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R O Z D Z I A Ł  6

Zastosowanie hipotermii
w leczeniu wrodzonych wad serca

Marek Wites, Janusz H. Skalski

6.1. Historia

W 1950 roku, po serii eksperymentów z ochładzaniem powierzchniowym,
Bigelow jako pierwszy sugerował możliwość klinicznego zastosowania hipoter−
mii (1). Pod koniec tego roku wykazał on, że można bezpiecznie na 15 minut
zatrzymać krążenie u psów schłodzonych do temperatury 20°C. We wrześniu 1953
roku Lewis i Taufic zaszyli ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej u 5−let−
niej dziewczynki, stosując ochładzanie powierzchniowe do 28°C, z czasowym
zamknięciem żylnego spływu systemowego na 5,5 min. Sealy, Brown i Young
opisali w 1957 roku kliniczne zastosowanie łącznego ochładzania powierzchnio−
wego i krążenia pozaustrojowego.

Głęboką hipotermię z zatrzymaniem krążenia wprowadził do praktyki kli−
nicznej Dubost w 1960 roku. W późniejszych doniesieniach Hikasy (1963)
z Uniwersytetu Kyoto w Japonii oraz Mohri’ego (1966) z Uniwersytetu w Wa−
szyngtonie, została opisana technika powierzchniowego schładzania do
17–20°C, przy czym okres krążenia pozaustrojowego został wydłużony do
60 minut (2). Barratt−Boyes z Nowej Zelandii w 1972 roku opublikował tech−
nikę powierzchniowego schładzania, umożliwiając korekcję wewnątrzsercową
z całkowitym zatrzymaniem krążenia i następowym ogrzewaniem w krążeniu
pozaustrojowym. Metody tej użył przy operacji wad serca u dzieci, które nie
ukończyły pierwszego roku życia (3).

6.2. Procesy fizjologiczne w hipotermii

Hipotermią określamy taki stan, w którym dochodzi do obniżenia wewnętrz−
nej i zewnętrznej temperatury organizmu poniżej wartości fizjologicznych. Tem−
peratura zewnętrzna mierzona na powierzchni jest od 1 do 2 stopni niższa od
temperatury wewnętrznej a wielkość tej różnicy zależy od miejsca pomiaru, przy
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czym może ona znacznie rosnąć w pewnych stanach chorobowych. Wewnętrzna
temperatura organizmu wykazuje mniejsze wahania i jest wiarygodną wartością,
określającą stan oziębienia czy przegrzania ciała. Wahania temperatury wewnętrz−
nej zależą od wielkości przepływu krwi przez narząd wewnętrzny, w pobliżu
którego mierzymy temperaturę. Mózg jest organem o najbardziej stałym przepły−
wie krwi i dlatego jego temperatura jest najbardziej wiarygodna klinicznie.
W praktyce temperaturę tę możemy mierzyć na powierzchni błony bębenkowej
ucha. Nieco mniej dokładne są pomiary temperatury dokonywane w jamie no−
sowej, przełyku, czy odbycie.

Początkowo ochładzanie rozpoczynano od chłodzenia powierzchniowego do
temperatury 27–25°C, po czym, po podłączeniu do krążenia pozaustrojowego,
kontynuowano chłodzenie do temperatury 20°C w odbytnicy. Ze względu na
trudności techniczne i długi czas potrzebny dla schłodzenia powierzchniowego,
zrezygnowano z tego sposobu, na korzyść obniżania temperatury w trakcie krą−
żenia pozaustrojowego.

Według Okamury, głębokość hipotermii ochładzanego ciała można podzielić
na następujące przedziały:

Klasyfikacja hipotermii

Hipotermia płytka do 30°C

Hipotermia średnia od 30°C do 25°C

Hipotermia głęboka od 25°C do 20°C

Hipotermia graniczna od 20°C do 10°C

Aktualnie stosowaną techniką, w większości ośrodków, jest hipotermia, któ−
rą uzyskuje się w trakcie krążenia pozaustrojowego.

Hipotermia zwiększa tolerancję organizmu na niedotlenienie, chroniąc tym
samym mózg, serce i narządy trzewne przed następstwami niedotlenienia. Tech−
nika ta znajduje zastosowanie w trakcie większości operacji przeprowadzanych
w krążeniu pozaustrojowym u dzieci.

