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R O Z D Z I A Ł  7

Zabiegi łagodzące

Michał Wojtalik, Jacek Henschke, Janusz H. Skalski

7.1. Wstęp

Pomimo postępu w kardiochirurgii i wprowadzenia wczesnej korekcji na−
wet złożonych wad serca, zabiegi łagodzące stale mają zastosowanie. W rzad−
kich przypadkach są one jedynym i ostatecznym możliwym sposobem lecze−
nia takich zaburzeń krążenia krwi, jak zbyt mały przepływ płucny (zespolenie
systemowo−płucne, zabieg Brock’a lub poszerzenie drogi wypływu prawej
komory), nadmierny przepływ płucny (banding) lub upośledzenie spływu
żylnego krwi do komory i/lub mieszania się pomiędzy układami (septektomia
met. Blalock−Hanlon).

W niektórych przypadkach zabiegi operacyjne zostały zastąpione technika−
mi kardiologii interwencyjnej. Możliwe jest obecnie poszerzanie zwężenia za−
stawkowego czy komunikacji międzyprzedsionkowej przy pomocy cewnika
z balonem.

7.2. Zespolenia systemowo−płucne

a) Zespolenie metodą Blalock−Taussig.
W roku 1944 29.XI Alfred Blalock, inspirowany przez kardiologa dzie−

cięcego Helen Taussig, wykonał połączenie końca odciętej obwodowo tętni−
cy podobojczykowej z bokiem tętnicy płucnej (1). W ten sposób część krwi
z systemowego układu tętniczego została skierowana do krążenia płucnego,
zwiększając przepływ krwi przez płuca. Zabieg ten prowadzi do zwiększenia
pobierania tlenu w płucach przez krew i poprawy utlenowania, co objawia się
zmniejszeniem lub ustąpieniem sinicy. W latach późniejszych powstało sze−
reg odmian tej operacji opartych na zasadzie wytwarzania połączenia pomię−
dzy tętniczym układem systemowym i płucnym (ryc. 1).

b) Zespolenie Potts’a zaproponowane w roku 1946 polega na połączeniu boku
lewej tętnicy płucnej z bokiem aorty zstępującej (w przypadku lewostronne−
go łuku aorty) (2). Ze względu na trudności w dobraniu wielkości zespolenia
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oraz trudności w zamknięciu tego połączenia w trakcie późniejszej operacji ko−
rekcyjnej, zabieg ten nie jest obecnie wykonywany.

c) Zespolenie Waterstona z 1962 roku polega na połączeniu prawej tętnicy płucnej
z aortą wstępującą (3). Sposób wykonania połączenia sprzyja zwężeniu pra−
wej tętnicy płucnej z niesymetrycznym obustronnie napływem krwi do płuc.
Podobnie jak w zespoleniu Potts’a, dobranie wielkości połączenia jest trud−
ne. Nadmierny napływ krwi do płuc zagraża rozwojem choroby nadciśnienio−
wej płuc.

d) Modyfikacja zespolenia Blalock−Taussig – (1962) – połączenie protezą naczy−
niową [PTFE (4), allograft żylny (5, 6)] boku tętnicy podobojczykowej z bo−
kiem tętnicy płucnej. W tej odmianie zespolenia systemowo−płucnego wyko−
rzystuje się fakt, że średnica tętnicy podobojczykowej spełnia rolę regulującą
napływ do zespolenia. Dzięki zastosowaniu protezy, łączącej tętnicę podoboj−
czykową z tętnicą płucną, nie ma znaczenia strona, po której wykonuje się
zabieg. Zwykle jest on wykonywany po stronie łuku aorty ze względu na
lepszą dostępność tętnicy podobojczykowej i możliwość jednoczesnego za−
mknięcia przewodu tętniczego.

e) Zespolenie centralne (1963 rok) – polega na połączeniu protezą naczyniową
pnia płucnego z aortą wstępującą (7). Ten typ zabiegu jest szczególnie zale−
cany w przypadku uogólnionej hypoplazji naczyń płucnych oraz jako uzupeł−
nienie valvulotomii metodą Brock’a. W przypadkach serca jednokomorowe−
go ze zmniejszonym przepływem płucnym, wykonanie zespolenia centralne−
go zapobiega powstawaniu siatki naczyń krążenia obocznego w rejonie bli−
zny związanej z boczną torakotomią i zespoleniami wykonywanymi z bocz−
nego dostępu. Obecność blizn i zrostów opłucnowych oraz związanych z ni−
mi połączeń naczyniowych pomiędzy układem płucnym i systemowym wpły−
wa niekorzystnie na działanie planowanych w przyszłości zespoleń typu Total
Cavo−Pulmonary Connection (TCPC).

