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Nadciśnienie płucne
14.1. Patomorfologia nadciśnienia płucnego

Jerzy Nożyński, Ewa Zembala−Nożyńska
Nadciśnienie płucne jako jednostka patomorfologiczna definiowane jest od
połowy dwudziestego wieku, niemniej w przedmiotowej literaturze polskiej trak−
towane jest marginalnie. Rozważanie rozwoju nadciśnienia płucnego wymaga
przytoczenia danych z fizjologii krążenia płucnego. W okresie życia płodowego
ciśnienie wytwarzane w obu komorach serca jest takie same, natomiast po po−
rodzie dochodzi do stopniowego spadku ciśnienia w tętnicach płucnych. Zjawi−
sko to zapoczątkowane jest zamykaniem się przewodu tętniczego Botalla i spad−
kiem oporów obwodowych w krążeniu płucnym, na skutek rozkurczu oporowych
tętniczek mięśniowych oraz naczyń włosowatych, sąsiadujących z rozprężający−
mi się pęcherzykami płucnymi. Zasadniczym czynnikiem wazodilatacyjnym jest
wzrost utlenowania krwi. Oporowe tętniczki mięśniowe zmniejszają przepływ
krwi przez nierozprężone płuca w okresie wewnątrzmacicznym, z kolei w okre−
sie życia pozamacicznego, przepływ płucny równy jest rzutowi serca.
Tętnice krążenia płucnego dzieli się na tętnice typu sprężystego, o średnicy
do 1 mm, sprężystomięśniowe (średnicy od 0,5 mm do 1,5 mm) zaopatrujące
oskrzeliki, mięśniowe (średnica od 0,05–1 mm) docierające do oskrzelików
końcowych oraz tętniczki sięgające aż do pęcherzyków płucnych (średnica
0,01–0,15 mm). Wraz z dojrzewaniem i starzeniem się osobniczym, zauważalna
jest przebudowa ścian tętnic i tętniczek płucnych, obejmująca zwiększenie się gru−
bości ściany tętnicy lub tętniczki i wzrost ilości włókien sprężystych. Ciśnienie
w tętnicach płucnych uzależnione jest ostatecznie od ilości przepływającej przez
nie krwi, całkowitej powierzchni przekroju naczyń tętniczych czyli oporu obwo−
dowego oraz lepkości krwi. Ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej wynosi zwykle
25 mmHg, rozkurczowe 8 mmHg, zaś spoczynkowy przepływ przez łożysko
płucne kształtuje się około 3,1 l/m2 powierzchni ciała. Homeostaza łożyska
naczyniowego płuc uzależniona jest więc zarówno od aktywności wentylacyjnej
i perfuzyjnej, warunków tkankowych jak i czynników hemodynamicznych.
W przypadku postępującego ciągłego zwiększania się przepływu płucnego,
zmniejszania się utlenowania krwi żylnej, zmniejszenia się ilości naczyń płuc−
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nych (wzrostu oporów śródpłucnych), bądź zwiększenia się lepkości krwi, do−
chodzić będzie do wzrostu zarówno rozkurczowego jak i skurczowego ciśnienia
krwi w tętnicach i tętniczkach płucnych. Oczywistym jest, że wymienione po−
wyżej czynniki tworzą błędne koło. Nadciśnienie płucne może występować
w formie ostrej – chwilowej, jak i przewlekłej. Postać ostra wiąże się z chwilo−
wym wzrostem przepływu płucnego, mogącego przekraczać trzykrotnie warun−
ki fizjologiczne, bez istotnych i trwałych zaburzeń hemodynamiczno−wentylacyj−
nych. Zjawisko to zaznacza się podczas gorączki, w niektórych stanach patolo−
gii ciąży, nadczynności tarczycy, zatorze płucnym, ostrej niedomodze lewoko−
morowej. Nadciśnienie płucne może wówczas przekraczać wartość 40 mmHg.
Objętościowa rezerwa łożyska płucnego pozwala na zbilansowanie tego nadmier−
nego przepływu. Przewlekłe nadciśnienie płucne rozwija się natomiast stopnio−
wo, mobilizując mechanizmy naprawcze do kompensacyjnego utrwalenia zmian
anatomicznych.
Przewlekłe nadciśnienie płucne można podzielić na trzy grupy w zależności
od mechanizmu (tab. 1).
Tabela 1. Przyczyna nadciśnienia płucnego
Skurcz naczyń tętniczych i objętość Mechaniczne zatkanie części Niedotlenienie lub inne
napływającej krwi tętniczej (względ− łożyska naczyniowego płuc mechanizmy
na i bezwzględna)
1. Pierwotne nadciśnienie płucne
(idiopatyczne)

1. Zatorowość płucna
1. Rozedma
(włączając zatory z komórek
nowotworowych)

2. Hyperkinetyczne nadciśnienie
płucne wywołane zwiększonym
napływem (wady serca)

2. Zakrzepica tętnic i tętni−
czek płucnych

2. Nabyte lub wrodzone
wady klatki piersiowej

3. Przewlekłe nadciśnienie związa−
ne z niedotlenieniem (nadciśnienie
płucne na dużych wysokościach,
rozedma)

3. Pylica

3. Zespół Pickwicka

4. Przewlekłe bierne nadciśnienie 4. Zwężenie lub niedrożność
płucne w efekcie zwiększonych opo− naczyń w przebiegu kolage−
rów postkapilarnych, zwężenie le− noz (sklerodermia)
wego ujścia żylnego, ucisk żył płuc−
nych, guzy przedsionka lewego

