stanu elektrolitów i usunięcie nadmiaru wody. Zabieg ten
należy prowadzić bardzo ostrożnie, tak, by zachować równowagę objętości od−
zyskiwanego płynu tkankowego, w odniesieniu do objętości krwi krążącej. Ko−
nieczne jest częste monitorowanie aktywowanego czasu krzepnięcia (ACT) i co
najmniej raz na 12 godzin oznaczanie morfologii, stężenia białka a przede
wszystkim liczby płytek krwi, ulegających destrukcji w czasie zabiegu. Hemo−
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diafiltrację prowadzimy do momentu powrotu diurezy, systematycznie zmniej−
szając „odzysk” płynów.

12.7. Krwawienie pooperacyjne
Nawet przy najstaranniej wykonanej chirurgicznej hemostazie, występuje
krwawienie z naczyń włośniczkowych. Problem ten nasila się u dzieci z siniczymi
wadami serca a zwłaszcza u tych, u których wykonano pełną korekcję wady
w krążeniu pozaustrojowym. Mimo podanego siarczanu protaminy i uzupełnie−
nia płytek krwi, krwawienie może być na tyle istotne, że w ciągu kilkunastu minut
doprowadza do zaburzeń hemodynamicznych. Jest to szczególnie widoczne
u najmniejszych dzieci. Wykładnikiem zagrożenia jest proporcja objętości krwa−
wienia (tzw. „drenażu”) w odniesieniu do masy ciała dziecka. Ocenę „drenażu”
należy przeprowadzać z wielką rozwagą tak, by bezkrytycznie stosując się do
wytycznych, nie narazić dziecka na niepotrzebną reoperację. Według zaleceń
wskazaniem do reoperacji jest utrata krwi w ilości:
– w dowolnej godzinie 8 ml/kg,
– w ciągu 2 kolejnych godzin 6,5 ml/kg,
– w ciągu 3 kolejnych godzin 5 ml/kg.
Według innych reguł, można ponadto dopuszczać maksymalnie 4 ml/kg
w każdej z pierwszych 4 godzin po zabiegu, 2 ml w następnych czterech.
Po przyjęciu dziecka z bloku operacyjnego i odklemowaniu drenów, warto−
ści te bywają przekraczane na skutek gromadzenia się krwi (zarówno w drenach,
jak i w worku osierdziowym), w czasie transportu. Przekładanie dziecka na łóż−
ko często sprzyja uwolnieniu zgromadzonego zbiornika wynaczynionej krwi.
Należy zatem obserwować dynamikę krwawienia, ocenić ACT (aktywowany czas
krzepnięcia) w chwili przyjęcia do oddziału i kontrolować zawartość drenu po
jego przepasażowaniu. Niepokojącym objawem może być wypełnianie się dre−
nu słupkiem krwi pulsującej zgodnie z akcją serca. Dodatkowym ważnym wskaź−
nikiem jest temperatura krwi w drenie, którą oceniamy przytrzymując dren w ręce.
Jeśli dren jest ciepły a krew zbiera się w nim pulsując, rozpoczynamy wypełnia−
nie łożyska naczyniowego świeżym mrożonym osoczem (antyhemofilowym)
i przysposabiamy się do interwencji chirurgicznej. Ważna jest ocena obecności
skrzepów w drenach. Jeśli „drenaż” był początkowo obfity i zmniejszył się do
wartości dopuszczalnych po kilkunastu minutach, z reguły mamy do czynienia
z opróżnieniem się zbiornika krwi powstałego w czasie transportu. Wypełnianie
się drenu ciemną krwią, nie pulsującą, mówi o czynnym krwawieniu i wymaga
pilnej obserwacji, niemniej jest to krwawienie dające się zazwyczaj opanować.
Decyzje o otwarciu z powodu krwawienia powinien zawsze podejmować chirurg
operujący dziecko, gdyż on najlepiej zna rozległość zabiegu, obecność potencjal−
nych punktów krwawienia, zastosowane materiały i technikę wykonanej korek−
cji. Jego decyzja, podjęta z rozwagą i odpowiedzialnością może przedłużyć
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oczekiwanie na ustanie krwawienia, mimo książkowych wskazań do reoperacji.
