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Techniki videotorakoskopowe
w wadach wrodzonych serca i naczyń

Józef Dzielicki, Wojciech Korlacki

19.1. Rys historyczny

W ciągu ostatnich kilku lat endoskopia zabiegowa oraz chirurgia małoinwa−
zyjna zmieniły koncepcję i praktykę postępowania leczniczego w stopniu tak
znacznym, że często nazywanym „rewolucyjnym”, porównywalnym do wprowa−
dzenia antybiotyków w praktyce lekarskiej. Najbardziej dynamiczny rozwój
nastąpił w okresie ostatnich 10 lat. Jednak „rewolucja” ta przebiegała stopnio−
wo w ciągu całego XX wieku, słusznie więc nazwanego „wiekiem laparoskopii
i torakoskopii”. Historyczny i chronologiczny przegląd tych dokonań przedsta−
wiono tabelarycznie (tab. 1) (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Autor Dokonanie

Kelling, 1901 r. Celioskopia na żywych psach

Jacobaeus, 1910 r. Diagnostyczna laparoskopia i torakoskopia

Dąbrowski, 1928 r. Diagnostyczne badanie laparoskopowe w Polsce

Palmer, 1947 r. Proste operacje ginekologiczne

Benedict i Jones, 1950 r. Rozdzielenie zrostów wewnątrzotrzewnowych

Wildhirt, Gans, Salmair, Laparoskopie diagnostyczne u dzieci
Berci, Cognat, 1970–1974 r.

Klimkovich, 1971 r. Pierwsze torakoskopie u dzieci

Semm, 1981 r. Appendectomia laparoskopowa

Mouret, 1987 r. Cholecystectomia laparoskopowa

Sigman, 1991 r. Cholecystectomia laparoskopowa u dzieci

Alain, Grosseau, 1991 r. Pyloromytomia laparoskopowa u dzieci

Gazayerli, 1992 r. Laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych

Goh, 1993 r. Laparoskopowe wycięcie żołądka

Paulin, 1993 r. Laparoskopowa splenectomia

Tabela 1. Historia rozwoju laparoskopii i torakoskopii
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Tak więc Hans Christian Jacobaeus, profesor Caroline Instytute w Sztokhol−
mie był pierwszym chirurgiem, który używając cystoskopu, zapoczątkował la−
paro i torakoskopie u ludzi (4). Spośród 72 przedstawionych pacjentów, u 45
wykonał laparoskopię, u 27 torakoskopię. Stosując laparoskopię u pacjentów
z obecnością płynu, mógł u nich rozpoznać syfilis, gruźlicę oraz marskość i zmia−
ny nowotworowe. W następnych latach skupił się głównie na torakoskopii.
Rozwinął ją i był pierwszym chirurgiem, który wprowadził torakoskopię opera−
cyjną. Stosując galwanokauteryzację (galvanocautery) przecinał zrosty opłucno−
we. W ten sposób mógł wykonać większą odmę opłucnową i uzyskać większy
zapad płuca, który był zasadniczym sposobem leczenia gruźlicy płuca w tym jak
i późniejszym okresie. Jednak za przełomowy moment dla rozwoju videochirur−
gii uznaje się wykonanie cholecystektomii w 1987 r. przez Moureta.

Ewolucja laparoskopii i torakoskopii jest w znaczącym stopniu wynikiem
rozwoju technologii narzędzi i sprzętu. Istotne dla chirurgii małoinwazyjnej
odkrycia przedstawiono w tabeli 2 (3, 4).

cd. tab. 1.

Autor Dokonanie

Ancone, Cushieri, 1993 r. Laparoskopowe operacje przeciwodpływowe żołądka

Attwood, Franclin, 1993 r. Laparoskopowe operacje jelit

Laborde, 1993 r. Videoasysta w operacji przetrwałego przewodu tętniczego

Burke, Miyaji, 1994 r. Videoasysta w operacjach kardiochirurgicznych wrodzonych wad
serca

Torracca, 2001 r. Operacje wad serca z wykorzystaniem robotów

Autor Dokonanie

Bozzini, 1805 r. Cystoskop z wykorzystaniem lusterka i świeczki

Desormeaux, 1865 r. Cystoskop ze zwierciadłem skupiającym

Bruck, 1867 r. Endoskop z wewnętrznym źródłem światła

Nitze, 1897 r. Cystoskop umożliwiający wykonywanie biopsji

Zollikofer, 1924 r. Zastosowanie CO2 do odmy otrzewnowej

Kalk, 1929 r. Laparoskop zakończony soczewką

Veress, 1938 r. Igła do wytwarzania odmy

Palmer, 1944 r. Urządzenie monitorujące ciśnienie gazu w jamie otrzewnej

Fourestier, Gladu, System zimnego światła
Vulmier, 1952 r.