4. Hemosyderoza

Nadciśnienie płucne jest najczęściej powikłaniem przeciekowej wady serca
(2). Wady serca prowadzące do nadciśnienia płucnego można podzielić w zależ−
ności od ich lokalizacji na:
a. wady zlokalizowane przed zastawką trójdzielną
– ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD),
– częściowy lub całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych do prawego przed−
sionka;
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b. wady zlokalizowane za zastawką trójdzielną
– ubytek przegrody międzykomorowej (VSD),
– wspólny kanał przedsionkowo−komorowy (CAVC),
– serce jednokomorowe,
– drożny przewód tętniczy Botalla (PDA) z ewentualnymi innymi ubytkami
przegród serca oraz nieprawidłowe anastomozy aortalno−płucne,
– wspólny pień tętniczy (TAC) i okienko aortalno−płucne,
– przełożenie wielkich naczyń (TGA).
Przewlekłe nadciśnienie płucne wywołuje szereg charakterystycznych zmian
w obrazie histologicznym tętniczek płucnych, pozwalając na określenie zarówno
nasilenia zmian jak i ich odwracalności. Śródoperacyjna ocena histologiczna
wycinka płuc uznawana jest przez część kardiochirurgów dziecięcych jako nie−
odłączny element diagnostyczny, udzielając wskazań co do prognostyki korekcji
wady serca. Przeprowadzenie anatomicznej korekcji wady serca w przypadkach
utrwalonego i zaawansowanego nadciśnienia płucnego nie rokuje korzystnie.
Diagnostyka histologiczna nadciśnienia płucnego obejmuje odmienne zasa−
dy wykonania preparatu niż ma to zazwyczaj miejsce w typowych pracowniach
histopatologicznych. Wycinek płuca powinien być poddany rozprężeniu w ko−
morze podciśnieniowej, zaś po utrwaleniu tak przygotowanej tkanki można ją
poddać dalszej obróbce, czyli zatopieniu w parafinie. W praktyce ośrodka uzy−
skujemy to umieszczając wycinki miąższu płucnego w formalinie, przy ciągłym
podciśnieniu uzyskiwanym przy pomocy pompy wodnej (−0.01 MPa) aż do
utonięcia wycinka w utrwalaczu. Niezbędne jest wybarwienie włókien spręży−
stych, jak również posiadanie, choćby orientacyjnie wykalibrowanego okularu,
pozwalającego na przybliżoną ocenę kalibru naczyń.
Pierwszą klasyfikację nadciśnieniowych zmian histologicznych tętniczek
płucnych przedstawili Edwards i Heath (1, 2, 3, 4). Klasyfikacja Edwardsa
ujmuje jakościowe zmiany w tętniczkach płucnych pomijając aspekt ilościowy.
Autorzy uważali, że samo określenie stopnia zmian, bez uwzględnienia ilości
obecnych lub zmienionych naczyń jest decydujące o zaawansowaniu zmian ana−
tomicznych. Zasadą badania bioptatu tkanki płucnej jest poszukiwanie najbar−
dziej zaawansowanej zmiany naczyniowej. Patologia tętniczek płucnych podzie−
lona jest na 6 stopni, stosownie do nasilania się pogrubienia błony wewnętrznej
i środkowej tętniczek, zmniejszania światła naczynia, zmian o charakterze prze−
tok tętniczo−żylnych, tętniaczków, ostatecznie zaś zapalenia naczyń bądź mar−
twicy ich ściany. Obecnie wg WHO zmiany histopatologiczne dostrzegane w nad−
ciśnieniu płucnym określane są jako arteriopatia płucna pleksogenna (plexoge−
nic pulmonary arteriopathy).
Zmiany opisywane w poszczególnych stopniach omówiono poniżej.
Stopień 1. Najwcześniejszą zmianą jest zjawisko muskularyzacji tętniczek,
czyli występowania mięśniówki w tętniczkach oraz zwiększenie grubości błony
środkowej w tętniczkach mięśniowych. Zmiana stwierdzana jest w tętniczkach
o średnicy wahającej się od 0,1 do 1 mm.
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Wspomniany powyżej przerost błony środkowej łączy się z nieznacznym przy−
bytkiem tkanki przydanki i uwydatnieniem obu błon elastycznych. Błona mięśnio−
wa obecna jest w tętniczkach, natomiast w warunkach prawidłowych dostrzegana
jest tylko w tętniczkach typu mięśniowego. Powyższe zmiany widywane są we
wczesnych fazach nadciśnienia płucnego, najczęściej jednak w wadach przecieko−
wych zlokalizowanych przed zastawką trójdzielną jak i w ubytku przegrody mię−
dzykomorowej z przeciekiem lewo−prawym. Wraz z przedłużającym się czasem
trwania nadciśnienia, dochodzi do zmniejszenia się liczby tętniczek dostrzegalnych
w preparacie.
Stopień 1 podzielono w skali uzupełniającej wg Rabinovitch (5, 6) na trzy
podgrupy:
A – w której spotykana jest muskularyzacja tętniczek,
B – dodatkowo z przerostem błony środkowej,
C – ze zmniejszeniem się liczby tętniczek międzygronkowych.
Stopień 2. Patologia dotyczy tętniczek o średnicy poniżej 0,3 mm. Określa−
na jest jako koncentryczny rozrost błony wewnętrznej (concentric intimal pro−
liferation). Jest nasileniem morfologicznym stopnia pierwszego. Dostrzegalne są
zmiany opisane w stopniu pierwszym, jak również zmiany w błonie wewnętrz−
nej w postaci zdwojenia błony elastycznej wewnętrznej, rozrostu błony wewnętrz−
nej z towarzyszącym koncentrycznym pogrubieniem błony środkowej na skutek
zarówno przerostu jak i jej włóknienia. Charakter morfologiczny może być
określany mianem włóknistosprężystego pogrubienia tętniczek, aż do ich obli−
teracji. Zmiany powyższe wymagają dla identyfikacji wybarwienia włókien sprę−
żystych.
Stopień 3 – koncentryczne warstwowe włóknienie błony wewnętrznej (con−
centric laminar intimal fibrosis). Poza zmianami opisanymi w poprzednich stop−
niach, zauważalny jest dalszy rozrost tkanki łącznej włóknistej w błonie we−
wnętrznej, prowadzący do powstania charakterystycznych tworów cebulowa−
tych określanych jako onion skin hyperplasia. Światło naczyń ulega zwężeniu
lub zamknięciu przez cebulasto współnakładające się fibroblasty jak i włókna
sprężyste, które wraz z upływem czasu mogą szkliwieć. Czasami powyższy
stopień bywa z tego powodu określany bądź jako włóknienie, bądź fibroela−
stoza tętniczek płucnych. Zmiana obejmuje tętniczki o średnicy do 0,5 mm.
Uderzająca jest obliteracja tętniczek o kalibrze od 0,04–0,3 mm, których światło
ulega zwężeniu lub całkowitemu zamknięciu przez koncentryczne nawarstwie−
nia błony środkowej, imitującej znane z histologii ciałka czuciowe (Vatera−
−Paciniego). Z doświadczenia własnego warto nadmienić, że powyższe struk−
tury mogą ulegać szkliwieniu, co niejednokrotnie może utrudniać interpretację
etiologiczną.
Stopień 4 – określany jest jako zmiana splotowata (plexiform lesion) i do−
minuje w drobnych tętniczkach typu mięśniowego po ich odejściu od naczyń
większego kalibru. Zmiany powyższe są więc nieliczne w preparacie histologicz−
nym. Zmiany histologiczne stopnia czwartego obejmują:

248

Jerzy Nożyński, Ewa Zembala−Nożyńska

– plexiform lesions czyli wytwarzanie drobnych kanałów kapilarnych wewnątrz
ściany pogrubiałych tętniczek, tworząc wrażenie splotu naczyniowego blisko
oskrzelika lub oskrzela,
– zmiany tętniakowate, w których cienkościenne tętniczki przybierają charakter
naczyń poszerzonych, zatokowych wpuklających się do przegród międzypę−
cherzykowych. Powyższa zmiana jest dostrzegana rzadko.
Rozpoznanie plexiform lesion zazwyczaj wskazuje na nadciśnienie płucne
znacznego stopnia, z nieodwracalnymi zmianami histologicznymi. Stopień czwar−
ty spotykany jest w wadach serca z masywnym nadciśnieniem płucnym, nieza−
leżnie od poziomu przecieku (zarówno pod− jak i nadtrójdzielnym).
Stopień 5 – określany tradycyjnie jako hemosyderoza płuc lub czasami jako
poszerzenie naczyń (dilatation lesion). Poza dotychczas opisywaną patologią
naczyń, uwydatnieniu ulegają tętniakowate poszerzenia naczyń tętniczych, któ−
rych ściana zatraca charakter tętnic, towarzyszą im krwinkotoki do zrębu płuc
oraz tworzenie guzków resorpcyjnych z syderofagami, komórkami olbrzymimi
typu „około ciała obcego” oraz resztkami włókien sprężystych impregnowanych
złogami żelaza. Odnalezienie jedynie licznych syderofagów (tzw. komórek wad
sercowych) w zrębie tkanki płucnej nie upoważnia do rozpoznania stopnia pią−
tego nadciśnienia płucnego.
Stopień 6 – występują dwie postacie morfologiczne zmian mikroskopowych
tętniczek płucnych:
a) zwyrodnienie włóknikowate ścian tętniczek oraz
b) martwicze zapalenie tętniczek.
Obie zmiany mogą współistnieć lub jedna z nich dominuje, stąd czasami bywa
stosowane określenie nadciśnieniowego zapalenia tętniczek (hypertensive poly−
arteritis). Obraz mikroskopowy bywa bardzo podobny do guzkowatego zapale−
nia tętnic (polyarteritis nodosa). Najczęściej stopień 6 nadciśnienia stwierdza się
w wieloletnim zespole Eisenmengera. Procent zmian dotyczy większości tętnic
typu mięśniowego a czasami także tętnic typu sprężystego. Gojenie się zmian
martwiczych przebiega z wytwarzaniem blizn łącznotkankowych i częściowym
rozpadem włókien sprężystych.
Biopsyjna ocena nasilenia nadciśnienia płucnego pozwala przede wszystkim
na określenie nieodwracalności zmian. Stopnie pomiędzy 1 a 3 oceniane są jako
odwracalne i spotykane w przypadkach, w których wysokim oporom towarzyszy
duża rezerwa naczyniowa, z kolei stopnie 4–6 uważa się za zmiany nieodwra−
calne, w których wysokim oporom towarzyszy mała rezerwa łożyska naczynio−
wego. Warto nadmienić, że wieloletnie przekonania lekarzy, jakoby 3 stopień
nadciśnienia płucnego uniemożliwiał podjęcie korekcji operacyjnej przeciekowej
wady serca, nie potwierdziły się w praktyce klinicznej. Świadczą o tym obser−
wacje pomyślnie zakończonego leczenia wielu dzieci w takim stopniu zaawan−
sowania choroby.
Obserwacje własne jak i innych autorów wskazują, że niejednokrotnie nie−
zależnie od wysokości ciśnienia mierzonego w dorzeczu tętniczym u małych
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dzieci dominuje stopień 1, 2 rzadziej 3 wg Edwardsa, co utrudnia interpretację
kliniczno−morfologiczną. Praktycznie bowiem dopiero powyżej 2 roku życia
spotykane są stopnie od trzeciego włącznie. To samo zjawisko analizowała
Rabinovitch i wsp. co stało się zaczynem do wprowadzenia analizy szczegóło−
wej, morfometrycznej tętniczek płucnych i ich zmian w przebiegu wczesnych faz
nadciśnienia płucnego u dzieci (7). Rabinovitch podaje bardzo szczegółowy
protokół biopsji płuca. Tkankę uzyskuje się z dostępu przez boczną torakotomię.
Po rozdęciu płuca pod ciśnieniem od 16–32 cm słupa wody, zakładano dwa za−
ciski „C” (klemy „boczne”) i pomiędzy nimi wycinano fragment płuca około
1 × 2 × 0,5 cm. Tkankę dzielono na dwie części. Jeden fragment utrwalano przez
10 minut w −40oC (mrożenie) w 2,5% glutaraldehydzie zobojętnionym 0,2 mo−
larnym buforem kakodylowym, uzyskując pH 7,4 i osmolarność roztworu
434 mosm/l, następnie skrawano z użyciem kriostatu. Pozostałą część tkanki
utrwalano 2 godziny, następnie poddawano rutynowej obróbce histologicznej.
Oceniano po sześć skrawków z różnych poziomów badanej tkanki, barwionych
rutynowo hematoksyliną i eozyną, metodą van Gieson, uwidaczniającą włókna
sprężyste oraz trichromem wg Gomoriego. W każdym z preparatów obliczano
procentowy wskaźnik grubości ściany naczynia według wzoru:
% wskaźnik grubości ściany =

(2 × grubość ściany)
× 100%
(średnica zewnętrzna)

– oraz określano procent tętniczek zawierających mięśnie gładkie i przebiega−
jących w ścianie pęcherzyków, jak i
– procent tętnic i tętniczek na 100 pęcherzyków płucnych.
Nasilenie nadciśnienia w oparciu o powyższe dane Rabinovitch dzieli na trzy
stopnie:
A – nieprawidłowe występowanie mięśniówki (zwiększony zakres w poszcze−
gólnych „piętrach” układu naczyniowego) – w przypadku obecności tętniczek
typu mięśniowego u dzieci do 2 roku życia i powyżej 30% u dzieci w wieku
6 lat, wskazuje to na zwiększony przepływ krwi,
B – zwiększona grubość ściany tętniczek – procentowy wskaźnik grubości u no−
worodków przekraczający 30%, u dzieci od 4 miesiąca do 6 lat – 20%,
wskazujący na istotny histologicznie wzrost ciśnienia,
C – zmniejszenie liczby tętniczek poniżej 5–8 na 100 pęcherzyków płucnych do
2 roku życia, u dzieci sześcioletnich zaś poniżej 10 tętniczek na 100 pęche−
rzyków – jako morfologiczny wskaźnik wzrostu oporów naczyniowych.
Wynik wstępnej oceny preparatów kriostatowych (zamrożonych) przekazuje
się oczekującemu kardiochirurgowi celem rozważenia dalszego postępowania
(zabieg paliatywny lub pełna korekcja wady).
W systemie oceny bioptatu płuc wg Rabinovitch, stopień wyższy zawiera
elementy stopnia niższego, tak więc w stopniu C spotyka się zarówno cechy
stopnia A jak i stopnia B.
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Doświadczenie własne wskazuje na konieczność posługiwania się sześciostop−
niową skalą wg Edwardsa, uzupełnianą dla pierwszych czterech stopni liczbą
tętniczek na 100 pęcherzyków płucnych. Ocenia się w ten sposób nie tylko
nasilenie i nieodwracalność zmian jakościowych jak i ilościową redukcję naczyń
tętniczych. Obserwowano bowiem przypadki nadciśnienia w stopniu 4, przy
nikłym granicznym zmniejszeniu liczby naczyń tętniczych, zakończone pełnym
wyleczeniem po korekcji wady przeciekowej.
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14.2. Leczenie nadciśnienia płucnego u dzieci
po korekcjach wad serca

