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9.1. Wstęp
Postęp technologiczny, jaki nieustannie dokonuje się w naszym stuleciu,
umożliwił rozwój wielu nowych metod również w medycynie, które wspomaga−
ne przez ugruntowaną tradycyjną wiedzę mają na celu poprawę efektów stoso−
wanej dotychczas terapii. W wielu dziedzinach medycyny, po osiągnięciu dobrego
efektu zamierzonego leczenia, uwaga skoncentrowana została na ograniczeniu
niekorzystnych efektów ubocznych, mających znaczący wpływ na samopoczu−
cie pacjentów a możliwych do uniknięcia po odpowiednim zmodyfikowaniu
dotychczas stosowanych metod. W chirurgii rosnącą popularnością cieszą się
techniki zmierzające do zmniejszenia urazu, do niedawna uważanego za nie−
odzowny element leczenia operacyjnego. Wysiłki i starania lekarzy są niewąt−
pliwie stymulowane przez, dające się zauważyć, rosnące oczekiwania ze strony
pacjentów wymagających leczenia chirurgicznego, dodatkowo podsycane donie−
sieniami o postępach w rozwoju procedur chirurgii małoinwazyjnej. Powszech−
nie znane osiągnięcia chirurgów w stosowaniu technik laparoskopowych w chi−
rurgii ogólnej, ginekologii i torakochirurgii, doprowadziły do wielokrotnie po−
wtarzanego przekonania, że w niedalekiej przyszłości wiele, a być może więk−
szość typowych operacji chirurgicznych, wykonywanych będzie w trybie ambu−
latoryjnym, zaś towarzyszące im dolegliwości, urazy i dyskomfort pacjentów
zostaną maksymalnie ograniczone. Wyleczenie, rozumiane jako powrót pacjenta
do normalnej aktywności, nie będzie zatem ograniczane przez konieczność
opanowania efektów ubocznych, związanych na przykład z rozległym cięciem
chirurgicznym lub niekorzystnego pod względem psychologicznym faktu posia−
dania widocznej, wyraźnie eksponowanej blizny.
Światowy trend rozwoju chirurgii małoinwazyjnej nie ominął także kardio−
chirurgii, w tym leczenia operacyjnego wrodzonych wad serca u dzieci. Mało−
inwazyjna i kosmetyczna kardiochirurgia dziecięca to dziedziny stawiające so−
bie za cel ograniczenie stopnia urazu bądź oszpecenia klatki piersiowej u cho−
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rych wymagających operacji serca z powodu wad wrodzonych i nabytych, bez
szkody dla chirurgicznej dokładności i bezpieczeństwa pacjentów.