Ryc. 1 Przykłady zespoleń systemowo−
−płucnych: a) zespolenie typu Blalock−Taussig
(klasyczne), b) zespolenie Blalock−Taussig
zmodyfikowane (proteza naczyniowa),
c) Waterstona, d) Pottsa, e) centralne
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7.2.1. Wskazania do zespolenia systemowo−płucnego

Zespolenie systemowo płucne wykonywane jest w przypadku istotnego nie−
dotlenienia organizmu w przebiegu siniczej wady serca ze zmniejszonym prze−
pływem płucnym przy niemożności wykonania operacji radykalnej. U chorych
kwalifikowanych do takiego leczenia wysycenie tlenem krwi kapilarnej jest
mniejsze niż 70%, hematokryt przekracza 50%. Obserwuje się również zwięk−
szoną męczliwość przy wysiłkach u dzieci starszych i karmieniu u niemowląt oraz
brak należnego przyboru masy ciała. Istotnym wskazaniem do wykonania zespo−
lenia systemowo−płucnego jest występowanie napadów anoksemicznych. Szcze−
gólną grupę stanowią chorzy z siniczą wadą serca i uogólnioną hypoplazją tęt−
nic płucnych ze współistniejącymi odoskrzelowymi naczyniami obocznymi. Jedną
z możliwości leczenia tych skrajnych postaci siniczych złożonych wad serca, jest
wykonanie zespolenia systemowo−płucnego z zamiarem zwiększenia przepływu
płucnego krwi, jako bodźca do lepszego wzrostu naczyń. W przypadku współ−
istnienia, istotnych dla unaczynienia płuc tętnic oskrzelowych, wykonuje się,
razem z zespoleniem systemowo−płucnym, unifokalizację. Polega ona na połą−
czeniu naczyń oskrzelowych z naczyniami dorzecza tętnicy płucnej.

U noworodków zespolenie systemowo−płucne wykonywane jest ze wskazań
pilnych, wyjątkowo nagłych. U dzieci starszych zabieg wykonywany jest zwy−
kle w trybie planowym. Zdarzają się jednak chorzy wymagający pilnej interwencji
z powodu nie poddającego się leczeniu zachowawczemu, napadu anoksemicz−
nego.

7.2.2. Istotne informacje dotyczące przedoperacyjnych
badań diagnostycznych

W ramach przygotowań do operacji wykonuje się podstawowe badania la−
boratoryjne krwi (morfologię, czas krzepnięcia i czas krwawienia, gazometrię,
grupę krwi, elektrolity w surowicy), elektrokardiografię, radiologiczne zdjęcie
przeglądowe klatki piersiowej przednio−tylne i boczne oraz echokardiografię. Ba−
danie echokardiograficzne z dopplerowskim barwnym obrazowaniem przepływu,
dostarcza najczęściej wszystkich niezbędnych informacji o anatomii wady serca
oraz naczyń odchodzących od łuku aorty. W przypadku podejrzenia o nieprawi−
dłowość anatomiczną tętnicy podobojczykowej lub współistnienie istotnych
obocznych naczyń oskrzelowych, wykonuje się angiokardiografię. Dla wykonu−
jącego zespolenie systemowo−płucne, istotne są następujące fakty anatomiczne:
– położenie łuku aorty,
– prawidłowa lub nie anatomia naczyń dogłowowych,
– występowanie istotnych naczyń oskrzelowych,
– położenie i drożność przewodu tętniczego,
– komunikacja na poziomie przedsionków w sercu jednokomorowym z zarośnię−

ciem zastawki dwudzielnej lub trójdzielnej,
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– obecność zwężeń żył płucnych,
– współistnienie częściowego lub całkowitego nieprawidłowego spływu żył płuc−

nych,
– średnica tętnic płucnych oraz obecność zwężeń w rozwidleniu pnia płucnego.