Adam Grzybowski
14.2.1. Wstęp
Nadciśnienie płucne jest jednym z najtrudniejszych problemów w leczeniu
dzieci po przeprowadzonej korekcji przeciekowych wad serca. Jego stopień i re−
aktywność zależą od typu wady serca, jej hemodynamiki i wieku dziecka. Za−
chowanie się łożyska naczyń płucnych jest jednak osobniczo zmienne i tam gdzie
nie spodziewamy się ciężkiego przebiegu pooperacyjnego, może rozwinąć się
pełnoobjawowy przełom nadciśnienia płucnego. Bywa też odwrotnie. Musimy
pamiętać, że na przebieg pooperacyjny ma wpływ nie tylko opór w krążeniu
płucnym lecz także stan prawej komory i aparatu zastawkowego (1).
Wady serca najczęściej prowadzące do powstania nadciśnienia płucnego to:
wspólny pień tętniczy, okienko aortalno−płucne, całkowity kanał przedsionkowo−
−komorowy, wspólna komora, przełożenie wielkich naczyń z ubytkiem między−
komorowym, hemodynamicznie istotny ubytek w przegrodzie międzykomorowej.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej wywołuje powstanie nadciśnienia
płucnego niezwykle rzadko. Współcześnie, dzięki znacznej poprawie opieki
neonatologicznej, sporadycznie widujemy tragiczny obraz dziecka z utrwalonym
nadciśnieniem płucnym, spowodowanym przetrwałym przewodem tętniczym
Botalla.
Wstępną informację o zagrażającym nadciśnieniu płucnym otrzymujemy po
badaniu ultrasonograficznym gdzie przy użyciu metody dopplerowskiej może−
my stwierdzić cechy nadciśnienia płucnego. Jest to pomiar pośredni i na jego
podstawie decydujemy o diagnostyce krwawej wykonywanej w pracowni hemo−
dynamiki. Stosowane obecnie testy czynnościowo−hemodynamiczne – z tlenem
i z tlenkiem azotu, są na tyle dokładne i wiarygodne, że skłaniają do odstąpienia
od diagnostycznej biopsji płuca nawet w przypadkach granicznych.
Pierwszym wprowadzonym do praktyki klinicznej naprawdę skutecznym
lekiem, obniżającym selektywnie opory w krążeniu płucnym, jest tlenek azotu
(2). W Polsce po raz pierwszy zastosowano tlenek azotu u dziecka 9.05.1995
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w Zabrzu (3). Od tego czasu jego stosowanie wprowadzono do obowiązującego
schematu leczenia u dzieci i dorosłych.
Tlenek azotu jest niesłychanie pomocny w leczeniu nadciśnienia płucnego,
musimy jednak pamiętać, że jest on tylko jednym z elementów schematu lecze−
nia i nie stanowi panaceum.
Ponieważ nie wszystkie ośrodki kardiochirurgii dzieci dysponują tlenkiem
azotu i aparaturą do jego podawania oraz doświadczeniem w praktycznym jego
zastosowaniu, można rekomendować dwa schematy leczenia nadciśnienia płuc−
nego tj. z zastosowaniem i bez zastosowania tlenku azotu, zakładając przewagę
stosowania tlenku azotu.
Leczenie nadciśnienia płucnego po korekcji wady serca rozpoczyna się na
sali operacyjnej. Kardiochirurg po zakończeniu korekcji wady i pełnym obcią−
żeniu serca, dokonuje pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i stwierdzając podwyż−
szone ciśnienie, przekraczające 50% średniego ciśnienia systemowego, zakłada
kaniulę do tętnicy płucnej (linię bezpośredniego pomiaru ciśnienia), która po−
zwoli na stały pomiar ciśnienia – niezbędny dla prawidłowego i bezpiecznego
leczenia. W przypadku trudności z zakończeniem krążenia pozaustrojowego, już
w czasie zabiegu rozpoczynamy podawanie tlenku azotu do gazów oddechowych.
Gaz podajemy z aparatury transportowej, niezbędnej w przypadku użycia tlenku
azotu. Po otrzymaniu informacji o konieczności jego stosowania w oddziale
pooperacyjnym, przygotowujemy aparaturę stacjonarną, wykonujemy kalibrację
i ustawiamy cały zestaw w stan oczekiwania. Niekiedy po kilkunastu minutach
ciśnienie w łożysku płucnym może obniżyć się i stosowanie tlenku azotu staje
się zbędnym. Głównym wyznacznikiem sposobu postępowania jest stosunek
średniego ciśnienia mierzonego w tętnicy płucnej, do średniego ciśnienia syste−
mowego. Jeżeli średnie ciśnienie płucne wynosi 50% ciśnienia systemowego
i wykazuje tendencje wzrostowe, musimy zastosować podany poniżej schemat
postępowania.
Podstawowe założenia leczenia to: (4)
1. utrzymanie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej poniżej 50% ciśnienia sys−
temowego,
2. zapewnienie ciśnienia parcjalnego tlenu w krwi tętniczej na poziomie 100 do
120 mmHg a ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w granicach 25–30 mmHg,
3. utrzymywanie pH w krwi tętniczej powyżej 7,4,
4. zachowanie wymienionych parametrów przez 24 godziny a w następnym
okresie zmienianie ich w zależności od stanu dziecka.
Warunki te musimy zachować niezależnie, czy w leczeniu użyjemy tlenku azotu,
czy będziemy posługiwać się konwencjonalną metodą leczenia.
Dla zachowania powyższych założeń, w leczeniu dziecka powinniśmy wy−
korzystać następujące metody:
a) Głęboka sedacja.
Wyeliminuje ona niekorzystne efekty związane z reakcją bólową. Jest jedno−
cześnie niezbędna do prowadzenia dziecka w głębokim zwiotczeniu. Sedację
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najczęściej uzyskujemy podając Fentanyl w dawce 10 mcg/kg co 2 godz. lub 0,1
do 0,15 mcg/kg/min.
b) Zwiotczenie.
Zapewnia optymalne warunki wentylacji mechanicznej, zabezpieczając jed−
nocześnie przed nagłym wzrostem ciśnienia w układzie oddechowym na skutek
odruchu kaszlowego lub braku współpracy z respiratorem. Zwiotczenie ułatwia
w znacznym stopniu uzyskanie hiperwentylacji.
c) Hiperwentylacja.
Zachowanie ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w granicach 25–30 mmHg
zmniejsza opory płucne i poprzez bufor dwutlenkowęglowy ułatwia utrzymanie
umiarkowanej zasadowicy (pH powyżej 7,4), bez konieczności alkalizacji far−
makologicznej.
d) Parametry respiratora.
W trakcie wentylacji mechanicznej nie stosujemy PEEP−u, starając się jed−
nocześnie maksymalnie skrócić fazę wdechu. Taka strategia wentylacji mecha−
nicznej pozwala na minimalizację oporów płucnych przez nią wywołanych.
e) Kinezyterapia.
Ograniczamy ją do pielęgnacji dziecka i toalety dróg oddechowych. Przed
odessaniem wydzieliny z rurki intubacyjnej prowadzimy wentylację mechaniczną
workiem samorozprężalnym z użyciem 100% tlenu, niezależnie od aktualnej za−
wartości tlenu w mieszance oddechowej. Wentylację prowadzimy przez 3 minuty.
Jeżeli w leczeniu używamy tlenku azotu, wentylację powyższą prowadzimy po−
dając tlenek azotu w dawce, którą aktualnie podawaliśmy. Tlenek azotu podajemy
z zestawu transportowego.
f) Toaleta dróg oddechowych.
Powinna być krótka i maksymalnie skuteczna. Aby nie doprowadzić do
spadku saturacji u dziecka, co może wyzwolić przełom nadciśnienia płucnego,
polecamy pielęgniarce, by w czasie odsysania dróg oddechowych poprzez rurkę
intubacyjną wstrzymała własny oddech i w momencie gdy sama odczuje dusz−
ność – natychmiast zakończyła zabieg. W czasie wentylacji mechanicznej
wykonujemy „oklepywanie” tradycyjne lub korzystając z urządzenia do masażu
wibracyjnego, mocą działania i rozmiarem dostosowanego do potrzeb dziecka.
Metoda ta jest równie skuteczna jak klasyczna, równocześnie eliminuje bodźce
bólowe i stres związany z gwałtowną zmianą pozycji dziecka.
g) Unikanie stymulacji receptorów alfa.
Staramy się prowadzić farmakologiczne wsparcie krążenia lekami selektyw−
nie stymulującymi receptory beta (Dopamina, Dobutamina), starając się nie
przekraczać dawki 10 mcg/kg/min. Korzystne jest równoczesne podawanie
Amrinonu lub jego nowszych pochodnych.
h) Magnez.
Podajemy go rutynowo razem z pozostałymi elektrolitami w dawce
0,5 mmol/kg/24h.
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Nie zaobserwowaliśmy wyraźnego wpływu magnezu na ciśnienie płucne lecz
skutki jego niedoboru skłaniają do stosowania profilaktycznie powyższej dawki.
Podane powyżej zalecenia obowiązują zarówno w przypadku, gdy do lecze−
nia wprowadzamy tlenek azotu jak też w przypadku metod klasycznych.
Przed wprowadzeniem do leczenia tlenku azotu używaliśmy wzorując się na
wielu ośrodkach światowych, jako leku obniżającego ciśnienie płucne, izopre−
naliny podawanej do żyły centralnej lub bezpośrednio do tętnicy płucnej. Zale−
ca się podawanie tego leku w dawce 0,05 mcg/kg/min, kończąc jego infuzję
powolną redukcją po ekstubacji dziecka, kontrolując jednocześnie ciśnienie
w tętnicy płucnej.