9.2. Rys historyczny – rozwój technik małoinwazyjnych
w kardiochirurgii
Dynamiczny rozwój technik małoinwazyjnych w kardiochirurgii odbywa się
praktycznie w okresie ostatniego dziesięciolecia, kiedy to pojawiły się pierwsze
doniesienia na ten temat w literaturze światowej. Po raz kolejny w centrum
zainteresowania kardiochirurgów znalazły się proste ubytki przegrody między−
przedsionkowej typu otworu wtórnego (ASD II), które zaczęto operować z za−
stosowaniem innych dróg chirurgicznego dostępu (1, 2). Ten stosunkowo prosty
zabieg można bowiem wykonać z porównywalnie dobrym efektem stosując różne,
wielokrotnie dotychczas sprawdzone techniki, przy zachowaniu zasad chirurgicz−
nej dokładności i bezpieczeństwa (1, 2). Poszukiwanie sposobów zmniejszenia
urazu operacyjnego przebiegało podobnie, aczkolwiek niezależnie w wielu reno−
mowanych ośrodkach. Początkowo metody alternatywne stosowano w kardiochi−
rurgii wieku dorosłego a nieco później także dziecięcej.
W trakcie poszukiwania małoinwazyjnych metod chirurgicznego dostępu
w kardiochirurgii otwartego serca, przypomniane zostały techniki torakotomii
bocznej, stosowane z powodzeniem w leczeniu wad wrodzonych wymagających
krążenia pozaustrojowego u pacjentów dorosłych (1, 3). Przednioboczna mini−
torakotomia, z pewnymi ograniczeniami, wydaje się być możliwa do zastosowania
w leczeniu operacyjnym ubytków przegród serca u dzieci starszych oraz wybra−
nych wad zastawkowych (3, 4), jednakże od pewnego czasu najchętniej stoso−
wana jest w kardiochirurgii choroby wieńcowej u dorosłych (4). Ograniczona
przednioboczna wysoka minitorakotomia, opisana przez Starka w roku 1983 (5),
jest stosowana przez niektórych chirurgów jako małoinwazyjny dostęp do tęt−
nicy płucnej dla założenia podwiązki (banding) u noworodków. W Polsce tora−
kotomię oszczędzającą mięśnie u dzieci opisał Dzielicki w 1999 r. (6). Oszczęd−
na, ograniczona tylnoboczna minitorakotomia jest stosowana do podwiązania
przetrwałego przewodu Botalla (PDA). W szczególności zaś u wcześniaków
i noworodków, kiedy wykonanie każdego zabiegu chirurgicznego najczęściej
uwarunkowane jest pilnymi wskazaniami dla ratowania życia, stosowanie takiej
techniki o zmniejszonej inwazyjności, ma na celu obniżenie ryzyka wystąpienia
powikłań, związanych przede wszystkim z ciężkim stanem wyjściowym pacjen−
ta. Lewoboczną torakotomię z kosmetycznym podłużnym cięciem skóry w linii
pachowej środkowej, której używano niekiedy do podwiązania PDA u dzieci
starszych, opracował Browne już w 1952 r. (7).
Wśród uprzednio opisanych, odnawianych obecnie technik otwarcia most−
ka, szczególnym uznaniem cieszy się sternotomia pośrodkowa z cięcia podsut−
kowego, stosowana z powodzeniem u wybranej grupy pacjentów, głównie