7.2.3. Przygotowanie do operacji

Chory otrzymuje premedykację pół godziny przed przewiezieniem na salę
operacyjną. Na stole operacyjnym, układa się podgrzewany materac zapobiega−
jący wychłodzeniu pacjenta. W czasie wprowadzania do znieczulenia stan cho−
rego monitoruje się przy pomocy zapisu elektrokardiograficznego i pulsoxyme−
trii przezskórnej. Unikać należy wszelkich bodźców sprzyjających wystąpieniu
napadu anoksemicznego (ból, hałas, wstrząsy, oziębienie). Po uśpieniu podłącza
się krwawy pomiar ciśnienia tętniczego (nie na kończynie górnej po stronie pla−
nowanego zespolenia) i cewnik do dużej żyły (centralnej), z możliwością pomiaru
ośrodkowego ciśnienia żylnego. Do pęcherza moczowego wprowadza się cew−
nik celem pomiaru diurezy godzinowej. Można również wprowadzić czujnik do
odbytnicy umożliwiający stały pomiar temperatury.

7.2.4. Wykonanie zespolenia Blalock−Taussig

Klasyczne zespolenie sposobem Blalock−Taussig wykonuje się najczęściej
po stronie przeciwnej do łuku aorty. Wynika to z faktu, że tętnica podobojczy−
kowa prawa, w przypadku lewostronnego łuku aorty, odchodzi od pnia ramien−
no−głowowego. Po zmobilizowaniu obu naczyń można zespolić tętnicę podoboj−
czykową z tętnicą płucną bez zagięcia zagrażającego drożności zespolenia. Zabieg
taki po stronie łuku aorty wymaga najczęściej wykonania plastyki ujścia aortal−
nego tętnicy podobojczykowej polegającej na podłużnym nacięciu i poprzecznym
zszyciu (8).

W przypadku najczęściej występującego lewostronnego łuku aorty, chore−
go układa się prawym bokiem do góry z kończyną górną uniesioną nad głową.
Biodro i bark zostają ustabilizowane taśmami. Odkażone pole operacyjne ogra−
niczone jest jałowymi prześcieradłami i oklejone przezroczystą, jodowaną fo−
lią. W tej okolicy należy pozostawić widoczne brodawkę sutkową i dolną część
łopatki oraz powierzchnię skóry do okolicy przykręgosłupowej. Punkty orien−
tacyjne konieczne są dla prawidłowego nacięcia skóry. Cięcie skórne biegnie
prostopadle do osi ciała, na wysokości 1–2 cm poniżej kąta łopatki od linii
pachowej przedniej do linii łopatkowej a następnie, za kątem łopatki, skręca
ukośnie dogłowowo, wzdłuż międzyżebrza do linii przykręgosłupowej. Drob−
ne krwawienie skórne ustaje samoistnie lub jest opanowane koagulacją elek−
tryczną. Tkankę podskórną, mięsień najszerszy grzbietu i zębaty przedni prze−
cina się nożem elektrycznym. Podobnie nacina się mięśnie międzyżebrza, tuż
ponad niżej położonym IV żebrem. Płuco odsuwa się do tyłu i dołu by uzy−
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skać dostęp do śródpiersia. Na opłucną śródpiersiową można założyć szwy
przytrzymujące płuco.

Po nacięciu śródpiersia, do tyłu od nerwu przeponowego, uwidacznia się
tętnicę płucną i zakłada taśmy (lejce) na jej rozgałęzienia płatowe. Zespolenie
należy wykonać możliwie jak najbardziej przyśrodkowo, co ułatwia przyszłą jego
likwidację i zapobiega zwężeniom ujść tętnic płatowych. W związku z tym
uwalnia się tętnicę płucną, jak najdalej pod żyłą główną górną. Tkankę łączną
śródpiersia na drodze zespolenia nacina się elektrycznie a żyłę nieparzystą pod−
wiązuje i przecina, by zapobiec zagięciu tętnicy podobojczykowej. Należy upew−
nić się czy wypreparowane naczynie nie jest żyłą płucną, która szczególnie po
stronie prawej, jest pierwszym napotkanym naczyniem we wnęce płuca, szcze−
gólnie w przypadku częściowego nieprawidłowego spływu żył płucnych do żyły
głównej górnej lub prawego przedsionka. Sprawdzić należy również, czy odsło−
nięte naczynie nie jest gałęzią płatową górną, zamiast całej prawej lub lewej gałęzi
tętnicy płucnej.

Po przygotowaniu tętnicy płucnej, odsłania się tętnicę podobojczykową po−
łożoną w osklepku opłucnej, z przebiegającym nieopodal nerwem błędnym i je−
go odgałęzieniem – nerwem krtaniowym wstecznym. Należy uwolnić również
część pnia ramienno−głowowego oraz tętnicy szyjnej wspólnej prawej. Rozległa
mobilizacja tych naczyń jest konieczna do wykonania bezpośredniego, z niewiel−
kim napięciem, zespolenia końca tętnicy podobojczykowej z bokiem tętnicy
płucnej. Dla zmniejszenia napięcia przyszłego zespolenia można również prze−
ciąć więzadło płucne.