14.2.2. Leczenie przełomu nadciśnienia płucnego
Przełom (kryza) nadciśnienia płucnego jest najcięższym powikłaniem w le−
czeniu pooperacyjnym wad przeciekowych u dziecka. Może je wywołać każde
z odstępstw od podstawowych założeń leczenia. Do wystąpienia kryzy wystar−
cza zbyt długi czas odsysania z rurki intubacyjnej, zbyt szybka redukcja leków,
czy też zbyt mała sedacja. Ciężki przełom nadciśnienia płucnego bez zastoso−
wania tlenku azotu, często jest procesem nie do opanowania i kończy się zgo−
nem.
W metodzie klasycznej stosujemy:
1. wentylację workiem samorozprężalnym przy FiO2 1,0,
2. prostaglandynę PGE1 (Prostin) w dawce 0,01mcg/kg/min podaną najlepiej do
tętnicy płucnej,
3. zwiększenie sedacji (Fentanyl do 0,3 mcg/kg/min), dodatkowa dawka zwiot−
czenia (Pavulon 0,1 mg/kg/dawkę),
4. równocześnie, w zależności od stanu dziecka możemy podawać takie leki jak:
– Nitroprusydek sodu 0,5 mcg/kg/min,
– Tolazolina 0,5 mcg/kg/min,
– Aminofilina 4 mg/kg podana w bolusie.
Musimy cały czas pamiętać, że każdy z podanych leków działa równie silnie
na opory krążenia płucnego jak i na opory systemowe i stosunek 50% ciśnienia
płucnego do systemowego, mimo pozornej poprawy mierzonych parametrów,
może być przekroczony na niekorzyść ciśnienia płucnego.

14.2.2.1. Leczenie nadciśnienia płucnego z użyciem tlenku azotu.
Jak podano poprzednio, jest to jedyny środek działający wybiórczo i skutecz−
nie na opory naczyniowe w łożysku płucnym. Stanowi on zarazem efektywny
lek w prowadzeniu dzieci po zabiegach korekcji przeciekowych wad serca,
umożliwiający im znacznie wyższą szansę przeżycia.
Stosując tlenek azotu rozpoczynamy leczenie od inflacji gazu w dawce 10 ppm
w stosunku do objętości gazów użytych do zapewnienia skutecznej wenty−
lacji (5).
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14.2.2.2. Leczenie przełomu nadciśnienia płucnego z użyciem tlenku azotu
W przypadku przełomu nadciśnienia płucnego, stosujemy się do poprzedniego
schematu stosowania sedacji i zwiotczenia. Zwiększamy dawkę tlenku azotu do
40 ppm i staramy się zachować założone wartości pH i PCO2. Dalsze zwiększa−
nie stężenia tlenku azotu prowadzi jedynie do wzrostu methemoglobinemii i nie
ma znaczenia terapeutycznego. Według naszych obserwacji, wprowadzanie rów−
nolegle z tlenkiem azotu pozostałych leków mających obniżyć ciśnienie w krą−
żeniu płucnym, prowadzi jedynie do destabilizacji krążenia systemowego a tym
samym do pogorszenia stanu leczonego dziecka. Jeżeli podane leczenie zawie−
dzie, musimy zgodzić się z tezą, że graniczne nadciśnienie płucne może być
procesem odwracającym się, lecz nie w pełni odwracalnym. Jeżeli w tak skraj−
nym przypadku uda nam się utrzymać dziecko przy życiu, musimy rozważyć
ponowne wytworzenie komunikacji pomiędzy krążeniem płucnym i systemowym.
W przypadkach poddającego się leczeniu nadciśnienia płucnego, w których
kilkakrotnie doszło do przełomu nadciśnienia płucnego, możemy z kolei rozwa−
żyć zastosowanie leczenia metodą ECMO.

14.2.3. Redukcja i sposób odstawienia metod leczenia nadciśnienia płucnego
Celem skutecznego zakończenia terapii nadciśnienia płucnego musimy zacho−
wać odpowiednią kolejność redukcji leków i zakończenia procedur.
1. Zaprzestanie podawania leków zwiotczających.
Pozwoli to na obserwację ciśnienia w tętnicy płucnej przy pojawieniu się
naturalnych oporów oddechowych, związanych z podatnością mięśni oddecho−
wych.
2. Powolna redukcja stężenia tlenku azotu od wartości wyjściowej do 3 ppm.
Jeżeli redukcja ta nie wywoła wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej, pozosta−
wiamy tlenek azotu w powyższym stężeniu i przechodzimy do następnego
kroku.
3. Redukujemy FiO2 w mieszance oddechowej do wartości pozwalającej na
utrzymanie ciśnienia parcjalnego tlenu w krwi tętniczej na poziomie
95–100 mmHg.
4. Zmniejszamy wentylację mechaniczną do normowentylacji Pa CO2
35–40 mmHg.
5. Stopniowo redukujemy katecholaminy i Amrinon, aż do jego odstawienia, przy
zachowanych prawidłowych parametrach krążenia systemowego i płucnego.
6. Obciążenie własnym oddechem.
Przejście na oddech własny dziecka rozpoczynamy od systemu SIMV z sys−
temem wspomagającym oddech, eliminującym zarazem opory układu odde−
chowego respiratora. W naszym standardzie używamy systemu PS (pressure
support) lub VS (vollume support). Przy wartości zadanej – 5 oddechów na
minutę, przechodzimy na jeden z podanych systemów, przygotowując dziec−
ko do ekstubacji.
7. Odstawienie tlenku azotu (6).
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Dokonujemy go w czasie gdy dziecko oddycha samodzielnie w układzie PS
lub VS. Jeżeli ciśnienie w tętnicy płucnej utrzymuje się w granicach normy,
ekstubujemy dziecko i prowadzimy klasyczną tlenoterapię bierną, stopniowo
redukując FiO2 w mieszance gazów oddechowych.
Jeżeli ciśnienie w tętnicy płucnej wykazuje tendencje wzrostowe, prowadzi−
my tlenoterapię bierną, z dodatkiem tlenku azotu w dawce nie przekraczają−
cej 3 ppm. Wyższa dawka tlenku azotu zmusza nas do ponownej intubacji
i wolniejszego odstawiania leczenia. Ostatnie doniesienia mówią o możliwo−
ści zastosowania doustnej protekcji nadciśnienia płucnego przez podanie
Viagry (jako źródła NO) (7). Teoretyczny mechanizm działania tego leku
wydaje się być bardzo zachęcający w leczeniu nadciśnienia płucnego pierwot−
nego jak i będącego następstwem wrodzonych wad serca.
8. Musimy pamiętać, że jeżeli w trakcie redukcji leczenia nadciśnienia płucnego
dochodzi do wzrostu ciśnienia płucnego i obiektywnego pogorszenia stanu
leczonego dziecka, bez względu na którym byliśmy etapie leczenia, musimy
wrócić do parametrów początkowych, wprowadzając do leczenia pełne żywie−
nie pozajelitowe i uzbrajając się w cierpliwość, kontynuować leczenie.
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14.3. Zastosowanie inhalacji tlenku azotu
w kardiochirurgii wad wrodzonych