140

Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski, Zbigniew Religa

kobiet i nastolatek (8). W piśmiennictwie polskim metoda ta przedstawiona
została po raz pierwszy przez Skalskiego i Witesa (9), przy czym warto zazna−
czyć, iż autorzy zwrócili uwagę na często pomijany, ważny problem oszpece−
nia klatki piersiowej po operacji i jego wpływ na samopoczucie pacjentek,
niezależnie od dobrego efektu zasadniczej operacji serca. Metoda, opracowa−
na przez Brutela de la Riviere w 1980 roku jako kosmetyczna procedura w le−
czeniu wad wrodzonych serca, stała się w okresie dynamicznego rozwoju
transplantologii podstawą do wypracowania standardowego dostępu w zabie−
gu sekwencyjnego przeszczepu obu płuc (dLTX) oraz serca i płuc (HLTX),
także sposobem clamshell. Obecnie w przeszczepach płuc metoda ta zastępo−
wana jest przez jednocześnie wykonywane, symetryczne, dwie przedniobocz−
ne torakotomie bez przecinania mostka (10). Nową techniką chirurgiczną jest
zamknięcie typowego ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II)
u dzieci z dostępu przez wyrostek mieczykowaty, bez otwierania mostka, z cał−
kowitym zatrzymaniem krążenia w głębokiej hipotermii. Operacje tego typu
opisali pierwotnie niezależnie – van de Wal i Barbero−Marcial w 1998 roku,
a następnie wspólnie (11). Wydaje się, iż ta bardzo ograniczona i nietypowa
ekspozycja serca, wymagająca dodatkowo kaniulacji naczyń udowych, czyni
ze stosunkowo prostego zabiegu procedurę o znacznie podwyższonym ryzyku.
Podobne problemy związane z gorszą ekspozycją serca występują w przypad−
ku metody ograniczonej sternotomii z poprzecznym przecięciem mostka, sto−
sowanej w operacjach wad wrodzonych u starszych dzieci oraz zastawek u do−
rosłych (12). Dodatkowo metoda ta obciążona jest niemal rutynowym podwią−
zaniem obu tętnic piersiowych wewnętrznych. Częściowa sternotomia w zakre−
sie rękojeści i górnej części trzonu mostka wprowadzana jest w wybranych
operacjach wad zastawki aortalnej i mitralnej u młodzieży i dorosłych, jednakże
wiąże się z pogorszeniem bezpośredniej kontroli pola operacyjnego (13).
Podobne uwarunkowania są konsekwencją zastosowania częściowej sternoto−
mii w dolnej części mostka, co często wymaga dodatkowej kaniulacji udowej,
stanowiącej zbędne obciążenie (12). Kolejną, najnowszą modyfikacją jest
małoinwazyjna sternotomia pośrodkowa z ograniczonym nacięciem skóry,
wykonywana w zakresie trzonu mostka i wyrostka mieczykowatego, która
wydaje się łączyć zalety klasycznej sternotomii pośrodkowej, ze znaczną
poprawą efektu kosmetycznego, przy możliwym do zaakceptowania stopniu
utrudnienia dla chirurga (14).
Jako kolejną alternatywę opisano cięcie przymostkowe (15), zwyczajowo od
nazwiska autora nazywane sposobem Cosgrove, przydatne w wybranych opera−
cjach wad wrodzonych i operacjach zastawkowych, oraz sternotomię w kształcie
litery Y lub T. Metody te wydają się być ciągle na etapie opracowywania, jed−
nakże ze względu na ryzyko uszkodzenia tętnic piersiowych wewnętrznych
i chrząstki przymostkowej, odpowiedzialnej za prawidłowy rozwój mostka i że−
ber oraz w konsekwencji zagrożenie niesymetrycznym rozwojem klatki piersio−
wej, są one mało przydatne u dzieci (16).
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Coraz częściej w chirurgii serca opisywane są techniki videotorakoskopowe
a tor wizyjny coraz powszechniej stosowany jest jako urządzenie wspomagają−
ce, ułatwiające wykonanie operacji serca przy jego nietypowej ekspozycji (17).
Użycie torakoskopu znalazło, jak dotychczas, pełną akceptację, jako metoda
umożliwiająca zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego u dzieci, oraz
pobrania żyły odpiszczelowej i tętnicy piersiowej wewnętrznej do pomostowa−
nia naczyń wieńcowych. W kardiochirurgii dziecięcej tor wizyjny stosowany jest
w celu lepszego uwidocznienia ubytków w przegrodach serca, jak np. mięśnio−
wego VSD lub lepszej ekspozycji aorty wstępującej, celem wybrania optymal−
nego miejsca jej kaniulacji. Dzięki zastosowaniu torakoskopu oraz zmodyfiko−
wanych narzędzi chirurgicznych o wydłużonym zasięgu ramienia, możliwa stała
się korekcja ubytków przegród z minitorakotomii prawobocznej, wykonywanej
w linii podsutkowej. Współcześnie torakoskop w okresie pooperacyjnym bywa
stosowany w celu małoinwazyjnego usunięcia trudno dostępnych zbiorników
płynu i zorganizowanych złogów, wymagających odbarczenia. W chwili obecnej
techniki te dla pełniejszego zakresu operacji serca u dzieci, nadal wydają się być
kwestią przyszłości a ich dalsze upowszechnienie jest uwarunkowane kosztami
i rozwojem możliwych do szerokiego zastosowania technologii, z daleko posu−
niętą miniaturyzacją urządzeń.
W chirurgicznym leczeniu wrodzonych wad serca u pacjentów dorosłych
z powodzeniem zastosowany został ostatnio robot kardiochirurgiczny. Pierwsze
doniesienia na ten temat pochodzą z roku 2001 z ośrodka w Mediolanie, gdzie
włoska grupa chirurgów (Torracca, Alfieri) pracuje z urządzeniem typu „DaVin−
ci” (18). Dzięki zastosowaniu robota kardiochirurgicznego zamknięcie ubytku
w przegrodzie międzyprzedsionkowej stało się możliwe bez otwierania klatki
piersiowej, po uprzednim podłączeniu pacjenta do krążenia pozaustrojowego
i zatrzymaniu serca (również bez otwierania klatki piersiowej) za pośrednictwem
zestawu endokaniul z balonem zamykającym aortę typu „Heart−Port”. Obecnie,
głównie z powodu rozmiarów urządzeń tego rodzaju, kosztów oraz wciąż nie−
wielkiego doświadczenia chirurgów, ich bezpieczne, rutynowe zastosowanie
w kardiochirurgii dziecięcej, nie wydaje się możliwe.
Nie sposób też pominąć postępów w przeznaczyniowym leczeniu wad serca.
Kardiologia interwencyjna, pomimo opisywanych powikłań i ograniczeń, towa−
rzyszących jej rozwojowi, które nadal uzależniają ją w znacznym stopniu od
zabezpieczenia kardiochirurgicznego (19), z pewnością przewyższa techniki
chirurgiczne pod względem zmniejszenia stopnia towarzyszącego im urazu.
Balonowe plastyki zastawki tętnicy płucnej i aortalnej, jak również przeznaczy−
niowe zamykanie przewodu tętniczego Botalla czy ubytku w przegrodzie mię−
dzyprzedsionkowej, stały się niewątpliwym sukcesem kardiologów, w wielu
sytuacjach umożliwiając odstąpienie od leczenia kardiochirurgicznego. Godnym
podkreślenia jest fakt, iż wysiłki chirurgów w zakresie ograniczenia dojścia
operacyjnego mają na celu stworzenie realnej, dogodnej i możliwie najmniej
inwazyjnej alternatywy, dla wciąż dużej grupy pacjentów wymagających inwa−
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zyjnego leczenia serca, którym na obecnym etapie rozwoju niewiele potrafi
zaoferować kardiologia interwencyjna.