Naczynia krwionośne odchodzące od tętnicy podobojczykowej zostają pod−
wiązane. Pozostawienie drożnej tętnicy kręgowej może spowodować wystąpie−
nie zespołu podkradania. Na tętnicę podobojczykową, przy jej odejściu od pnia
ramienno−głowowego, zakłada się zacisk naczyniowy. Tętnicę odcina od rozga−
łęzień obwodowych i wysuwa z pętli nerwu krtaniowego. U małych dzieci można
wykorzystać obwodowe rozwidlenie tętnicy podobojczykowej przez nacięcie ujść
jej rozgałęzień i stworzenie poszerzonego lejka, który umożliwi wykonanie
szerszego zespolenia. Jej koniec należy dobrze oczyścić z przydanki. Tętnicę
płucną zamyka się obwodowo zapętlonymi wokoło i zaciągniętymi taśmami
a centralnie zaciskiem naczyniowym. Do nacięcia tętnicy płucnej przyszywa się,
szwem polipropylenowym 7/0 (lub 6/0) koniec tętnicy podobojczykowej.

Sprawdzić należy czy nie ma krwawienia lub wycieku chłonki z uszkodzo−
nych naczyń, po czym rozpręża się płuca. Zabieg kończy pozostawienie drenażu
ssącego w jamie opłucnej i warstwowe zamknięcie torakotomii.

W okresie pooperacyjnym często występuje zespół małego rzutu (skąpomocz,
kwasica metaboliczna, hipotensja), spowodowany ucieczką krwi z układu tętni−
czego systemowego do płucnego. Z reguły stosuje się więc umiarkowane dawki
leków działających inotropowo dodatnio (np. Dopamina). Gdy drenaż opłucno−
wy ustanie można podać 0,5 mg Heparyny na kilogram masy ciała co 4 godzi−
ny, jako profilaktykę zakrzepu w protezie. U noworodków często szmer przepły−
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wu przez zespolenie pojawia się dopiero kilka dni po operacji. Jego prawidłowe
działanie potwierdzić łatwiej klinicznie (saturacja tlenem krwi) lub echokardio−
graficznie. Po rozpoczęciu żywienia doustnego podaje się salicylany w dawce
8 mg/kg masy ciała co 2 dni.

Zmodyfikowane zespolenie sposobem Blalock−Taussig można wykonać po
dowolnej stronie, zwykle po stronie łuku aorty a więc najczęściej po stronie lewej.
Przygotowanie do operacji jest identyczne jak w przypadku zespolenia klasycz−
nego. Tętnicę podobojczykową po stycznym zakleszczeniu nacina się podłużnie.
W nacięcie wszywa się ukośnie docięty koniec protezy*, którą uprzednio zwil−
żono i przepłukano roztworem soli fizjologicznej (niekiedy zaleca się przepłu−
kanie roztworem Heparyny). Kolejno zakleszcza się dosercowo tętnicę płucną
i zaciąga pętle taśm na gałęziach płatowych. Tętnicę płucną nacina się maksy−
malnie dosercowo na dogłowowej powierzchni. W nacięcie to wszywa się drugi
koniec protezy przyciętej na odpowiednią długość. W czasie operacji, gdy płuco
po stronie operowanej jest wyłączone z wymiany gazowej, można się spodzie−
wać zwolnienia czynności serca a nawet zatrzymania krążenia. Z tego względu
leki reanimacyjne (dwuwęglany i adrenalina) powinny być uprzednio przygoto−
wane. Po odkleszczeniu kolejno taśm na gałęziach płucnych, zacisku na tętnicy
płucnej i zacisku na tętnicy podobojczykowej, występuje z reguły niewielkie
krwawienie z miejsc wkłuć w protezie, które ustaje samoistnie. Zwykle obser−
wuje się poprawę saturacji krwi mierzonej pulsoxymetrem. Przetrwały przewód
tętniczy po wyłączeniu wlewu z PGE1 stopniowo zamyka się samoistnie. W przy−
padku istnienia bardzo szerokiego przewodu należy go zamknąć chirurgicznie,
gdyż łączny napływ z wytworzonym zespoleniem może prowadzić do niewydol−
ności krążenia i konieczności reoperacji.