Piotr Knapik, Ewa Urbańska
14.3.1. Uwagi wstępne
Nadciśnienie płucne jest – oprócz zespołu małego rzutu – najpoważniejszym
czynnikiem wikłającym naturalny przebieg wrodzonych wad serca i okres po
ich całkowitej korekcji operacyjnej. Leki stosowane w okresie pooperacyjnym
dla opanowania nadciśnienia płucnego, działają nie tylko w obrębie krążenia
płucnego lecz również w obrębie krążenia systemowego, powodując istotne
objawy uboczne. Możliwość wystąpienia trudnego do opanowania przełomu
nadciśnienia płucnego w okresie pooperacyjnym, spowodowała obniżenie wieku
pełnej korekcji wrodzonych wad serca, oraz stała się przyczyną dyskwalifika−
cji dzieci z cechami nadciśnienia płucnego do leczenia operacyjnego. Od lat
poszukiwano idealnego, bezpiecznego leku, działającego wybiórczo, wyłącz−
nie w obrębie krążenia płucnego. Odkrycie roli jaką w organizmie odgrywa
tlenek azotu (NO) a przede wszystkim zastosowanie go drogą wziewną, stwo−
rzyło więc nowe możliwości w zakresie kwalifikacji i leczenia operacyjnego
u dzieci zagrożonych wystąpieniem przełomu nadciśnienia płucnego w okre−
sie pooperacyjnym.

14.3.1.1. Historia
Historia badań nad NO rozpoczęła się od badania reaktywności śródbłonka
naczyniowego i odkrycia w 1980 roku przez Furchgotta i Zawadzkiego silnego
mediatora rozszerzającego naczynia nazwanego później EDRF (Endothelium –
Derived Relaxing Factor) a wydzielanego pod wpływem acetylocholiny (1).
Związek ten charakteryzował się bardzo krótkim czasem półtrwania, był zbliżo−
ny właściwościami do prostej cząsteczki nieorganicznej i uwalniany był na dro−
dze biosyntezy przez liczne grupy komórek w organizmach żywych, nie będąc
jednak produktem żadnego ze znanych szlaków metabolicznych (2). W 1987 roku
porównano działanie farmakologiczne i biochemiczne EDRF i NO, uznając je za
jeden i ten sam związek (3, 4).
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Zaledwie w rok później, przeprowadzono udane eksperymenty, początkowo
na zwierzętach (5), a następnie, w 1988 roku u chorych z pierwotnym nadciśnie−
niem płucnym (Higenbottam i Pepke−Zaba), potwierdzając, że inhalacja NO działa
selektywnie tylko na naczynia płucne (6). Obecnie inhalacja NO jest uznaną
metodą leczenia w wybranych sytuacjach klinicznych (7).
W Polsce inhalację NO zastosowano po raz pierwszy klinicznie w maju 1995
roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w leczeniu niemowlęcia z ze−
społem Downa i krytycznym nadciśnieniem płucnym, po przeprowadzonej ko−
rekcji całkowitego kanału przedsionkowo−komorowego (8). W chwili obecnej
metoda ta jest stosowana w kraju w wielu ośrodkach, głównie kardiochirurgicz−
nych i neonatologicznych.

14.3.1.2. Rola NO w ustroju
NO jest jednym z głównych i uniwersalnych neuroprzekaźników, produkowa−
nym i wywierającym swe działanie w obrębie wielu różnych organów (7). Bie−
rze on udział, między innymi, w regulacji oporu naczyniowego, jest neurome−
diatorem w ośrodkowym układzie nerwowym i moduluje nieswoistą odpowiedź
immunologiczną ustroju (9).
NO jest związkiem o bardzo małej masie cząsteczkowej, dobrze rozpuszczal−
nym w tłuszczach, co umożliwia jego łatwe przechodzenie przez błony komór−
kowe. Transport nie wymaga żadnych nośników a efekt działania jest natychmia−
stowy. W komórkach śródbłonka endogenny NO powstaje z aminokwasu L−ar−
gininy, przy udziale syntazy NO, w odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe bodźce
natury chemicznej lub fizycznej. Syntaza NO występuje w trzech izoformach,
których nazwy pochodzą od miejsc ich pierwszego wykrycia, a których obecność
stwierdzano później w obrębie wielu innych organów. Po wytworzeniu, NO
dyfunduje na zewnątrz komórki śródbłonka, do sąsiednich lub blisko położonych
komórek mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych, aktywując w nich
cyklazę guanylową a w konsekwencji powodując ich rozkurcz. Czas półtrwania
NO jest bardzo krótki i nie przekracza jednej sekundy a cząsteczka jest natych−
miast unieczynniana przez połączenie z hemoglobiną i konwersję do nitratów,
wywiera więc działanie ściśle miejscowe. Złożony mechanizm endogennej pro−
dukcji NO odpowiada między innymi za autoregulację krążenia mózgowego
i wieńcowego oraz za utrzymanie prawidłowego oporu naczyń systemowych
i płucnych (9, 10).
Dysfunkcja śródbłonkowa i zaburzenia produkcji endogennego NO mogą
mieć miejsce w przebiegu wielu poważnych schorzeń. W obrębie jednego orga−
nizmu tlenek azotu może wywierać w różnych regionach, równolegle korzystne
jak i szkodliwe działania. Farmakologiczna ingerencja w jego ustrojową produk−
cję, działanie i metabolizm może więc mieć trudne do przewidzenia implikacje
dla całego organizmu (7, 9, 10).
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14.3.1.3. Zastosowanie kliniczne NO
Ze względu na działanie ogólnoustrojowe tlenku azotu, najkorzystniejsze,
czyli wybiórcze jego działanie na łożysko płucne, można uzyskać poprzez bez−
pośrednie podanie go do naczyń płucnych. W praktyce klinicznej droga wziew−
na jest prostą i efektywną drogą podaży wielu leków. Zastosowany wziewnie NO
dyfunduje z pęcherzyków płucnych do płucnego łożyska naczyniowego, a z u−
wagi na krótki czas półtrwania zostaje inaktywowany, zanim osiągnie krążenie
systemowe. Wspomniany efekt występuje tylko wtedy, gdy ciśnienie płucne jest
istotnie podwyższone, a rozkurcz naczyniowego łożyska płucnego jest nagły, silny
i całkowicie odwracalny z chwilą przerwania inhalacji (11).
Próby wykorzystania inhalacji NO podjęto przede wszystkim w leczeniu
zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN – Persistent
Pulmonary Hypertension of the Newborn) (12, 13) oraz w leczeniu zespołów
zaburzeń oddychania (ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome) (14),
uzyskując korzystne efekty, w postaci obniżenia ciśnienia w tętnicy płucnej oraz
poprawy oksygenacji. Rozpoczęto również stosowanie NO u dzieci po zabiegach
kardiochirurgicznych (7, 15, 16, 17, 18, 23).
W kardiochirurgii wad wrodzonych wystąpienie nadciśnienia płucnego w o−
kresie pooperacyjnym powoduje krytyczny wzrost oporu w łożysku płucnym,
prowadząc do nagłego upośledzenia funkcji prawej komory serca i wystąpienia
objawów ciężkiej niewydolności krążenia, pomimo prawidłowo przeprowadzo−
nego zabiegu (19). Krążenie płucne jest układem niskociśnieniowym i łatwo
reaguje nadciśnieniem, w odpowiedzi na hipoksję i zwiększenie przepływu, które
to zjawiska obserwuje się często w wyniku schorzeń układu krążenia (20).
Wykazano również niekorzystny wpływ, jaki na krążenie płucne wywiera samo
krążenie pozaustrojowe, w trakcie którego dochodzi do zwiększenia poziomu krą−
żących substancji, odpowiedzialnych za skurcz naczyń płucnych oraz do przej−
ściowych zaburzeń uwalniania tlenku azotu przez śródbłonek naczyń płucnych
(21). Wymienione czynniki zwiększają obciążenie prawej komory serca przez
podwyższony opór płucny we wczesnym okresie pooperacyjnym. Wszyscy
chorzy, którzy już w okresie przedoperacyjnym charakteryzują się podwyższo−
nym ciśnieniem i oporem w obrębie krążenia płucnego, są szczególnie narażeni
na wystąpienie takich powikłań i mogą potencjalnie odnieść korzyści z wczesnego
zastosowania NO w okresie pooperacyjnym.
Już od kilkunastu lat wiadomo, że u dzieci z wrodzoną wadą serca dodatko−
wym czynnikiem predysponującym jest obecność cech zespołu Downa, ponie−
waż w zespole tym istnieje wrodzona większa gotowość spastyczna naczyń
krążenia płucnego a przez to możliwość wyzwalania skurczu tych naczyń przez
różne bodźce zewnętrzne (22).
Niezwykle istotna jest w takim przypadku możliwość wcześniejszej identy−
fikacji tych chorych, którzy mogą pozytywnie zareagować na inhalację NO, co
umożliwia wcześniejsze przygotowanie się do jego podaży. Krótkotrwała inhala−
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cja NO znalazła więc również zastosowanie do celów diagnostycznych, w oce−
nie odwracalności nadciśnienia płucnego (7, 23).