9.3. Współczesna kardiochirurgia małoinwazyjna
Ze względu na wciąż dużą liczbę chorych, wymagających zdecydowanie
chirurgicznego leczenia serca, nadal poszukiwane i opracowywane są alternatyw−
ne sposoby wykonania, klasycznych dotychczas, zabiegów kardiochirurgicznych.
W sposób szczególny zagadnienie chirurgicznego leczenia serca z ograniczeniem
urazu operacyjnego dotyczy dużej grupy chorych z prostymi wrodzonymi wa−
dami, głównie ubytkami przegród, których korekcja stanowi około 30% opera−
cji przeprowadzanych w wieku dziecięcym oraz u dorosłych, operacji z powodu
choroby wieńcowej i wad zastawkowych. Z powyższych uwarunkowań wynika
fakt, iż małoinwazyjna chirurgia serca jest jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Wspierana nowoczesną
technologią umożliwia ona zmianę wielu dotychczas stosowanych klasycznych
technik operacyjnych, na metody zapewniające osiągnięcie równie dobrego efektu
leczenia, z niezwykle istotnym dla chorego zmniejszeniem stopnia towarzyszą−
cego urazu. W sposób szczególny problem ten dotyczy kardiochirurgii, w której
postęp w równym stopniu uzależniony jest od umiejętności technicznych i wie−
dzy chirurgów, jak też od rozwoju urządzeń wspomagających.
Jednym z podstawowych sposobów zmniejszenia towarzyszącego urazu
w leczeniu operacyjnym serca, jest możliwie najmniej inwazyjne pokonanie
bariery powłok klatki piersiowej, co zaowocowało opracowaniem szeregu nowych
dróg chirurgicznego dostępu do serca lub zmodyfikowaniem starych, dobrze
poznanych i typowych metod (20). Techniki małoinwazyjne zaczęto stosować
w operacjach prostych wrodzonych wad serca, także u dzieci. Rozwój technik
o ograniczonej inwazyjności w kardiochirurgii prostych wad wrodzonych spowo−
dował rozszerzanie wskazań do małoinwazyjnej chirurgii do większego zakresu
zabiegów na sercu, w tym także do leczenia bardziej skomplikowanych wad serca
(21). Warto podkreślić, że techniki małoinwazyjne, lub poprawiające ostateczny
efekt kosmetyczny operacji, w następnej kolejności zastosowano także w chirurgii
wieńcowej i leczeniu operacyjnym wad zastawkowych (20). Celem wszystkich
tych wysiłków była poprawa wyników leczenia chirurgicznego, rozumiana jako
zmniejszenie dyskomfortu towarzyszącego operacji, ograniczenie ryzyka wystą−
pienia typowych, możliwych do przewidzenia powikłań oraz zapewnienie satys−
fakcjonującego efektu kosmetycznego w okresie odległym.
Dalszy wzrost zainteresowań małoinwazyjną kardiochirurgią, poparty coraz dłuż−
szym okresem obserwacji chorych i postępującym doświadczeniem chirurgów, spo−
wodował powstanie ogólnego kierunku rozwoju tego typu chirurgii serca (20). Dzięki
temu, szereg technik, do niedawna uważanych za nowatorskie lub eksperymentalne,
weszło w zakres rutynowo wykonywanych operacji w wielu ośrodkach (23).
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Wobec nadal pojawiających się doniesień o nowych sposobach ograniczania
inwazyjności chirurgicznego leczenia serca, istnieje potrzeba wnikliwej oceny,
a także klasyfikacji, najbardziej dotychczas znanych i popularnych metod.