7.2.5. Wykonanie zespolenia centralnego

Zespolenie centralne wykonuje się z dostępu przezmostkowego. Po otwarciu
klatki piersiowej i worka osierdziowego rozpreparowuje się przestrzeń pomię−
dzy pniem płucnym a aortą wstępującą, tak by można było założyć stycznie na
tych naczyniach klemy typu Satynski. W pierwszej kolejności zakleszcza się
stycznie pień płucny pozostawiając światło dla przepływu krwi z prawej komo−
ry. W przypadku zarośnięcia zastawkowego tętnicy płucnej z drożnym przewo−
dem tętniczym można zakleszczyć całe światło pnia płucnego dystalnie, przed
rozwidleniem na tętnice płucne. W zależności od wielkości dziecka przycina się
krótki odcinek protezy politetrafluoroetylenowej z końcami ściętymi ukośnie by
licowały z płaszczyzną ściany pnia płucnego i aorty. W ścianie pnia płucnego
wycina się otwór wycinakiem i przyszywa koniec protezy. Następnie zakleszcza
się stycznie przyległą do pnia płucnego ścianę aorty, w której również wycina
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się otwór i przyszywa szwem polipropylenowym drugi koniec protezy. Niewiel−
kie krwawienie z miejsc wkłuć igły przez protezę po odkleszczeniu zacisków
ustaje zwykle samoistnie. W worku osierdziowym i śródpiersiu zostawia się
dreny. Worek osierdziowy zaszywa się z pozostawieniem niewielkiej nieszczel−
ności dla swobodnej komunikacji ze śródpiersiem przednim. Zabieg kończy
typowe zamknięcie warstwowe torakotomii.

7.2.6. Postępowanie pooperacyjne

Po wytworzeniu zespolenia systemowo−płucnego powstaje układ krążenia
równoległego krwiobiegu małego i dużego ze wspólnym źródłem napływu krwi
z aorty. W okresie pooperacyjnym istotne jest utrzymanie odpowiedniego rzu−
tu minutowego serca i odpowiedniego – proporcjonalnego przepływu płucne−
go i systemowego. Z reguły stosuje się umiarkowane dawki leków działających
inotropowo dodatnio dla utrzymania wyższego ciśnienia tętniczego krwi a co
za tym idzie dobrego przepływu przez zespolenie. Jednocześnie należy uwa−
żać by nadmierny przepływ płucny nie prowadził do zespołu małego rzutu sys−
temowego. Proporcje przepływu pomiędzy krążeniem płucnym a systemowym
można regulować wpływając na opór płucny. Jego zmniejszenie (hiperwenty−
lacja, zwiększenie stężenia O2 w mieszaninie oddechowej) prowadzi do zwięk−
szenia przepływu płucnego a zwiększenie oporu (hipowentylacja, zmniejsze−
nie stężenia O2 w mieszaninie oddechowej) do zmniejszenia przepływu płuc−
nego.

Po ustaniu krwawienia, w kilka godzin po zakończeniu operacji, stosuje się
wlew ciągły z Heparyny w dawce 0,5–1 mg/kg m.c./4 godziny. Po rozpoczęciu
żywienia doustnego odstawia się Heparynę a w to miejsce podaje się kwas ace−
tylosalicylowy w dawce 8 mg/kg m.c. co dwa dni.

7.2.7. Wyniki wczesne i odległe

Wykonanie zespolenia sytemowo−płucnego jest związane ze stosunkowo nie−
wielkim ryzykiem niepowodzenia. Ryzyko to jest wyższe u noworodków i nie−
mowląt. W  badaniach pooperacyjnych obserwuje się szereg powikłań,
z których do najczęstszych należy zwężenie tętnicy płucnej w miejscu zespole−
nia. Poza tym wymienia się zagięcie tętnicy płucnej z pociągania, asymetrię na−
pływu pomiędzy płucem prawym i lewym, nadciśnienie płucne w wyniku nad−
miernego przepływu krwi przez zespolenie, tętniak rzekomy lub prawdziwy
[w przypadku żyły jako protezy (6)]. W przypadku użycia protezy politetra−
fluoroetylenowej opisywane są uporczywe przesięki do jamy opłucnowej wyma−
gające reoperacji i wymiany protezy.