I tak, hipotermię płytką do 30°C stosujemy w operacyjnym leczeniu prostych
wad, kiedy nie ma potrzeby zatrzymywania krążenia, a czas zatrzymania czyn−
ności serca dla dokonania korekcji, nie przekracza 20 minut. Hipotermię średnią
z temperaturą ciała powyżej 25°C, bez zatrzymywania krążenia, stosujemy u dzie−
ci starszych z ciężarem ciała powyżej 10 kg i ze złożoną wadą serca, gdzie czas
zatrzymania czynności serca dla przeprowadzenia korekcji wady przekracza
20 minut. Technikę głębokiej hipotermii stosuje się w korekcji wrodzonych wad
serca u dzieci poniżej 10 kg ciężaru ciała, a także w wybranych przypadkach
u dzieci starszych.

Doświadczenia kliniczne wskazują na zalety chirurgicznej korekcji wrodzo−
nych wad serca w okresie noworodkowym i wczesno−niemowlęcym. Leczenie
operacyjne większości złożonych wad serca u niemowląt jest możliwe do wy−
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konania tylko na wiotkim i pozbawionym krwi sercu, a najlepsze ku temu wa−
runki stwarza głęboka hipotermia z zatrzymaniem krążenia.

Podstawą do klinicznego zastosowania głębokiej hipotermii stało się założe−
nie, że czas „bezpiecznego” zatrzymania krążenia jest odwrotnie proporcjonalny
do temperatury organizmu. Terminem „bezpieczny” określa się taki czas zatrzy−
mania krążenia, po którym nie stwierdza się funkcjonalnych i strukturalnych uszko−
dzeń organów a przede wszystkim mózgu. W miarę obniżania temperatury orga−
nizmu maleje szybkość reakcji chemicznych a co za tym idzie – zużycie tlenu.

Według prawa Arrheniusa, stała równowagi reakcji chemicznej oraz bez−
względna temperatura otoczenia, powiązane są następującym wzorem:

K = A × e–RT

gdzie: K – stała równowagi danej reakcji,
T – temperatura bezwzględna,

e, R – wielkości stałe.
Samo obniżenie temperatury organizmu i zwolnienie metabolizmu komórki

nie tłumaczy w pełni ochronnego działania hipotermii w czasie zatrzymania
krążenia i niedotlenienia. Obniżenie temperatury mózgu zwierzęcia doświadczal−
nego do 20°C daje tylko 5−krotne zmniejszenie metabolizmu i zużycia tlenu,
zgodnie ze współczynnikiem Q10, który wynosi dla tlenu 2,2. Współczynnik ten
określa, jak bardzo zwolni się szybkość reakcji chemicznej przy obniżeniu tem−
peratury o 10°C. Wobec tego należałoby oczekiwać, że bezpieczny czas zatrzy−
mania krążenia dla mózgu w temperaturze 20°C powinien wynosić 15 minut.
Obserwacje kliniczne i badania eksperymentalne nad zastosowaniem głębokiej
hipotermii dla ochrony mózgu w czasie zatrzymania krążenia dowodzą, że czas
ten jest 20–30−krotnie dłuższy niż w normotermii (4).

Zatrzymanie krążenia i niedotlenienie prowadzą do całego szeregu zmian
biochemicznych i morfologicznych, które w końcowym rezultacie prowadzą do
śmierci komórki. Już w pierwszych sekundach niedotlenienia w normotermii
dochodzi do zaburzeń czynności mózgu i upośledzenia kurczliwości mięśnia ser−
cowego. Zaburzenia te przez krótki czas są odwracalne, ale po 3 minutach w mó−
zgu i po 20 minutach w sercu zaburzenia te stają się nieodwracalne i prowadzą
do śmierci tych organów (5).