Hopkins, 1966 r. Endoskop z systemem soczewek zapewniającym jasność i czystość obrazu

Semm, 1977 r. Automatyczny insuflator gazu, urządzenie ssąco−płuczące

1986 r. Zminiaturyzowana kamera video, udoskonalone trokary i narzędzia, tech−
nika laserowa zastosowana w laparoskopii, ultrasonografia laparoskopowa

Tabela 2. Najważniejsze osiągnięcia techniczne w laparoskopii i torakoskopii
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Największy wpływ na rozwój laparo− i torakoskopii operacyjnej miało zasto−
sowanie zminiaturyzowanej kamery, umożliwiającej przekazanie powiększone−
go obrazu na monitor telewizyjny.

Łącznie, można więc w historycznym rozwoju laparoskopii i torakoskopii na
przestrzeni wieku wydzielić kilka okresów (tab. 3).

I 1805–1901 Endoskopia jam ciała przez otwory naturalne

II 1902–1947 Laparoskopia i torakoskopia diagnostyczna

III 1948–1987 Zabiegowa laparoskopia ginekologiczna

IV od 1987 Videochirurgia

V XXI wiek Chirurgia z wykorzystaniem robotów ?

Tabela 3. Poszczególne okresy rozwoju laparoskopii

19.2. Technika operacyjna i instrumentarium

Technika operacyjna laparo− i torakoskopowa jest w sposób zasadniczy uza−
leżniona od instrumentarium i sprzętu. Jeżeli większość lub znaczna część instru−
mentarium chirurgii tzw. konwencjonalnej pozostaje zasadniczo niezmieniona
w okresie ostatniego wieku, to większość instrumentarium chirurgii endoskopo−
wej nie istniała przed kilkunastu laty. Niektóre z tych narzędzi zostały dostoso−
wane z chirurgii ogólnej, niektóre są całkowicie oryginalne.

Niezależnie od pola operacyjnego w jamie brzusznej, czy w obrębie jamy
opłucnej technika endoskopowa składa się z kilku zasadniczych procesów (3):
– wytworzenie pola operacyjnego (uzyskanie odpowiedniego dostępu),
– dobre uwidocznienie pola operacyjnego,
– preparowanie tkanek,
– podwiązywanie przewodów i naczyń (klipsowanie),
– przecięcie przewodów i naczyń,
– usunięcie tkanek,
– szycie tkanek,
– uzyskanie hemostazy,
– dokumentacja zabiegu operacyjnego.

Każdy z tych procesów wymaga odpowiednich narzędzi. Sprawne posługi−
wanie się tymi narzędziami wymaga często długiego treningu i w sposób zasad−
niczy wpływa na przebieg, czas trwania operacji oraz powikłania śródoperacyj−
ne (6). Ten długotrwały, żmudny trening, nie zawsze gwarantujący sukces i spraw−
ność manualną chirurga, stanowi jeden z podstawowych czynników opóźniają−
cych szersze stosowanie chirurgii endoskopowej.
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19.2.1. Wytworzenie pola operacyjnego

I – Intubacja z wyłączeniem jednego płuca:
a. rurka dwukanałowa – u dzieci starszych (ryc. 1),
b. intubacja rurką jednokanałową z zablokowaniem oskrzela przeciwległego

sondą z balonem – u dzieci młodszych (ryc. 2).
Tego typu intubacja znacznie ułatwia zapad płuca i wytworzenie przestrzeni

operacyjnej.