Drożność zespolenia zależna jest od dobrego napływu i odpływu krwi.
W przypadku protez politetrafluoroetylenowych średnicy 4 mm, zaobserwowa−
no większe ryzyko ich wczesnego zamknięcia (9).
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7.3. Banding tętnicy płucnej

W czasie życia płodowego opór płucny jest równy lub przewyższa opór sys−
temowy. Po urodzeniu i upowietrznieniu płuc opór płucny szybko się obniża.
W wadach serca ze swobodną komunikacją na poziomie komór (np. duży uby−
tek lub mnogie ubytki przegrody międzykomorowej, wspólna komora, pojedyn−
cza komora bez zwężenia ujść tętniczych) w miarę obniżania się oporu płucne−
go, coraz więcej krwi wyrzucane jest do układu płucnego, kosztem przepływu
systemowego. Zwykle około drugiego, trzeciego miesiąca życia rozwija się
niewydolność krążenia, która tylko czasowo poddaje się leczeniu farmakologicz−
nemu, o ile wcześniej nie rozwinie się oporowe nadciśnienie płucne. W przypad−
kach wad wrodzonych serca ze wzmożonym przepływem płucnym, w roku 1952
Muller i Dammann (10) wprowadzili zabieg zwężenia taśmą pnia płucnego
(banding), celem zmniejszenia przepływu płucnego.

7.3.1. Wskazania do zabiegu

W miarę postępu kardiochirurgii nawet złożone wady serca zaczęto leczyć
jednoetapowo. Z tego względu banding jest wykonywany rzadziej. Wskazaniem
do tej operacji są nadal:
– serce jednokomorowe ze wzmożonym przepływem płucnym,
– mnogie ubytki przegrody międzykomorowej,
– inne wady z przeciekiem z lewa na prawo ze współistniejącym, opornym na

leczenie, masywnym zakażeniem i/lub wyniszczeniem organizmu.
Nawet w tej grupie wad banding jest rzadko wykonywany w wieku nowo−

rodkowym. Sytuacja taka ma miejsce najczęściej w przypadku współistniejącej
wady łuku aorty, wymagającej interwencji w pierwszych dniach życia. Wówczas
jednoczasowo wykonuje się operację plastyczną aorty i banding.

Innym wskazaniem do założenia bandingu jest przygotowanie do korekcji
anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych poza okresem noworodkowym.
Wytworzone zwężenie pnia płucnego powoduje podwyższenie ciśnienia skurczo−
wego i stopniowy przerost mięśnia komory lewej, przygotowując ją do pracy
w układzie systemowym (11, 12).

7.3.2. Przygotowanie do zabiegu i technika operacyjna

Zabieg w przypadkach typowych wykonuje się z lewostronnej bocznej tora−
kotomii w trzecim lub czwartym międzyżebrzu (ryc. 2). Dostęp prawostronny
stosuje się w przypadku nietypowego położenia dużych naczyń (TGA, DORV)
oraz gdy konieczne jest równoczesne wykonanie septostomii metodą Blalock−
−Hanlon. Równoczesne zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego, przy
współistnieniu takiej konieczności, jest znacznie trudniejsze – z dostępu od
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wnętrza worka osierdziowego. Zastosowanie wówczas dostępu przez klasyczną
sternotomię, może być uzasadnione.

Na czas zabiegu oraz wczesnego okresu pooperacyjnego chory wymaga podłą−
czenia krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego systemowego i pulsoksymetrii.
Sprawdza się i podwiązuje przewód tętniczy. Po otwarciu worka osierdziowego
zakłada się taśmę dookoła pnia płucnego, starając się by przebiegała jak najbli−
żej zastawki płucnej i nie zwężała tętnic płucnych w rozwidleniu. Podczas
oszczędnego oddzielania pnia płucnego od aorty zwrócić należy uwagę na na−
czynia krwionośne biegnące pomiędzy nimi, których uszkodzenie może być
przyczyną kłopotliwego krwawienia. Obwodowo od przewiązki mierzy się ci−
śnienie krwi. Obserwując zachowanie się ciśnienia systemowego, płucnego i pul−
soksymetrii, stopniowo zaciska się taśmę. Wybór materiału do bandingu (tasiemki
lub nici) zależy od osobistych preferencji chirurga. W naszym ośrodku używa−
my grubej nici lnianej. Gdy ciśnienie w tętnicy płucnej zmaleje o 1

/3 do 
1
/2 w po−

równaniu z wartością początkową, ciśnienie systemowe przestaje rosnąć lub puls−
oksymetria wykazuje spadek saturacji poniżej 75%, należy zaprzestać dalszego
zaciskania przewiązki i odczekać kilka minut. Po sprawdzeniu, że chory nie
załamuje się krążeniowo, blokujemy przewiązkę w ustalonej średnicy. Można też
stosować formułę ustalającą obwód przewiązki na podstawie masy ciała (20 mm
+ 1 mm/kg m.c. dla chorych z przeciekiem lewo−prawym i 24 mm + 1 mm/kg
m.c. dla dzieci z przeciekiem wewnątrzsercowym dwukierunkowym).