Pierwsze zmiany morfologiczne w mózgu zwierząt doświadczalnych, świad−
czące o jego nieodwracalnym uszkodzeniu, obserwuje się dopiero po 30 minu−
tach zatrzymania krążenia w normotermii – w postaci obrzęku komórek gleju i za−
mknięcia części naczyń kapilarnych, w których nie obserwuje się przepływu krwi
w trakcie reperfuzji. Wstrzyknięcie, w tym momencie do naczyń krążenia mó−
zgowego zawiesiny węgla koloidalnego wykazuje białe obszary widoczne na
przekrojach mózgu. Zjawisko to zostało po raz pierwszy opisane przez Ames’a
w 1968 roku jako brak reperfuzji po zatrzymaniu krążenia no−reflow lesion (NRL)
(6). Choć nie znany jest jeszcze dokładnie mechanizm powstawania tych zmian,
to z badań doświadczalnych wiadomo, że głęboka hipotermia zapobiega ich
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występowaniu w trakcie 60–90 minut zatrzymania krążenia. Z faktu, że komór−
ka mózgowa umiera po 3 minutach zatrzymania krążenia w normotermii wyni−
ka, że powstanie nieodwracalnych zmian biochemicznych znacznie wyprzedza
zmiany morfologiczne (7).

Zdrowa komórka uzyskuje energię potrzebną do procesów metabolicznych
poprzez hydrolizę głównego nośnika energii, adenozynotrójfosforanu (ATP). Re−
akcja ta przebiega zgodnie z równaniem:

ATP + H2O = ADP + Pi + H+

Zapasy ATP w komórce są małe, ale stężenie utrzymywane jest na stałym
poziomie dzięki procesom oksydacyjnym w mitochondriach, które są głównym
torem resyntezy ATP. Rozpad ATP z uwalnianiem energii i jego ponowna
synteza są w stanie dynamicznej równowagi. Ponadto te dwa procesy rozpadu
i resyntezy ATP utrzymują stałe stężenie jonów wodorowych w komórce, w wy−
niku jego uwalniania i ponownego przyłączania. Zatrzymanie krążenia w normo−
termii prowadzi do natychmiastowego całkowitego niedotlenienia komórki, gdyż
nie posiada ona zapasów tlenu. W wyniku zatrzymania procesów oksydacyjnych,
jedynym źródłem ATP staje się beztlenowa glikoliza. Jest to proces mało wy−
dajny, który szybko ulega zahamowaniu, w wyniku nagromadzenia jonów wo−
dorowych i kwasu mlekowego. Większość substratów potrzebnych w procesie
fosforylacji i tworzenia wysokoenergetycznych fosforanów (AMP, ADP, ATP,
fosfokreatyna), to niskocząsteczkowe, słabe kwasy organiczne (8, 9).

W warunkach fizjologicznych, przy nakładzie energii, występują one w po−
staci zjonizowanej, co nadaje im silne właściwości hydrofilne. To z kolei czyni
błony biologiczne (komórkowa, mitochondrialna) nieprzepuszczalnymi dla tych
związków. Znaczny wzrost stężenia jonów wodorowych w trakcie niedotlenie−
nia, prowadzi do przechodzenia tych związków w stan niezdysocjowany, z na−
stępową swobodną ich dyfuzją przez błony biologiczne. Utrata znacznej części
tych substratów jest początkiem biochemicznej śmierci komórki.

Zasadniczy efekt ochronny głębokiej hipotermii w trakcie zatrzymania krą−
żenia polega na tym, że zmniejsza ona stężenie jonów wodorowych w komórce.
I tak, proces dysocjacji wody i większości grup imidazolowych białek komór−
kowych wymaga nakładu energii. Fizycznie zależy on od temperatury otocze−
nia, ze względu na wysoką stałą dysocjacji tych związków wynoszącą 7 kcal/mol.
Czysta woda ma w temperaturze 37°C pH 6,8, które rośnie do 7,2 w tempera−
turze 20°C. Samo fizyczne obniżenie temperatury, zmniejszenie dysocjacji wody
i w rezultacie spadek stężenia jonów wodorowych wyraźnie zwalnia procesy
biochemiczne, prowadzące do śmierci komórki. Jest to zgodne z wynikami
doświadczeń, w których wykazano, że najszybciej narasta kwasica wewnątrzko−
mórkowa w mózgu, potem w sercu i innych organach. I tak, kolejno organy te
mają rosnącą tolerancję na niedotlenienie (10).