14.3.2. Prowadzenie leczenia za pomocą NO
14.3.2.1. Wskazania ogólne
Na podstawie prowadzonych badań klinicznych stwierdzono, że inhalacja NO
przynosi realne korzyści w leczeniu dzieci, które rozwinęły krytyczne nadciśnie−
nie płucne po zabiegach kardiochirurgicznych. Poza tym użyteczność NO poda−
wanego drogą wziewną potwierdzono u dorosłych i dzieci z zespołami zaburzeń
oddychania oraz u noworodków z zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego
(Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) (7).
NO jest też stosowany w kardiochirurgii w grupie chorych dorosłych po
wykonanej transplantacji serca lub płuc, u chorych z wysokim nadciśnieniem
płucnym po zabiegach zastawkowych oraz podczas wspomagania lewokomoro−
wego (23). Tlenek azotu można więc zastosować w celu kontrolowania przepły−
wu płucnego w przebiegu wielu schorzeń, w tym w okresie po korekcji różnych
wrodzonych i nabytych wad serca.
W przypadku zespołów zaburzeń oddychania, inhalacja NO powoduje rów−
nież poprawę oksygenacji. Jest to związane z faktem, iż NO dociera tylko do
miejsc, w których jest zachowana wentylacja i – rozszerzając miejscowo naczy−
nia tych obszarów – kieruje przepływ krwi do obszarów z zachowaną wentyla−
cją, zmniejszając w ten sposób przeciek płucny. Konwencjonalne środki naczy−
niorozszerzające w tych samych warunkach rozszerzają całe łożysko płucne,
zwiększając przeciek i powodując dalsze pogorszenie utlenowania (7).

14.3.2.2. Kryteria zastosowania
Nie istnieją jednoznaczne kryteria zastosowania NO po korekcjach wad
wrodzonych. Proste rozwiązanie przedstawił Journois, który u dzieci po opera−
cjach naprawczych wad wrodzonych, prowadził konwencjonalne leczenie prze−
łomu nadciśnienia płucnego, po przekroczeniu przez ciśnienie płucne 75%
wartości ciśnienia systemowego, przy jednoczesnym obniżeniu saturacji krwi
tętniczej. Leczenie to obejmowało 100% tlen, agresywną wentylację, pogłębie−
nie poziomu anestezji i korekcję kwasicy metabolicznej. NO był stosowany po
5 minutach nieefektywnej terapii. Journois przeprowadzał jednak swoje badania
głównie u najmłodszych dzieci (24). U starszych dzieci przełom nadciśnienia
płucnego może objawiać się tylko niewydolnością krążenia, bez znaczącego
pogorszenia oksygenacji.
Przełom nadciśnienia płucnego u dzieci, będących już w trakcie leczenia
inhalacją NO lub inhalacją placebo, próbował zdefiniować Miller, który przyjął,
że przełom nadciśnienia płucnego występuje wtedy, gdy ciśnienie płucne prze−
kracza 75% wartości ciśnienia systemowego, wraz z równoczesnym obniżeniem
wartości ciśnienia systemowego o ponad 10% (25).

Nadciśnienie płucne

261

14.3.2.3. Wyniki leczenia
Po zabiegu kardiochirurgicznym i całkowitej korekcji wady, dysfunkcja pracy
serca jest na ogół przejściowa i ograniczona do pierwszej doby pooperacyjnej (23).
Krążenie pozaustrojowe zawsze jednak upośledza zależny od cyklazy guanylowej
mechanizm relaksacyjny śródbłonka, stąd we wczesnym okresie pooperacyjnym
występuje wzmożone obciążenie prawej komory serca przez podwyższony opór
płucny (21). Zastosowanie inhalacji NO po zabiegach kardiochirurgicznych jest
więc zawsze uzasadnione w przypadku wystąpienia przełomu nadciśnienia płuc−
nego i braku odpowiedzi na konwencjonalne leczenie. Należy pamiętać, że kliniczna
odpowiedź na inhalację NO jest bardzo indywidualna, co prawdopodobnie wiąże
się z różnego stopnia przebudową naczyń płucnych, dokonującą się wskutek
obecności przewlekłego nadciśnienia płucnego (26).
Journois opisał zastosowanie NO u 17 noworodków po korekcjach wad
wrodzonych operowanych z użyciem krążenia pozaustrojowego, u których pomi−
mo wystąpienia stanu zagrożenia życia uzyskał przeżycie aż w 88% przypadków
(24). W materiale własnym, w podobnej grupie dzieci uzyskano przeżycie w 72%
przypadków (27). Doniesień przedstawiających pozytywne wyniki takiego lecze−
nia jest znacznie więcej i można przytoczyć choć niektóre z nich (28, 29, 30).
Stosunkowo dobra reaktywność łożyska płucnego u dzieci jest tłumaczona bra−
kiem trwałych zmian anatomicznych, co warunkuje odwracalność nadciśnienia
płucnego (7).