Nacięcie worka osierdziowego zbliża się luźno, by umożliwić odpływ wy−
dzieliny do opłucnej, w której na dzień lub dwa zostawia się dren.

Większość chorych przed operacją jest w stanie niewydolności krążeniowej.
Założenie przewiązki podnosi obciążenie następcze. Z tych względów stosowa−
nie środków inotropowo dodatnich w bezpośrednim okresie pooperacyjnym jest
regułą.

Ryc. 2. Operacja Dammanna i Mullera – banding tętnicy płucnej, dostęp przez boczną lewą to−
rakotomię: a) niewielkim cięciem otwarty worek osierdziowy, przeprowadzanie narzędziem gru−
bej nici wokół pnia tętnicy płucnej; b) zaciśnięty banding; powyżej miejsca zaciśnięcia założona
linia bezpośredniego pomiaru ciśnienia (usuwana po dociśnięciu bandingu i dokonaniu pomiarów)

a b
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7.3.3. Powikłania

W wyniku bandingu może dojść do szeregu powikłań. Do najczęstszych
należy zsunięcie się podwiązki na rozwidlenie pnia płucnego i zwężenie jednej
lub obu gałęzi tętnicy płucnej. Rzadziej zdarzają się:
– przecięcie przez taśmę (nić) pnia płucnego, powodujące:

• ostre krwawienie lub tętniak rzekomy
• przemieszczenie taśmy do wnętrza naczynia (spadek gradientu prowadzący

do niewydolności krążenia lub rozwoju nadciśnienia płucnego),
– zwężenie lub zarośnięcie (w mechanizmie przerostu mięśnia) ubytku przegro−

dy międzykomorowej (groźne w przypadku jednokomorowego serca z obec−
nością tzw. komory odpływowej),

– zwężenie drogi wypływu lewej komory,
– zakrzepica tętnic płucnych,
– narastający po zabiegu spadek saturacji krwi tętniczej (zbyt duży gradient).

Debanding jest wykonywany w trakcie następnych zabiegów korekcyjnych.
Polega najczęściej na podłużnym nacięciu miejsca zwężonego taśmą i wszyciu
osierdziowej łaty poszerzającej. Można również wyciąć zwężenie i zespolić pień
płucny koniec do końca. W przypadku zwężenia jednej lub obu gałęzi tętnicy
płucnej, zabieg jest bardziej skomplikowany. Wymaga rozległego uwolnienia
z blizny okolicy bandingu i naczyń płucnych oraz wykonania rozległej plastyki
własną łatą osierdziową (o ile zrosty nie dyskwalifikują jej zastosowania) lub
obcą. W rzadkich przypadkach wymagających rozległej plastyki rozwidlenia pnia
płucnego i prawej tętnicy płucnej, może być konieczne przecięcie aorty wstępu−
jącej dla uzyskania dobrego dostępu operacyjnego.