Rola zespołu pooperacyjnego w tym czasie polega na utrzymaniu drożności
drenów, tak by nie dopuścić do tamponady, uzupełnianiu objętości łożyska
naczyniowego a zarazem wyczulonej obserwacji w kierunku tamponady serca.
Wypełnianie łożyska naczyniowego prowadzi się empirycznie, starając się za−
chować wartość hematokrytu w granicach 35%. W tym celu przetaczamy, uprzed−
nio ogrzaną, masę erytrocytarną, kierując się aktualnym hematokrytem i dyna−
miką krwawienia. Uzupełniające wypełnienie stanowią roztwory koloidów. Je−
dynym wskazaniem do przetaczania osocza antyhemofilowego jest utrzymywa−
nie się krwawienia przy prawidłowej wartości ACT. Przewidywane niedobory
białka wyrównujemy podając 5% albuminy ludzkie. Preparat płytek krwi poda−
jemy, gdy ich liczba spada poniżej 30×103/µL. Wartość tę przyjmujemy u dzieci
po krążeniu pozaustrojowym, prowadzącym z reguły do uszkadzania płytek krwi.

12.8. Zabiegi wykonywane bez użycia krążenia
pozaustrojowego
Mimo że zabiegi te wykonywane są poza sercem i brak jest ujemnych na−
stępstw krążenia pozaustrojowego, prowadzenie pooperacyjne również w tym
przypadku jest bardzo złożone i wymaga wielu działań. Najczęściej dostęp
operacyjny wykonywany jest z torakotomii bocznej. Przecięcie mięśni między−
żebrowych oraz konieczność śródoperacyjnego brutalnego rozwarcia rany, po−
woduje znacznie silniejsze dolegliwości bólowe we wczesnym okresie poope−
racyjnym, niż w przypadku przecięcia mostka. Dla zmniejszenia dawki niezbęd−
nych opiatów, zakładamy u starszych dzieci (poza okresem niemowlęcym),
wyprowadzony przez ścianę klatki piersiowej cienki cewnik, przez który poda−
jemy do jamy opłucnej roztwór leku miejscowo znieczulającego (np. Bupivaca−
ine). Spełnia on rolę bardzo skutecznego, wspomagającego znieczulenia. Ilość
podawanych krystaloidów jest większa niż u dzieci operowanych w krążeniu po−
zaustrojowym. W proponowanym przez nas schemacie przyjęliśmy podaż
1000 ml/m2 powierzchni ciała. Wczesna ekstubacja dziecka na stole operacyjnym,
nie powinna być wykonywana. Decyzję o ekstubacji powinniśmy odłożyć do
czasu obejrzenia pooperacyjnego zdjęcia przeglądowego klatki piersiowej, słu−
żącego ocenie ewentualnej niedodmy płuca, ugniatanego podczas zabiegu a tak−
że przez pozostawiony w klatce piersiowej dren. Wentylacja mechaniczna z za−
stosowaniem PEEP, w ciągu kilku godzin może wyleczyć to powikłanie, zabez−
pieczając równocześnie przed bezdechem mogącym wystąpić na skutek sedacji.

12.8.1. Zwężenie cieśni aorty (CoA)
W wadzie tej, po jej korekcji operacyjnej, najczęstszym problemem jest nad−
ciśnienie tętnicze, często bardzo oporne na leczenie i wymagające zastosowania
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infuzji z nitroprusydku sodu. Zawsze w pierwszym okresie po wybudzeniu cho−
rego, musimy sprawdzić czy porusza kończynami dolnymi, gdyż na skutek nie−
dokrwienia rdzenia kręgowego w czasie zaklemowania aorty, może dojść do jego
uszkodzenia. Problem ten omówiono szerzej w rozdziale dotyczącym leczenia
operacyjnego koarktacji. Skrajną postacią morfologiczną w tej grupie anomalii,
jest przerwanie łuku aorty. Tę ciężką wadę rozwojową spotykamy jedynie u no−
worodków, ze względu na jej szczególną patologię. Dzieci trafiają do zabiegu
z reguły w ciężkim stanie ogólnym, niewydolne krążeniowo, warunkiem utrzy−
mania przepływu w aorcie brzusznej jest przed operacją zapewnienie drożności
przewodu tętniczego. Niekiedy współistnieje niedorozwój lewej komory serca,
niejednokrotnie decydujący o szansach na przeżycie. Prowadzenie pooperacyjne
będzie wówczas skupiało się na stymulacji lewej komory do wygenerowania od−
powiedniego ciśnienia.