Po okresie niedotlenienia, w trakcie reperfuzji wznowiony zostaje dowóz tlenu
do komórki. Aby możliwe było wznowienie procesów oksydacyjnych i powrót
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procesów metabolicznych do stanu fizjologicznego, komórka musi, w pierwszym
rzędzie, odbudować zapasy ATP – głównego nośnika energii. Podstawowym
substratem do resyntezy ATP po okresie niedotlenienia jest fosfokreatyna. Re−
akcja ta przebiega następująco:

CKfosfokreatyna + ADP ↔ kreatyna + ATP

gdzie: CK – kinaza kreatynowa.
Spadek stężenia wysokoenergetycznych fosforanów i wzrost stężenia jonów

wodorowych są pierwszymi zmianami biochemicznymi obserwowanymi w cza−
sie niedotlenienia. Zmiany te są odwracalne, dopóki utrzymane jest, na pewnym
poziomie, stężenie podstawowych substratów (w tym głównie fosfokreatyny),
potrzebnych do resyntezy ATP w czasie reperfuzji. Głęboka hipotermia zwalnia
te procesy głównie przez zmniejszenie stężenia jonów wodorowych, zachowa−
nie podstawowej ilości fosfokreatyny a także przez obniżenie metabolizmu i za−
potrzebowania energetycznego komórki (11).

W 1962 roku Swan wyznaczył po raz pierwszy konkretne zakresy przedzia−
łów czasowych dla bezpiecznego zatrzymania krążenia w hipotermii:

Czas zatrzymania kr¹¿enia Temperatura

4–5 minut 30°C

8–10 minut 28°C

16–20 minut 22°C

32–40 minut 16°C

W późniejszych doniesieniach różnych autorów obserwuje się znaczną roz−
bieżność dotyczącą wielkości przedziałów czasowych dla bezpiecznego zatrzy−
mania krążenia, zależnie od temperatury. Zdaniem Kirklina, maksymalny bez−
pieczny czas zatrzymania krążenia w temperaturze 18–20°C wynosi 45 minut.
Generalnie, panuje jednak zgodność co do szczególnie wysokiej tolerancji no−
worodków na całkowite, nawet 60−minutowe, zatrzymanie krążenia w głębokiej
hipotermii.

6.3. Technika głębokiej hipotermii z zatrzymaniem krążenia

Głęboką hipotermię z zatrzymaniem krążenia stosuje się w operacyjnym le−
czeniu wrodzonych wad serca u noworodków i niemowląt z ciężarem ciała po−
niżej 10 kg, a także w wybranych przypadkach złożonych wad serca u dzieci
starszych. Technikę taką zaadaptowano jako rutynowe postępowanie u dorosłych,
w zaopatrywaniu tętniaków rozwarstwiających aorty zstępującej i łuku oraz
w leczeniu operacyjnym przewlekłej zatorowości płucnej.
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Ochładzanie organizmu do temperatury 20°C mierzonej w odbytnicy składa
się z dwóch faz: ochładzania powierzchniowego i chłodzenia głębokiego. Pierw−
sza faza – ochładzania powierzchniowego rozpoczyna się po wprowadzeniu do
znieczulenia ogólnego. W tym celu obniżamy temperaturę dziecka do 34°C w od−
bytnicy przez chłodzenie powietrza sali operacyjnej do 18°C i zastosowanie
wodnego materaca przepływowego, na którym ułożone jest dziecko. Druga faza
chłodzenia głębokiego odbywa się podczas krążenia pozaustrojowego, gdzie krew
dziecka chłodzona jest w wymienniku ciepła. Dodatkowo, w czasie zatrzymania
krążenia, okłada się głowę i szyję dziecka woreczkami z lodem, co ma stanowić
dodatkową ochronę dla mózgu. Zależnie od ciężaru ciała dziecka, czas chłodze−
nia głębokiego wynosi od 10–30 minut, z tym, że im mniejsza powierzchnia ciała
dziecka, tym szybciej ulega ono ochłodzeniu. Po osiągnięciu temperatury 20°C
w odbytnicy i 15–17°C w przełyku – zatrzymuje się krążenie pozaustrojowe
a krew dziecka zbierana jest do zbiornika oksygenatora. Równocześnie z zatrzy−
maniem krążenia zaciska się poprzecznie aortę a do jej części wstępującej i krą−
żenia wieńcowego podaje się płyn kardioplegiczny o temperaturze 4°C, w jed−
norazowej dawce 15 ml/kg m.c. (do 20 ml/kg m.c.) (porównaj również roz−
dział 4 w tomie I dotyczący ochrony mięśnia sercowego – str. 49*).