9.3.1. Małoinwazyjna sternotomia pośrodkowa
W technice małoinwazyjnej sternotomii pośrodkowej u dzieci, mostek prze−
cinany jest w jego środkowej części, z pozostawieniem ciągłości bieguna górne−
go – rękojeści oraz dolnego – wyrostka mieczykowatego. Część chirurgów opisuje
tę technikę z przecięciem dolnych 2/3 mostka i z zastosowaniem zmodyfikowa−
nego rozwieracza, ułatwiającego ekspozycję serca. Z powodu utrudnionego
dostępu do górnej części śródpiersia, zastosowano rozwieracze z własnym źró−
dłem zimnego światła, celem poprawy widoczności. Niezależnie od sposobu
przecięcia mostka, nacięcie skóry a w następstwie także blizna po operacji,
najczęściej nie przekracza 5 cm. Z tego dostępu utrudnione są niektóre typowe
czynności, jak np. kaniulacja aorty i żyły głównej dolnej, jednak dostęp do
ubytków przegród serca nie ulega pogorszeniu (ryc. 1). Rozpoczęcie krążenia

Ryc. 1. Dziecko 5−tygodniowe operowane z powodu dużych rozmiarów (13 mm) ubytku w prze−
grodzie międzykomorowej. Końcowa faza zabiegu. Widoczna kaniula tętnicza i pojedyncza kaniula
żylna (dziecko operowane z zastosowaniem techniki głębokiej hipotermii) oraz w nadbrzuszu
wyprowadzony dren z worka osierdziowego.
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pozaustrojowego odbywa się z początkowo jedną kaniulą żylną, wprowadzoną
do uszka prawego przedsionka (ryc. 2 a,b). Ułatwiony dostęp do obu żył głów−
nych po takim odbarczeniu serca ułatwia ich następową oddzielną kaniulację.
W przypadku niespodziewanych trudności śródoperacyjnych możliwe jest uzy−
skanie pełnego, szerokiego dostępu do serca po docięciu mostka do typowej
sternotomii. Główną zaletą tej metody, mogącej jednak spowodować pewne
trudności techniczne dla mniej doświadczonego zespołu chirurgicznego, jest
lepsza pooperacyjna stabilizacja mostka a przede wszystkim obręczy barkowej
i dolnego bieguna. W obserwacji wielu autorów, także naszej, miało to ważny
wpływ na poprawę parametrów wczesnego okresu pooperacyjnego, zmniejsze−
nie dolegliwości bólowych oraz usprawnienie rehabilitacji w okresie szpitalnym.

a)

b)

Ryc. 2. a) To samo dziecko tuż po zszyciu skóry, b) Po założeniu opatrunku –
długość rany wynosi 31 mm
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9.3.2. Sternotomia pośrodkowa z ograniczonego cięcia skórnego
Z cięcia skórnego ograniczonego do długości 5–7 cm otwierany jest cały
mostek, którego brzegi na czas zabiegu i krążenia pozaustrojowego rozszerzone
są rozwieraczem dla niemowląt, zajmującym mało miejsca w zmniejszonym polu
operacyjnym (ryc. 3 a,b). Dostęp do serca jest nieco łatwiejszy aniżeli w przy−
padku częściowego otwarcia mostka a ponadto łatwiejsze jest rozwarcie całko−
wicie przeciętego mostka. Dla końcowego efektu kosmetycznego ważna jest
ochrona brzegów rany przed uszkodzeniem skóry podczas przecinania mostka,
jak też jej niedokrwienia wskutek nadmiernego rozciągnięcia otwartym rozwie−
raczem. W technice tej wykonywane są małoinwazyjne zabiegi wymiany i pla−
styki zastawki mitralnej u nastolatków i pacjentów dorosłych (głównie kobiet).