12.8.2. Przetrwały przewód tętniczy Botalla (PDA)
Obecnie coraz częściej jest on zamykany przez kardiologów interwencyjnych
podczas cewnikowania serca. Nie zawsze jest to możliwe z przyczyn anatomicz−
nych. Prowadzenie pooperacyjne jest typowe, nie sprawiające kłopotów, jeżeli
zabieg wykonano w odpowiednim czasie i nie operuje się dziecka z granicznym
nadciśnieniem płucnym.

12.8.3. Banding tętnicy płucnej
Jest to paliatywny zabieg, którego prowadzenie zazwyczaj jest typowe i mieści
się w podstawowych standardach. Należy jedynie bacznie obserwować zachowa−
nie się saturacji krwi tętniczej we wczesnym okresie pooperacyjnym. Jeśli bo−
wiem następuje obniżenie do wartości poniżej 60% przy oddychaniu powietrzem
i zaczniemy dostrzegać rozpoczynające się objawy zespołu niskiego rzutu,
musimy – po przeprowadzeniu weryfikacji echokardiograficznej – przygotować
się do szybkiej reoperacji, polegającej na poluzowaniu przewiązki założonej
wokół pnia tętnicy płucnej.

12.8.4. Zespolenie systemowo−płucne
Zabieg ten zazwyczaj przynosi szybką poprawę utlenowania krwi a zarazem
stanu operowanego dziecka. We wczesnym okresie pooperacyjnym powinniśmy
wykonać USG serca i metodą dopplerowską zmierzyć prędkość przepływu w ze−
spoleniu. Ważna jest ocena radiologiczna, gdyż najszybciej pokaże ewentualne
zbyt obfite ukrwienie płuca, co ze współistniejącym pogorszeniem stanu ogól−
nego dziecka może sugerować konieczność reoperacji. Natomiast w trosce
o drożność zespolenia zalecana jest heparynizacja dziecka, aby nie dopuścić do
powstania w nim skrzepliny. Podajemy 0,5 mg Heparyny na kg masy ciała, co
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4 godz. lub tę samą dawkę w infuzji. W późniejszym okresie podajemy doustnie
kwas acetylosalicylowy.

12.9. Zabiegi z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Problemy w prowadzeniu pooperacyjnym
W zależności od zmian w hemodynamice krążenia, wieku dziecka i typu wady,
będziemy spotykać się z typowymi powikłaniami, takimi jak: zespół niskiego
rzutu, nadciśnienie płucne, krwawienie pooperacyjne lub zaburzenia rytmu ser−
ca. Zrozumienie anatomii i patofizjologii krążenia w poszczególnych wadach
serca, pozwoli przewidzieć, które z powyższych powikłań będzie dominującym.