7.4. Septostomia metodą Blalock−Hanlon

Otwór owalny w przełożeniu wielkich pni tętniczych jest miejscem mieszania
się krwi pomiędzy krwiobiegiem płucnym a systemowym, warunkującym minimal−
ne utlenowanie organizmu chorego. W przypadkach serca jednokomorowego z za−
rośnięciem zastawki przedsionkowo−komorowej, otwór owalny stanowi drogę
napływu krwi do komory ze strony pozbawionej zastawki przedsionkowo−
−komorowej (np. w zarośnięciu zastawki trójdzielnej krew żylna systemowa prze−
dostaje się przez ubytek przegrody międzyprzedsionkowej z prawego do lewego
przedsionka i dalej przez zastawkę dwudzielną do komory lewej). Stąd, wczesne
zamknięcie otworu owalnego lub jego mały rozmiar, może istotnie pogarszać stan
chorych w w/w grupie wad. W 1950 roku Blalock i Hanlon (13) chirurgicznie, bez
krążenia pozaustrojowego, wytworzyli ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Zabieg można wykonać z prawostronnej torakotomii przez czwarte między−
żebrze. W przypadku wskazań do jednoczesnego wykonania zespolenia systemo−
wo−płucnego, lepiej jest stosować dostęp przez trzecie międzyżebrze. Po otwar−
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ciu worka osierdziowego rozlegle mobilizuje się żyły i tętnicę płucną prawą. Na
przegrodę międzyprzedsionkową w miejscu planowanego wycięcia oraz przyle−
głe ściany lewego oraz prawego przedsionka, po obu stronach rowka między−
przedsionkowego zakłada się szwy wodzące. Zakleszcza się taśmami prawą
tętnicę płucną i prawe żyły płucne a następnie zakłada zacisk typu Satynski
jednocześnie obejmujący ścianę lewego i prawego przedsionka wraz z przegro−
dą międzyprzedsionkową w środku. Po podłużnym nacięciu obu przedsionków
tuż przy przegrodzie, pociągając, przy lekko poluzowanym zacisku, wysuwa się
fragment przegrody międzyprzedsionkowej i wycina. W tym okresie najczęściej
obserwuje się znaczne zaburzenia krążenia – spadek ciśnienia, zwolnienie czyn−
ności serca. Ponownie delikatnie luzując zacisk i przytrzymując brzegi prawego
oraz lewego przedsionka wypuszcza się przegrodę międzyprzedsionkową z pow−
rotem, umożliwiając swobodny przepływ krwi wewnątrz serca. Brzegi obu przed−
sionków zszywa się nad miejscem wycięcia przegrody i wytworzonym w ten
sposób ubytkiem międzyprzedsionkowym (ryc. 3). Wprowadzenie balonowej
septostomii przez Rashkinda i Millera (14) w 1966 roku niemal wyparło stoso−
wanie tej operacji.

Ryc. 3. Septostomia metodą Blalock−Hanlon: a) stan wyjściowy przed septostomią, b) po nacięciu
lewego (LA) i prawego (RA) przedsionka wzdłuż przegrody międzyprzedsionkowej (septum),
wyciągnięcie i wycięcie części przegrody, c) wypuszczenie przegrody międzyprzedsionkowej w głąb
serca, d) zszycie ściany lewego i prawego przedsionka nad powstałym ubytkiem przegrody

międzyprzedsionkowej (ASD). VCS – żyła główna górna, PV – żyła płucna

a b c d

7.5. Operacja Brocka

Zabieg ten wprowadził Brock w 1948 roku (14). Początkowo metodę tę sto−
sowano we wszystkich wadach ze zwężeniem zastawkowym drogi wypływu pra−
wej komory. Obecnie jedynym wskazaniem do takiej interwencji jest zarośnię−
cie błoniaste tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej. Przed za−
biegiem należy upewnić się, czy z zarośnięciem tętnicy płucnej nie współistnie−
ją sinusoidy wieńcowe (15). W przypadku ich stwierdzenia nie należy raczej wy−
konywać zabiegu, gdyż obniżenie ciśnienia w prawej komorze może spowodo−
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wać zmniejszenie przepływu wieńcowego, z następowym niedokrwieniem mię−
śnia sercowego i zawałem. Sinusoidy występują najczęściej w przypadku hypo−
plazji prawej komory z towarzyszącą hypoplazją zastawki trójdzielnej.

Zabieg wykonuje się z przezmostkowej torakotomii. Zakłada się szew uszczel−
niający z podkładkami filcowymi na przednią ścianę prawej komory. Przez małe
nacięcie w granicach zabezpieczonych szwem wprowadza się rozszerzadła
Hegara o wzrastającej średnicy, którymi rozrywa się błonę i powstały otwór stop−
niowo poszerza. Na tym etapie zabiegu uważać należy, by rozszerzadłem nie spo−
wodować uszkodzenia tylnej ściany komory i pnia płucnego. Nacięcie zamyka
się poprzez zawiązanie szwu zabezpieczającego. Czasem jednocześnie wykonu−
je się centralne zespolenie systemowo−płucne, by po zatrzymaniu wlewu z PGE1

i zamknięciu przewodu tętniczego zapewnić wystarczający przepływ płucny oraz
stymulować wzrost komory prawej.

Wraz z rozwojem kardiologii inwazyjnej możliwe stało się przezskórne wy−
konanie zabiegu perforacji błoniastego zarośnięcia zastawki tętnicy płucnej.
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