14.3.2.4. Praktyczne uwagi
14.3.2.4.1. Rozpoczęcie podaży
Podaż NO rozpoczyna się zwykle po wystąpieniu nagłego wzrostu ciśnienia
płucnego, połączonego z pogorszeniem utlenowania i obniżeniem ciśnienia sys−
temowego. Sytuacja taka występuje niekiedy już na sali operacyjnej, a w niek−
tórych przypadkach zastosowanie NO umożliwia w ogóle zakończenie krążenia
pozaustrojowego. W takim przypadku inhalację tego gazu należy kontynuować
w okresie pooperacyjnym, stopniowo zmniejszając jego podaż.
Konieczność późnego włączenia inhalacji NO opisywano również następne−
go dnia po zabiegu, przy spłyceniu sedacji i przygotowywaniu dziecka do eks−
tubacji. Potwierdza to znaczenie hiperwentylacji i głębokiej sedacji w kontrolo−
waniu nadciśnienia płucnego u dzieci (31).
14.3.2.4.2. Monitorowanie w trakcie leczenia
Obowiązujące obecnie standardy postępowania w czasie leczenia za pomocą
inhalacji NO nakazują ciągłe monitorowanie stężenia NO, dwutlenku azotu (NO2)
i tlenu w mieszaninie oddechowej oraz okresową kontrolę methemoglobinemii.
Wskazane jest jak najpełniejsze monitorowanie stanu hemodynamiki oraz utle−
nowania chorego. Konieczne jest przyjęcie takiego sposobu podaży NO, który
uniemożliwia zmiany jego stężenia w poszczególnych fazach cyklu oddechowe−
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go (32). Ochikubo podkreśla również konieczność echograficznej oceny układu
krążenia po zastosowaniu inhalacji NO (33).

14.3.2.4.3. Stężenia terapeutyczne
Stężenia wymagane do osiągnięcia efektu terapeutycznego nie przekraczają
zwykle 40 części na milion (ppm). Do uzyskania samej poprawy oksygenacji,
wystarczają stężenia znacznie niższe. W praktyce stężenie NO jest ograniczane
do niezbędnego minimum. U większości chorych efekt terapeutyczny uzyskuje
się stosując niewielkie, nie przekraczające 20 ppm, stężenia tego gazu (7).
W większości przypadków istnieje możliwość szybkiej redukcji stężenia NO do
poziomu poniżej 10 ppm, a nawet 5 ppm. Możliwość zredukowania stężenia NO
do minimalnego poziomu nie jest jednak równoznaczna z możliwością rychłego
odstawienia podaży NO (34).
14.3.2.4.4. Przerwanie podaży
Raptowne zatrzymanie podaży NO u chorego z krytycznym nadciśnieniem
płucnym może doprowadzić do wystąpienia ponadsystemowych ciśnień płucnych,
nagłej hipoksji, niewydolności prawej komory serca, a nawet zgonu (7, 34). Jest
to szczególnie ważne podczas pielęgnacji i terapii pacjentów uzależnionych
w okresie pooperacyjnym od podaży NO. Ciągłość podaży obowiązuje również
w trakcie transportu, fizykoterapii i pielęgnacji drzewa oskrzelowego. Pomocny
w tym zakresie może być prosty układ, składający się z butli z wyskalowanym
reduktorem, zapewniający ciągłość podaży również podczas transportu. Podaż
NO w trakcie odsysania z układu oddechowego umożliwia stały system do
odsysania, bez konieczności odłączania układu respiratora. Konieczne jest także
posiadanie rezerwowego źródła NO na wypadek awarii urządzenia podstawowego
(7, 25).
Stan chorego może też ulec uzależnieniu od kontynuacji egzogennej podaży
NO, a przypadkowe jej zatrzymanie wywołuje niekiedy zjawisko, określane
w literaturze jako tzw. rebound effect (efekt odbicia) (34, 35). Może ono stać się
przyczyną nagłego załamania hemodynamicznego, a nawet zgonu. Ostatnio
ukazały się opracowania sugerujące, że „reakcję odbicia” po zatrzymaniu NO
można złagodzić przez stopniowe (kilkudniowe) obniżanie jego podaży aż do
ilości minimalnych lecz skutecznych (nawet < 1 ppm), znaczne podwyższenie
stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej bezpośrednio przed odłączeniem tlen−
ku azotu, a także przez uprzednie podanie inhibitora fosfodiesterazy – dipiryda−
molu (35) lub zastosowania dożylnie prostacycliny (36). Nowszą propozycją jest
zastosowanie wziewnego iloprostu, leku zwiększającego uwalnianie cAMP i sto−
sowanego w przewlekłej terapii nadciśnienia płucnego, jako kontynuację wazo−
dilatacji płucnej po zakończeniu terapii za pomocą respiratora.
Wczesna korzystna odpowiedź na inhalację NO może też okazać się nietrwała.
Przypadek taki opisuje Luciani, w pracy kazuistycznej omawiającej nawrót cięż−
kiego, opornego na NO nadciśnienia płucnego, po zabiegu zamknięcia ubytku
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w przegrodzie międzykomorowej, pomimo pierwotnej korzystnej reakcji na ten
środek (36).

14.3.2.4.5. Słaba reakcja na NO
U niektórych chorych obserwuje się słabszą reakcję na inhalację NO. Parker
przedstawił przypadek niemowlęcia z zespołem PPHN, u którego dodatkowe
wprowadzenie prostacykliny w inhalacji w trakcie stosowania NO, pozwoliło na
uzyskanie poprawy stanu hemodynamicznego, nieosiągalnego przy użyciu każde−
go z tych środków z osobna (37). Cornfield i wsp. zwrócili również uwagę, że
wstępne stosowanie niskich stężeń (2 ppm) w leczeniu nadciśnienia płucnego nie
zabezpiecza przed nagłym wzrostem ciśnienia płucnego, a może zmniejszyć od−
powiedź kliniczną na zastosowanie wyższych dawek terapeutycznych przy pogor−
szeniu stanu chorego. Jest to interesujące i trudne do wyjaśnienia zjawisko (38).
14.3.2.4.6. Methemoglobinemia i zaburzenia hemostazy
NO jest aktywnym i nietrwałym wolnym rodnikiem, a jego inhalacja, zwłasz−
cza u wcześniaków i noworodków, może spowodować methemoglobinemię,
wskutek bardzo silnego powinowactwa do hemoglobiny (39). Przy minimalnych
ilościach NO, stosowanych zwykle w terapii, powikłanie to jest w praktyce
niezwykle rzadko obserwowane. Sytuacja taka ma miejsce, pomimo iż poziomy
methemoglobiny są zawsze wyższe po zastosowaniu krążenia pozaustrojowego
i że to właśnie w grupie dzieci należałoby się spodziewać przypadków methe−
moglobinemii (40).
Podaż egzogennego NO zmniejsza też adhezję płytek krwi, nie powodując
istotnych klinicznie zaburzeń hemostazy (41).
14.3.2.4.7. Bezpieczeństwo personelu
W obecności tlenu NO utlenia się łatwo do dwutlenku azotu (NO2), który
wywołuje ciężkie uszkodzenie miąższu płucnego. Szybkość konwersji NO do NO2
jest zależna od stężenia NO, stężenia tlenu i czasu, który jest dostępny, aby gazy
te kontaktowały się ze sobą (42, 43). Nieznane są skutki wdychania NO przez
chorego i personel medyczny, wiadomo jedynie, że w trakcie leczenia nie prze−
kracza się norm, ustalonych wiele lat temu dla potrzeb medycyny pracy (7).
14.3.3. Podsumowanie
U dzieci z nadciśnieniem płucnym po zabiegach kardiochirurgicznych, wy−
stępują niekiedy wskazania do leczenia inhalacją NO. U chorych, którzy spełnią
przedstawione kryteria, istnieją pełne wskazania do leczenia inhalacją NO, bez
względu na charakter schorzenia i przynależność do grupy wiekowej. Leczenie
za pomocą NO musi być prowadzone z zastosowaniem ściśle określonych za−
sad, gwarantujących bezpieczeństwo podaży tego silnie działającego i potencjal−
nie toksycznego gazu. Podczas próby zatrzymania inhalacji NO, należy się li−
czyć z możliwością znacznego pogorszenia stanu ogólnego.
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