12.9.1. Przełożenie wielkich naczyń (arterial switch)
We wczesnym okresie pooperacyjnym, ze względu na rozległość zabiegu
i dokonanych licznych manewrów chirurgicznych, wśród powikłań, na pierwszy
plan będzie się wysuwać problem krwawienia. Z reguły już w czasie odłączania
od krążenia pozaustrojowego, noworodkowi przetacza się płytki krwi. Należy
z wielką rozwagą prowadzić leczenie krwawienia tak, by nie doprowadzić do
wykrzepiania na liniach szwów, co może doprowadzić do powstania mikroza−
torów i spowodować zamknięcie światła przeszczepionego naczynia wieńcowe−
go. Do zmniejszenia przepływu przez naczynie wieńcowe może dojść także na
skutek rotacji serca w śródpiersiu, występującej w efekcie zmniejszania się
obrzęków pooperacyjnych. Z powyższych względów niezwykle istotna jest sta−
ła i wnikliwa obserwacja zapisu EKG. Nawet najdrobniejsza zmiana w zapisie
powinna być wnikliwie weryfikowana przez doświadczonego kardiologa
a w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do wadliwego funkcjonowania zespo−
lenia naczynia wieńcowego, musimy w trybie nagłym rozważyć rewizję chirur−
giczną, gdyż tylko wczesna reoperacja, dopóki nie doszło jeszcze do utrwalo−
nych zmian niedokrwiennych, może uratować życie noworodka.

12.9.2. Tetralogia Fallota
Całkowita korekcja tej wady w zasadniczym stopniu zmienia hemodynami−
kę krążenia. Często przy przyjęciu z bloku operacyjnego dziecko jest krążenio−
wo wydolne lub wymaga jedynie diuretycznej dawki katecholamin. Sytuacja ta
potrafi zmienić się diametralnie w pierwszych kilkunastu godzinach po zabiegu,
gdy zaczyna rozwijać się zespół niskiego rzutu, spowodowany narastającą nie−
wydolnością lewej komory. Ważne jest uchwycenie tego momentu i natychmia−
stowe wdrożenie agresywnego leczenia. Dobre efekty uzyskiwaliśmy podając
10 mcg/kg/min Dopaminy i 5 mcg/kg/min Amrinonu, pamiętając o równocze−
snym wypełnieniu łożyska naczyniowego. Takie postępowanie pozwoli nam unik−
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nąć powikłań wywołanych zespołem niskiego rzutu, co w znacznym stopniu
wpływa na czas i koszt leczenia.

12.9.3. Zabieg operacyjny sposobem Fontana
Zabieg ten stosuje się w leczeniu operacyjnym wad serca o morfologii po−
jedynczej komory m.in. atrezji zastawki trójdzielnej, czy też zespołu niedorozwo−
ju lewego serca. Idea zabiegu polega na bezpośrednim zespoleniu żylnego ukła−
du systemowego z tętnicą płucną, przy równoczesnym całkowitym pozbawieniu
krążenia płucnego komory tłoczącej krew do płuc. Pierwszy zabieg, w metodzie
dwuetapowego postępowania zgodnie z zasadami Fontana, polega na połączeniu
układu żyły głównej górnej z tętnicą płucną (zabieg hemi−Fontana lub tzw.
dwukierunkowy Glenn). Przepływ krwi przez płuca zależny jest bezpośrednio od:
ośrodkowego ciśnienia żylnego, oporów w krążeniu płucnym i wspomagającej
roli dodatkowych mięśni oddechowych – w czasie wdechu i wydechu, wypełnia−
nie i opróżnianie łożyska płucnego z krwi. Uzyskuje się w ten sposób poprawę
utlenowania krwi a w niektórych przypadkach poprawę wydolności krążenia.
W przebiegu pooperacyjnym musimy zapewnić dziecku ośrodkowe ciśnienie
żylne na poziomie 15–18 mmHg i zredukować do minimum opory płucne.
Optymalnie byłoby doprowadzić do ekstubacji dziecka bezpośrednio po zabiegu
operacyjnym, lecz z powodu rozległości zabiegu i niestabilności krążenia, jest to
najczęściej niewykonalne. Zalecana jest zatem jak najszybsza ekstubacja, w gra−
nicach bezpieczeństwa. Do wsparcia pracy jedynej komory serca, jeśli jest to
niezbędne, użyjemy Dobutaminy w połączeniu z Amrinonem, dla maksymalne−
go zmniejszenia oporów naczyniowych. Wentylację mechaniczną prowadzimy
tak, by nie zwiększać oporów w łożysku płucnym, czyli nie stosujemy PEEP−u.