Ryc. 1 – Intubacja rurką dwuka−
nałową. Prawidłowe położenie
rurki należy kontrolować bron−

chofiberoskopem

Ryc. 2 – Intubacja rurką jed−
nokanałową z zablokowaniem

oskrzela balonem

Ryc. 3 – Wprowadzenie igły Veressa do jamy opłucnej. Sprę−
żynowa, tępa końcówka zabezpiecza płuco przed uszkodzeniem

II – Wytworzenie odmy. W laparoskopii odmę uzyskuje się poprzez wprowadze−
nie igły Veressa do jamy otrzewnej i podanie gazu (CO2), co powoduje unie−
sienie powłok i wytworzenie przestrzeni operacyjnej. W torakoskopii wkłu−
cie igły Veressa i podanie gazu powoduje uzyskanie przestrzeni operacyjnej

poprzez zapad płuca (ryc. 3). Dlatego stosowane
ciśnienia gazu w laparoskopiach są zdecydowanie
większe i wynoszą od 8 mmHg u dzieci do 15 mmHg
u pacjentów dorosłych, natomiast w torakoskopii ci−
śnienie nie może przekroczyć 5–6 mmHg.
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Dalsze przygotowanie pola operacyjnego to wprowadzenie trokarów. Przy
zastosowaniu intubacji z wyłączeniem płuca można użyć klasycznych torako−
portów (fot.1). Torakoporty posiadające tępą końcówkę, mogą być wprowadza−
ne przez powłoki bez wcześniejszej odmy opłucnowej. Dostające się przez nie

Fot. 1 – Zestaw typowych torakopor−
tów – uszczelnienie portu daje wprowa−
dzone narzędzie

Fot. 2 – Zestaw trokarów laparoskopo−
wo−torakoskopowych – uszczelnienie
trokaru przez mechanizm zastawkowy.
Dla porównania trokary dla dorosłych
i dzieci

powietrze wywołuje zapad niewentylowanego płuca. Torakoporty nie posiada−
ją specjalnych zaworów pozwalających na utrzymanie dodatniego ciśnienia
w jamie opłucnej. W tych przypadkach, zwłaszcza u dzieci przy istotnych tech−
nicznych trudnościach wyłączenia wentylacji jednego płuca, konieczne są tro−
kary typowe dla laparoskopii, posiadające zawory utrzymujące stałe dodatnie
ciśnienie w obrębie jamy opłucnej i umożliwiające podaż gazu do jamy opłuc−
nej (fot. 2).

19.2.2. Uwidocznienie pola operacyjnego

Uwidocznienie pola operacyjnego następuje poprzez
wprowadzenie optyki przez pierwszy założony trokar lub
port. Niezwykle istotne jest, aby porty (trokary) opera−
cyjne nie znajdowały się w jednej linii z wprowadzoną
optyką. Dla optymalnego wykorzystania narzędzi wska−
zany jest układ trójkąta (ryc. 4). Zapewnia to najlepszą
ergonomię pracy operatora.

Ryc. 4 – Układ „trójkąta” optyki i trokarów roboczych,
pozwalający na bezkolizyjne preparowanie



315Techniki videotorakoskopowe w wadach wrodzonych serca i naczyń

19.2.3. Preparowanie tkanek

Preparowanie tkanek odbywa się typowymi narzędziami dostosowanymi do
technik videochirurgicznych takich jak preparatory, kleszczyki, nożyczki (fot.3).
Końcówki tych narzędzi mogą posiadać różnego rodzaju kształty i rozmiary,
w zależności od potrzeb operacyjnych, co umożliwia zarówno delikatne prepa−
rowanie, czy przecinanie tkanek, jak i ich pewne przytrzymanie lub uchwyce−
nie. Zaleca się stosowanie narzędzi posiadających możliwości koagulacji celem
prowadzenia bezkrwawego zabiegu operacyjnego. Można wykorzystać tak typowe
techniki, jak elektrokoagulacja, względnie techniki bardziej zaawansowane np.
nóż ultradźwiękowy, nóż laserowy (fot. 4).