Podanie płynu kardioplegicznego obniża temperaturę mięśnia sercowego do
8–10°C, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed niedotlenieniem mięśnia ser−
cowego w czasie chirurgicznej korekcji wady serca (12, 13). Po jej zakończeniu
wprowadza się ponownie do prawego przedsionka kaniulę żylną, zdejmuje lód
z głowy i wznawia krążenie pozaustrojowe z ogrzewaniem dziecka. Po kilku
minutach krążenia pozaustrojowego i dokładnym odpowietrzeniu lewego serca,
zdejmuje się zacisk z aorty, przywracając tym samym krążenie wieńcowe. Ogrze−
wanie dziecka prowadzimy tak, aby gradient temperatury w wymienniku ciepl−
nym, wody w stosunku do krwi, nie przekraczał 10°C.

Sztuczną wentylację czystym tlenem rozpoczynamy po uzyskaniu tempera−
tury 30°C w odbytnicy. Pełne ogrzanie dziecka do temperatury co najmniej 35°C
w odbytnicy wymaga zwykle do 25 do 40 minut krążenia pozaustrojowego.
U części dzieci wolno ogrzewających się przyspieszamy ten proces przez farma−
kologiczne rozszerzenie łożyska naczyniowego, np. podając nitraty. Po uzyska−
niu normotermii (temperatura w odbycie 35°–37° C), stopniowo odłączamy dziec−
ko od krążenia pozaustrojowego.

6.4. Zalety i powikłania głębokiej hipotermii
z zatrzymaniem krążenia

Wprowadzenie do praktyki klinicznej głębokiej hipotermii z zatrzymaniem
pracy serca stworzyło chirurgom bardzo dobre warunki, w których możliwym
stało się chirurgiczne korygowanie wszystkich najbardziej złożonych wrodzonych
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wad serca. To dzięki tej metodzie można było skutecznie przeprowadzać re−
konstrukcje łuku aorty w zespole hipoplazji lewego serca i przerwanego łuku
aorty, a także wieloetapowe leczenie dzieci z pojedynczą komorą serca w okre−
sie niemowlęcym (14).

Kliniczne zalety metody (porównaj również roz. 2 w tomie I*):
– umożliwia wykonanie korekcji złożonych wad serca oraz skraca znacznie czas

zabiegu kardiochirurgicznego,
– zmniejsza traumatyzację serca przez usunięcie sztywnych kaniul,
– skraca czas krążenia pozaustrojowego przez co zmniejsza powikłania poper−

fuzyjne,
– znacznie zmniejsza uszkodzenie morfotycznych składników krwi przez pom−

py rolkowe, ssanie mechaniczne krwi z pola operacyjnego oraz przez oksy−
genator,

– ogranicza ilość stosowanej kardiopleginy.
Powikłania głębokiej hipotermii z zatrzymaniem krążenia:

– uszkodzenie centralnego układu nerwowego,
– szkody wielonarządowe.

Powikłania te są w dużej mierze wynikiem złej metodyki oziębiania i ogrze−
wania oraz mechanicznego prowadzenia krążenia pozaustrojowego i oksygena−
cji. Główne nieprawidłowości to zbyt długi czas zatrzymania krążenia i poda−
wanie wielokrotnych dawek kardiopleginy. Wydaje się, że bezpieczny czas za−
trzymania krążenia dla noworodków w głębokiej hipotermii wynosi około 75
minut, dla niemowląt 60 minut i 45 minut dla dzieci starszych. Przedłużenie tego
czasu może, ale nie musi, doprowadzić do pooperacyjnych powikłań, do których
zalicza się niedotlenienie mózgu z przejściowymi drgawkami, wzmożonym
napięciem mięśniowym, niedotlenienie mięśnia sercowego, co doprowadzić może
do zatrzymania pracy serca, śpiączki i porażenia spastycznego.

Wielokrotne dawki kardiopleginy u niemowląt wypłukują z mięśnia sercowe−
go substraty potrzebne do resyntezy wysokoenergetycznych fosforanów w okre−
sie reperfuzji. To z kolei prowadzić będzie w okresie pooperacyjnym do zabu−
rzeń rytmu i niewydolności mięśnia sercowego.
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