Czas wdechu skracamy, w miarę możliwości, do granic niezbędnych dla prawi−
dłowej wentylacji.
Ponieważ uzyskany efekt hemodynamiczny jest daleki od fizjologii (tzw.
„paliacja fizjologiczna”), we wczesnym okresie pooperacyjnym możemy spodzie−
wać się licznych powikłań. Wzrost ośrodkowego ciśnienia żylnego do wartości
wyższych niż fizjologiczne, będzie powodował skłonność do przesięków do jam
opłucnowych, wodobrzusza, powiększenia wątroby i enteropatii ze znaczną utratą
białka. W przypadku utrudnienia spływu z żyły głównej górnej, będzie docho−
dzić do znacznych obrzęków w obrębie głowy i szyi dziecka, z powstaniem tzw.
zespołu żyły głównej górnej. Stosując umiejętnie wsparcie komory systemowej,
wyrównując zawartość białka i wymuszając diurezę zmniejszającą obrzęki, z re−
guły udaje nam się szybko doprowadzić do stabilizacji krążenia i poprawy stanu
dziecka, w porównaniu ze stanem przedoperacyjnym.
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12.10. Pooperacyjne zaburzenia rytmu serca
Powikłania te, występujące we wczesnym okresie pooperacyjnym, są jedny−
mi z najczęściej spotykanych i sprawiających wiele problemów klinicznych.
Każde działanie chirurgiczne w okolicy pęczka Hisa lub dróg bodźcoprzewodzą−
cych, może doprowadzić do powstania bloku. Często spotykamy się z sytuacją,
w której przyjmujemy do oddziału dziecko z rytmem zatokowym, o odpowied−
niej dla wieku częstości, zaś po kilku godzinach pojawia się blok III stopnia,
wymagający natychmiastowej interwencji. Stan taki może być efektem mecha−
nicznego ucisku na okolice pęczka, o dobrym zasadniczo rokowaniu i zazwyczaj
prowadzącego finalnie do powrotu rytmu zatokowego. Sugerowane leczenie
sterydami jest dyskusyjne, bowiem uzyskiwane efekty są wątpliwe, przy często
odnotowywanych powikłaniach. W przypadku bloku, który pojawił się pod koniec
zabiegu, musimy myśleć o trwałym uszkodzeniu natury chirurgicznej, czasami
nie do uniknięcia, ze względu na anatomię wady i odtwórczy charakter zabiegu.
Ze względu na możliwość tego typu powikłań, w wielu ośrodkach rutyną stało
się śródoperacyjne zakładanie czasowej elektrody nasierdziowej a w przypadku
wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia bloku III stopnia, elektrod na przed−
sionki i komory, umożliwiających stymulację sekwencyjną.

12.10.1. Bradykardia
Podstawowym leczeniem bradykardii we wczesnym okresie pooperacyjnym,
jest stymulacja elektryczna serca, prowadzona stymulatorem zewnętrznym. Jeżeli
dysponujemy pojedynczą elektrodą nasierdziową, przy stymulacji musimy się
spodziewać zmniejszenia rzutu serca (nawet o 30%), jako konsekwencji rozkoja−
rzenia przedsionkowo−komorowego. Stan ten niekiedy udaje się opanować, zwięk−
szając częstość stymulacji, aż do uzyskania wystarczającego rzutu serca. W przy−
padku, gdy dziecko nie zostało zabezpieczone elektrodą nasierdziową, musimy
rozpocząć leczenie od stymulacji farmakologicznej, poczynając od próby z atro−
piną (0,01 mg/kg dożylnie) a przy pozytywnym efekcie, rozpocząć infuzję z Izo−
prenaliny (w dawce od 0,02 do 1,5 mcg/kg/min). Leczenie farmakologiczne, ze
względu na jego niepożądane działania uboczne, musimy traktować jako przejścio−
we do założenia elektrody endokawitarnej. Zabieg ten możemy bezpiecznie wy−
konać jedynie pod kontrolą podglądu rentgenowskiego (skopii), co stwarza pewne
utrudnienie techniczne, zwłaszcza we wczesnym okresie pooperacyjnym. Wpro−
wadzenie elektrody endokawitarnej jest także optymalnym rozwiązaniem przy
wzroście oporu elektrycznego pomiędzy elektrodą nasierdziową a mięśniem ser−
cowym, będącego efektem bliznowacenia miejsca wszycia elektrody. Do zjawiska
tego dochodzi zazwyczaj po kilku dniach stymulacji, kiedy szansa na powrót
własnego wydolnego rytmu serca jest jeszcze niewielka.