a)

b)

Ryc. 3 a, b. Dziewczynki w wieku 14 i 12 lat operowane z ograniczonego cięcia skórnego, długość
rany odpowiednio 7 oraz 6,5 cm (u pierwszej zamknięto ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
u drugiej – w przegrodzie międzyprzedsionkowej)

9.3.3. Częściowa górna ministernotomia
W metodzie częściowej górnej ministernotomii otwarcie mostka ogranicza się
do jego 1/3 górnej części. Mostek przecinany jest częściowo w linii pośrodko−
wej a następnie symetrycznie w kierunku przyczepów żeber, w kształcie odwró−
conej litery T lub Y. Po możliwie największym rozszerzeniu rany niemowlęcym,
jednoramiennym rozwieraczem, uzyskiwany jest dostęp do aorty wstępującej, żyły
głównej górnej i uszka prawego przedsionka. Kaniulacja centralna, choć nieznacz−
nie utrudniona, jest w pełni osiągalna z tego dojścia. Nieco kłopotliwe może być
odpowietrzenie serca, lub zastosowanie elektrod do defibrylacji, a także odbar−
czenie lewej komory ventem (konieczne jest jego założenie przez zastawkę aor−
talną). Blizna skórna po operacji tego typu nie przekracza maks. 8–10 cm. Do−
stęp ten stosowany jest z powodzeniem w zabiegach korekcji wrodzonego zwę−
żenia drogi wypływu lewej komory (pod− i nadzastawkowe zwężenie aorty) oraz
plastyki i wymiany zastawki aortalnej u nastolatków i chorych dorosłych.
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9.3.4. Sternotomia z cięcia podsutkowego
Metoda ta, stosowana u nastolatek i młodych kobiet, polega na pośrodkowym
otwarciu mostka z cięcia skórnego poprowadzonego w linii podsutkowej, syme−
trycznie od mostka w obu kierunkach do linii środkowoobojczykowej. Ważne jest
wykonanie nacięcia skóry precyzyjnie w bruździe podsutkowej (ryc. 4 a–d).
Tkanka podskórna odpreparowywana jest aż do odsłoniętej warstwy mięśni,

a)

b)

c)

d)

Ryc. 4. Przykłady zastosowanego cięcia podsutkowego u dziewcząt operowanych z powodu
prostych wad wrodzonych serca

jednak bez ich naruszenia (ryzyko uciążliwych krwawień). Powięź nadmostko−
wa przecinana jest w sposób typowy, aż do wcięcia nadmostkowego. Dla uła−
twienia dostępu na czas przecinania mostka piłą, gruczoły sutkowe unoszone są
przez asystującego chirurga. Po otwarciu mostka, w czasie zasadniczego zabie−
gu na sercu, gruczoły sutkowe obłożone chustą podtrzymywane są przez górne
bieguny ramion rozwieracza. Dalsze etapy operacji w krążeniu pozaustrojowym
przeprowadzane są w sposób typowy. Po zakończeniu zasadniczej części zabie−
gu, mostek zamykany jest szwem stalowym lub, u pacjentek o mniejszej masie
ciała, szwami plecionymi (wchłanialnymi). Powięź nadmostkowa zamykana jest
warstwowo. Tkanka podskórna podszywana jest pojedynczymi szwami sytuacyj−
nymi do powięzi, celem zachowania właściwej stabilizacji sutków, warstwowe
szwy ciągłe stosowane są do zbliżenia brzegów rany wzdłuż cięcia skórnego. Do
zamknięcia skóry stosowany jest kosmetyczny wchłanialny szew śródskórny.
Metoda ta, zgodnie z założeniem jej twórcy, łącząca zalety komfortowego do−
stępu do serca jak w klasycznej sternotomii pośrodkowej, z łatwą do ukrycia
blizną po nacięciu skóry, w najlepszy sposób oddaje ideę kosmetycznej kardio−
chirurgii. Należy podkreślić, że w naszym doświadczeniu nie zanotowano powi−
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kłań cięcia podsutkowego (głównie zaburzenia czucia), opisywanych przez in−
nych autorów, jako główne zastrzeżenie do tej techniki (9).