Fot. 3 – Zestaw typowych narzędzi videochirur−
gicznych dziecięcych, dla porównania jedno

narzędzie dla pacjentów dorosłych

Fot. 4 – Zestaw narzędzi hemostatycznych –
elektroda monopolarna, elektroda bipolarna, nóż

ultradźwiękowy

Fot. 5 – Zestaw do minilaparoskopii lub
minitorakoskopii śr. 2 mm. (mini−site)

Celem oczyszczenia pola operacyj−
nego wykorzystywane są końcówki
ssąco−płuczące. Wydaje się, że w video−
chirurgii dzieci najistotniejsze znacze−
nie ma minimalizacja wszystkich na−
rzędzi. Aktualnie produkowane są
bardzo precyzyjne instrumenty, które
mogą być wprowadzane przez porty
(trokary) 3 mm, a nawet 2 mm śred−
nicy (fot. 5).
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19.2.4. Podwiązywanie przewodów i naczyń (klipsowanie)

Drobne naczynia mogą być również przecinane nożyczkami ultradźwiękowy−
mi, które gwarantują równoczesną ich koagulację. Większe przewody i naczy−

nia są przed przecięciem podwiązywane wę−
złami wiązanymi wewnątrz lub na zewnątrz
jam ciała, albo specjalnymi pętlami samodo−
ciskowymi (fot. 6). Inną bardzo bezpieczną
techniką zaopatrzenia naczyń i przewodów jest
ich klipsowanie lub zaopatrzenie staplerem
z wykorzystaniem specjalnych narzędzi (fot. 6).

Fot. 7 – Narzędzia do szycia tkanek – typowe i automa−
tyczne imadło (Endo−stich), stapler zszywający i przeci−
nający tkanki

19.2.5. Przecięcie przewodów i naczyń

Przecięcie przewodów i naczyń po ich podwiązaniu lub zaklipsowaniu od−
bywa się z wykorzystaniem klasycznych nożyczek. Nóż ultradźwiękowy i sta−
pler dają równoczasowe zamknięcie naczynia i jego przecięcie.

19.2.6. Usunięcie tkanek

Wypreparowane i odcięte tkanki, czy narządy można usunąć z jamy ciała
z wykorzystaniem ostrych ząbkowanych narzędzi. Jednak najodpowiedniejszą
techniką jest ich ewakuacja po umieszczeniu w torebkach nylonowych przysto−
sowanych specjalnie do wprowadzenia przez trokary lub porty.

19.2.7. Szycie tkanek

Klasyczne szycie tkanek z wykorzystaniem tradycyjnego imadła należy w tech−
nice videochirurgicznej do najtrudniejszych elementów zabiegu. Dlatego skonstru−
owano instrumenty ułatwiające ten element zabiegu, takie jak automatyczne ima−
dło. Inną, kosztowną, ale łatwą i bezpieczną metodą pozwalającą na jednoczaso−

we odcięcie i zszycie tkanki, jest technika sta−
plerowa. Stapler daje dwie linie szwu metalo−
wego, tytanowego lub tantalowego, z automa−
tycznym przecięciem tkanki pomiędzy nimi.

Narzędzia umożliwiające szycie tkanek
przedstawiono na fotografii (fot. 7).

Fot. 6 – Klipsownice oraz pętla z węzłem samodociskowym



317Techniki videotorakoskopowe w wadach wrodzonych serca i naczyń

19.2.8. Uzyskanie hemostazy

Uzyskanie hemostazy w chirurgii endoskopowej możemy osiągnąć wykorzy−
stując techniki omówione w punktach dotyczących podwiązywania naczyń i szy−
cia tkanek. Bardziej zaawansowane techniki, to wykorzystanie przy preparowa−
niu tkanek koagulacji monopolarnej i bipolarnej oraz noża ultradźwiękowego, czy
lasera (fot. 4). Najistotniejsza jednak jest możliwość dokładnego zabezpieczenia
najdrobniejszych naczyń, dzięki idealnemu wglądowi w pole operacyjne, poprzez
nawet ośmiokrotne jego powiększenie.

19.2.9. Dokumentacja zabiegu operacyjnego

Bardzo istotnym elementem videochirurgii jest możliwość dokumentacji
zabiegu operacyjnego na taśmach video. Pozwala to na wykorzystanie ich za−
równo do celów edukacyjnych jak i do analizy techniki operacyjnej, co pozwala
na jej ciągłe udoskonalanie.