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12.10.2. Tachykardia
W przeciwieństwie do bradykardii, z którą możemy sobie poradzić szybko
i z dobrym efektem, częstoskurcz może okazać się powikłaniem niebezpieczniej−
szym i trudniejszym do leczenia w przebiegu pooperacyjnym. Prowadzi on za−
wsze do zbyt słabego napełniania komór, nadmiernego obciążenia energetycz−
nego mięśnia sercowego a w efekcie do drastycznego spadku rzutu serca, wstrząsu
i zatrzymania krążenia. Zanim przystąpimy do prób farmakologicznego leczenia
tachykardii, musimy wykluczyć przyczyny pozasercowe. Najczęstsze z nich to
anemia w skrajnej postaci, czy też dyselektrolitemia: hipo− i hiperkaliemia, hi−
pokalcemia, hipomagnezemia. Należy przeanalizować pooperacyjne zdjęcie prze−
glądowe klatki piersiowej, zwracając uwagę na położenie końcówki kaniuli
dożylnego wejścia centralnego. Zdarza się, bowiem, że cewniczek tkwiący
w prawym przedsionku drażni okolice układu bodźcotwórczego serca, wywołu−
jąc dodatkowe wzbudzanie impulsów i częstoskurcz. Innymi czynnikami uspo−
sabiającymi do częstoskurczu, mogą być zaburzenia wentylacji, hipoksja, hiper−
kapnia a także kwasica, wynikająca z nieprawidłowej wentylacji. Należy wyklu−
czyć takie czynniki stymulujące, jak ból i strach, ujawniające się przy zbyt
płytkiej sedacji. Sprawdzamy także temperaturę głęboką (trzewną), która u dzieci
po krążeniu pozaustrojowym sięga niejednokrotnie 41°C. Ciepłota tego rzędu
może także wyzwalać tachykardię i kwasicę metaboliczną. Ważnym czynnikiem
pozasercowym jest również proarytmiczne działanie leków. Najczęściej widzi−
my je przy przedawkowaniu katecholamin lub przy ich łączeniu np. Dobutami−
ny z Izoprenaliną, czy też w wyniku zatrucia naparstnicą, najczęściej przy współ−
istniejącej niewydolności nerek. Poważnym niebezpieczeństwem grozi błąd tech−
niczny – nieprawidłowe działanie pompy infuzyjnej podającej lek potencjalnie
arytmogenny a także wadliwe przygotowanie roztworu tego leku. Pierwszym
i zasadniczym badaniem diagnostycznym jest obligatoryjne wykonanie pełnego
badania elektrokardiograficznego, z wszystkimi odprowadzeniami. Jego analiza
pozwala na określenie typu zaburzeń rytmu i ewentualnego miejsca ich genero−
wania. Pozwala ponadto na zaplanowanie strategii leczenia. W przypadku mi−
gotania przedsionków, nota bene rzadko spotykanego u dzieci, metodą z wyboru
jest kardiowersja, wykonana po uprzednim znieczuleniu dziecka lub pogłębie−
niu znieczulenia. Największym problemem w leczeniu pooperacyjnego często−
skurczu u dzieci, są znaczne ograniczenia w stosowaniu leków antyarytmicznych.
Leki te bowiem w większości znacznie obniżają rzut serca, co może doprowa−
dzić do dramatycznego pogorszenia, mimo opanowania częstoskurczu. Zabloko−
wanie możliwości stymulacji receptorów w mięśniu sercowym, osłabi lub nawet
zniweluje działanie amin katecholowych, pozbawiając nas efektywności najsil−
niejszych leków używanych do opanowania zespołu niskiego rzutu. W praktyce
jesteśmy ograniczeni do stosowania takich leków jak naparstnica, Amiodaron,
adenozyna (ze względu na jej bardzo krótkie działanie) a czasami preparaty
magnezu. Leki te nie obniżają rzutu serca.
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Jednym z najniebezpieczniejszych i najtrudniejszych do opanowania zaburzeń
rytmu serca, jest rozkojarzenie przedsionkowo−komorowe z tendencją do często−
skurczu. Zespół ten możemy spotkać po pełnej korekcji tetralogii Fallota czy też
po zamknięciu ubytku w przegrodzie międzykomorowej serca.
Przy braku synchronizacji skurczu przedsionków i komór, do których dołą−
cza się częstoskurcz, dochodzi do drastycznego spadku napełniania komór a za−
razem do gwałtownego obniżenia rzutu serca. Leczenie rozpoczynamy od po−
dania adenozyny. Lek ten zwalnia przewodzenie w węźle przedsionkowo−komo−
rowym (A–V), może też przerwać falę wstecznego pobudzenia (reentry) w węźle
A–V (działa ujemnie chrono− i dromotropowo). Może to doprowadzić do syn−
chronizacji skurczów przedsionków i komór. Podajemy go w bolusie w dawkach:
– noworodki 0,5–l mg/dawkę,
– dzieci poniżej 10 kg 1–3 mg/dawkę,
– dzieci powyżej 10 kg 3–6 mg/dawkę,
– dzieci starsze 12 mg/dawkę.
Podanie leku możemy powtórzyć do trzech razy. Przy braku efektu dalsze
próby są bezcelowe. Następnym w kolejności lekiem możliwym do zastosowa−
nia jest Amiodaron. Podajemy go pompą infuzyjną, w dawce wysycającej
15 mg/kg/24h, w trzech porcjach podzielonych, przez 3 godziny. W razie braku
odpowiedzi na lek, rozpoczynamy naparstnicowanie, w dawce wysycającej,
uprzednio kontrolując stężenie potasu w surowicy krwi. Jego wartość powinna
wówczas mieścić się w nieprzekraczalnych granicach – 4–4,5 mmol/l. Naparst−
nicę (digoxin) podajemy dożylnie, powoli, w dawkach:
– wcześniaki 0,02 mg/kg/24h,
– noworodki donoszone 0,035 mg/kg/24h,
– dzieci powyżej 2 roku życia 0,03 mg/kg/24h.
Pierwsze dwie dawki podajemy co 6 godz. a ostatnią po 8 godz. od poprze−
dzającej. Należy pamiętać o możliwości interakcji pomiędzy Amiodaronem
a naparstnicą. Jeżeli leczenie farmakologiczne nie przyniosło efektu a stan
dziecka nadal się pogarsza, musimy dziecko wprowadzić w hipotermię. Po za−
stosowaniu głębokiej sedacji i zwiotczeniu, dziecko układamy na materacu
chłodzącym i okładamy workami z lodem lub specjalnymi pojemnikami z chło−
dzącym żelem. Możemy zastosować płukanie żołądka roztworem zimnej soli
fizjologicznej. Wymienionymi metodami udaje się zazwyczaj obniżyć głęboką
ciepłotę ciała do 33°C. W skrajnym przypadku, opornym na leczenie, jeśli
zawiodą wszystkie podane wyżej sposoby postępowania, musimy rozważyć
zastosowanie ablacji pęczka Hisa, której próbę powinien wykonać wyłącznie
wprawny elektrofizjolog.