19.3. Zastosowanie torakoskopii w zabiegach kardiochirurgicznych

Praktycznie jedynym zabiegiem kardiochirurgicznym u dzieci wykonywanym
aktualnie całkowicie z dostępu torkoskopowego, jest zamknięcie przetrwałego
przewodu tętniczego Botalla (7, 8, 9, 10, 11). W pozostałych zabiegach kardio−
chirurgicznych zastosowanie toru wizyjnego umożliwia lepsze uwidocznienie
i diagnostykę śródoperacyjną wad wrodzonych serca takich jak ubytki w prze−
grodach, wady zastawkowe, pierścienie naczyniowe (5, 12, 13, 14). Poza tym
daje możliwość dostępu operacyjnego z małoinwazyjnych cięć i korekcje powyż−
szych wad pod kontrolą optyki, czyli zastosowanie tzw. videoasysty.

19.3.1. Torakoskopowe zamknięcie przewodu tętniczego Botalla

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym
z zastosowaniem jednokanałowej rurki intubacyjnej,
w ułożeniu pacjenta na prawym boku. Zapad płuca uzy−
skuje się poprzez wprowadzenie przy użyciu igły Veres−
sa CO2 do jamy opłucnej pod ciśnieniem 4–5 mmHg.
Pomiędzy 3 a 5 przestrzenią międzyżebrową od linii
pachowej przedniej, poza kąt łopatki wprowadzane są 4
trokary o średnicy od 2,5 mm do 4 mm (ryc. 5).

Ryc. 5 – Miejsca wprowadzenia trokarów w torakoskopowej
operacji zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego (1 hak

odpychający płuco, 3 optyka, 2 i 4 trokary robocze)
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Optyka wprowadzana jest przez trokar umiejscowiony w linii pachowej środ−
kowej. Przez trokar w linii pachowej przedniej wprowadza się narzędzie (hak)
odsuwające i podtrzymujące płat górny płuca. Dwa tylne trokary służą do wpro−
wadzenia narzędzi operacyjnych. Pierwszy etap operacji, to odpreparowanie

opłucnej ściennej śródpiersiowej i uwidocznienie
aorty zstępującej oraz przewodu tętniczego. Na−
stępnie delikatnie wypreparowuje się przewód
tętniczy z okolicznych tkanek, przygotowując go
do zaklipsowania. Doskonała widoczność i odpo−
wiednie powiększenie pozwala na uwidocznienie
i bezpieczne wydzielenie nerwu krtaniowego
wstecznego bez jego traumatyzacji (ryc. 6).

Ryc. 7 – Zaklipsowany przewód tętniczy

Ryc. 6 – Preparowanie przewodu tętniczego

Przed założeniem klipsów zaciska się przewód
tętniczy narzędziem, celem upewnienia się czy jego
zamknięcie nie wywoła niepożądanych efektów he−
modynamicznych (11). Przez tylny trokar wprowa−
dza się klipsownicę i zamyka przewód tętniczy
dwoma tytanowymi klipsami (ryc. 7).

Rozprężenie płuca następuje po ewakuacji trokarów, z założonym, przez jedno
z miejsc po trokarze, drenem do jamy opłucnej. Po zamknięciu ran i pełnym
rozprężeniu płuca, dren jest usuwany a pacjent ekstubowany.

Technika torakoskopowa zdecydowanie skraca czas pobytu pacjenta w oddzia−
le chirurgicznym i zmniejsza koszty leczenia o około 30–40% w porównaniu
z operacją klasyczną przez torakotomię (11). Koszty samego zabiegu są wyższe,
jednak ogólny koszt leczenia – mniejszy. Torakoskopia pozwala na szybki po−
wrót do pełnej aktywności ruchowej w bardzo krótkim czasie, rzadsze są rów−
nież komplikacje związane z uszkodzeniem struktur mięśniowo−kostnych klatki
piersiowej. Zarzuty wysuwane przez przeciwników tej techniki, to brak kontroli
nad ewentualnym krwawieniem z przewodu tętniczego, możliwość uszkodzenia
przewodu przy zakładaniu klipsów oraz niecałkowite zamknięcie przewodu (11).
Wydaje się jednak, że w ośrodkach z dużym doświadczeniem w chirurgii tora−
koskopowej i technice zamykania przetrwałego przewodu tętniczego, metoda ta
może stać się postępowaniem rutynowym.
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19.3.2. Videoasysta w ubytkach przegrodowych (VSD, ASD)