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12.11. Przygotowanie do zakończenia wentylacji
mechanicznej i ekstubacji
W przypadku prostych wad serca, nie powikłanych we wczesnym okresie
pooperacyjnym, wentylację mechaniczną prowadzimy do momentu ustabilizowa−
nia układu krążenia, uzyskania poprawnych wyników badań dodatkowych
i ustąpienia działania leków zwiotczających. Zmniejszamy sedację do minimal−
nej, by zapewnić dziecku zabezpieczenie przeciwbólowe oraz rozpoczynany ob−
ciążanie własnym oddechem pod kontrolą respiratora, który powinien mierzyć
aktualną wentylację. Jeśli to możliwe, należy użyć systemu wspomagania odde−
chu tak, aby zniwelować opór stawiany przez rurkę intubacyjną i układ respi−
ratora. U noworodków i małych dzieci, przed ekstubacją podajemy 0,l mg/kg
midazolamu, by dziecko w pełni uspokoić i wyeliminować efekt stymulacji od−
dychania przez drażnienie tchawicy rurką intubacyjną. Ekstubacja dziecka „wal−
czącego” z respiratorem nie powinna być przeprowadzana, gdyż strach i dyskom−
fort oddechowy stymuluje do spontanicznego oddychania, które po ekstubacji
okazuje się niewydolne. „Odwracanie” działania opiatów przez podanie Nalok−
sanu prowadzi jedynie do urazu bólowego, niepotrzebnego wzrostu ciśnienia
i tachykardii. Dzieci kilkuletnie po zmniejszeniu sedacji i pojawieniu się kontaktu
logicznego, pytamy o komfort oddychania. Następnie prosimy o zaciśnięcie dłoni
na naszych palcach, sprawdzając siłę mięśniową. Jeżeli jest ona odpowiednia,
odłączamy rurkę intubacyjną od układu respiratora i sprawdzamy wydolność od−
dechową. Przy ekstubacji bardzo przydatnym pomiarem jest kapnografia, reje−
strująca na bieżąco ilość wydychanego dwutlenku węgla. Przy pojawieniu się
uczucia duszności, dziecko ponownie podłączamy do respiratora i ponawiamy
próbę po kilkunastu minutach. Ekstubacji dokonujemy wywołując u dziecka
głęboki wdech – korzystając z respiratora lub worka samorozprężalnego. Zabez−
piecza to przed aspiracją wydzieliny znajdującej się w jamie ustnej lub rurce
intubacyjnej. W przypadkach dzieci wymagających dłuższej wentylacji mecha−
nicznej, ekstubacji możemy dokonać po wolnym zredukowaniu przepływu tlenu
do 40% FiO2 w mieszance oddechowej i redukcji do minimum, wsparcia układu
krążenia katecholaminami. Obciążanie własnym oddechem prowadzimy aż do
przejścia na pełen własny oddech pod kontrolą respiratora, bacznie obserwując
wartości parametrów układu krążenia. Przy pojawieniu się oznak jego niewydol−
ności, tzn. najczęściej przyspieszenia akcji serca, spadku ciśnienia, centralizacji
naczyń obwodowych, zwiększamy sedację i kontynuujemy wentylację mechanicz−
ną, do uzyskania stabilizacji krążenia. Następną próbę obciążenia własnym
oddechem przeprowadzamy jeszcze ostrożniej, koniecznie pamiętając o zabez−
pieczeniu energetycznym leczonego dziecka. W przypadku pointubacyjnego
obrzęku krtani, możemy zastosować inhalację z adrenaliny rozpylonej w inha−
latorze ultradźwiękowym, a jeśli to nie przyniesie poprawy i narasta wysiłek
oddechowy, ciśnienie parcjalne CO2 wzrasta a PO2 spada, musimy dziecko po−
nownie znieczulić, zwiotczyć i zaintubować rurką o takiej średnicy, którą uda nam
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się wprowadzić do tchawicy bez jakichkolwiek oporów. Następnie zlecamy
sterydoterapię. Podajemy dexametazon, 16–20 mg/m2 powierzchni ciała na dobę,
w czterech dawkach podzielonych. Pierwszą dawkę podajemy na 24 godziny
przed planowaną ekstubacją. Strategia przechodzenia dziecka na własny oddech
musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. Im nowocześniejszy i bardziej
rozbudowany jest respirator, tym zadanie to jest łatwiejsze i bezpieczniejsze dla
leczonego dziecka.
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