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym, z zastosowaniem jed−
nokanałowej rurki intubacyjnej, w ułożeniu pacjenta lewoskośnym przy ASD i na
plecach przy VSD. Wykonywana jest minitorakotomia prawoboczna przy ASD
i minitorakotomia lewoboczna przy VSD długości 4–6 cm. Otwarcie klatki pier−
siowej następuje przez III lub IV międzyżebrze, z nacięciem części chrzęstnych
żeber bez ich resekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na oszczędzenie bie−
gnących w tej okolicy naczyń piersiowych wewnętrznych. Ranę rozsuwa się
wykorzystując mały hak rozciągający żebra, co umożliwia wprowadzenie narzędzi
operacyjnych. Opisywane są również dostępy do serca przez sternotomie mało−
inwazyjne, czy dostęp z wycięciem wyrostka mieczykowatego (15, 16). Przez wy−
tworzony dostęp lub z osobnego nacięcia długości 1–2 cm wprowadza się opty−
kę skośną 30°. Pod kontrolą optyki, z wykorzystaniem mikrokamery przekazu−
jącej obraz z pola operacyjnego na monitor telewizyjny, wykonywane są klasycz−
ne dalsze etapy zabiegu operacyjnego, począwszy od kaniulacji dużych naczyń
dla krążenia pozaustrojowego, aż do korekcji samej wady przegrody. Wprowa−
dzenie kamery do jam serca przez prawy przedsionek poprawia widoczność
i umożliwia dokładną ocenę anatomii samej wady (1, 5, 13). W trakcie zabiegu
powiększenie obrazu pola operacyjnego na monitorze telewizyjnym daje kontrolę
zakładanych szwów i precyzję ich wykonania (1, 16).

W piśmiennictwie przedstawiono inne zabiegi operacyjne wykonywane tech−
niką videoasysty: plastyka zastawek, korekcja zwężenia podaortalnego, plastyka
aortalnokomorowa, usunięcie skrzepliny (1, 5, 17). Operacje te wykorzystują
wszystkie dotychczas znane techniki małoinwazyjnego dostępu do serca (opisa−
ne w rozdziale 9, tomie I, str. 138).

Teoretycznie istnieją zastrzeżenia i podawane są możliwości wystąpienia
potencjalnych powikłań takich jak: przedłużony czas zabiegu i zatrzymania serca,
uszkodzenia zastawek, uszkodzenia ścian przedsionków i komór (1, 5). Jednak
w ośrodkach posiadających większe doświadczenie w stosowaniu technik kardio−
skopowych nie stwierdzono powikłań śródoperacyjnych, a nieznaczne przedłu−
żenie czasu zabiegu nie miało ujemnego wpływu na operowanych pacjentów.

19.4. Podsumowanie i prognozy

W podsumowaniu technik małoinwazyjnych, wykorzystujących dostęp torako−
skopowy i tor wizyjny, można więc stwierdzić, że torakoskopowe zamknięcie
przetrwałego przewodu Botalla w ośrodkach dysponujących doświadczeniem
w technikach torakoskopowych, staje się powoli postępowaniem z wyboru u dzie−
ci, niezależnie od wieku i masy ciała. Alternatywnym leczeniem, o porównywal−
nej inwazyjności, jest zamykanie przewodu tętniczego przezskórne, przeznaczy−
niowo w ramach kardiologii interwencyjnej. Prezentowane są liczne wskazania do
chirurgii małoinwazyjnej we wrodzonych wadach serca. Jednak aktualne rezultaty
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zabiegów videokardioskopowych oparte są na obserwacjach krótko i średnioter−
minowych. Konkretne i jednoznaczne zasady dotyczące wskazań i korzyści okre−
ślonych na podstawie wyników odległych są dotychczas trudne do ustalenia. Sze−
roko dyskutowane są zastosowania metod połączonych, jak np. „hybrydowa” kom−
binacja małoinwazyjnej techniki kardiochirurgicznej z zabiegami wewnątrznaczy−
niowymi oraz użycie robotów w kardiochirurgii. I być może w tym kierunku będzie
się rozwijała technika videokardioskopowa w najbliższych latach.
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