9.3.5. Przednioboczna minitorakotomia prawostronna
Technika ta najczęściej stosowana jest u młodych kobiet kwalifikowanych do
chirurgicznej korekcji prostych wrodzonych wad serca, natomiast jej lustrzane
odbicie – minitorakotomia lewostronna, została z powodzeniem zaadaptowana do
zabiegów miniinwazyjnego pomostowania naczyń wieńcowych (MIDCAB) oraz
rewaskularyzacji transmiokardialnej z zastosowaniem lasera (TMLR) u dorosłe−
go chorego. Cięcie skórne długości od 8 cm do 10 cm prowadzone jest wzdłuż
linii IV międzyżebrza w kierunku linii przymostkowej. Kolejno w głąb odpre−
parowywane są warstwy tkanki podskórnej oraz warstwowo przecinane mięśnie
powłok. Po rozwarciu rany rozwieraczem i odsunięciu płuca uzyskuje się dostęp
do worka osierdziowego a po jego przecięciu – do prawej strony serca i aorty
wstępującej. Kaniulacja centralna jest w pełni osiągalna z tego dostępu. Ekspo−
zycja ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest porównywalna a niejed−
nokrotnie nawet lepsza niż w przypadku klasycznej sternotomii. Zastrzeżenie do
tej metody mogą stanowić nieco bardziej nasilone dolegliwości bólowe powłok
klatki piersiowej we wczesnym okresie pooperacyjnym, wymagające intensyfi−
kacji leczenia przeciwbólowego, w tym zastosowania metod przedłużonej miej−
scowej analgezji. Blizna po zabiegu z tego dostępu może być ukryta w bruździe
podsutkowej, dając dobry odległy efekt kosmetyczny, co znajduje uznanie w koń−
cowej ocenie metody przez pacjentki.

9.3.6. Minitorakotomia prawoboczna
Technika zamknięcia ubytków przegród serca u dzieci z minitorakotomii
prawobocznej rozwinęła się w kilku ośrodkach dzięki zastosowaniu toru wizyj−
nego i ramienia robota. Klatkę piersiową otwiera się przez 4 lub 5 przestrzeń
międzyżebrową z cięcia długości od 5 cm do 7 cm, co stanowi zasadniczą drogę
dostępu, uzupełnianą o kolejno wykonywane niewielkie nacięcia dla kaniul,
zacisku aortalnego, toru wizyjnego i dodatkowych narzędzi. Krążenie pozaustro−
jowe podłączane jest z dostępu udowego lub mieszanego, z kaniulacją aorty
wstępującej w asyście torakoskopu. Ze względu na zaawansowane technologicz−
nie, nadal drogie, urządzenia i komercyjnie sprzedawane narzędzia chirurgicz−
ne, popularność tego rodzaju zabiegów jest dotychczas niewielka.
Zainteresowanie ograniczeniem inwazyjności operacji kardiochirurgicznych,
w tym również zmniejszeniem kosmetycznej deformacji klatki piersiowej, pocią−
gnęło za sobą zarówno poszukiwanie innych sposobów chirurgicznego dostępu
do serca, jak też działania zmierzające w kierunku zminimalizowania negatyw−
nych skutków zastosowania krążenia pozaustrojowego lub wykonywania opera−
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cji serca bez stosowania układu płuco−serca. W efekcie, jak to przedstawiono
powyżej, zmodyfikowane zostały metody sternotomii pośrodkowej i torakotomii
bocznej, zaś chirurgia choroby wieńcowej, gdzie unika się otwierania serca,
obfituje w przykłady zabiegów wykonywanych bez użycia krążenia pozaustrojo−
wego (22). W kardiochirurgii wad wrodzonych u dzieci, ogromną uwagę poświęca
się obecnie, nie do końca poznanemu zespołowi uogólnionej odpowiedzi zapal−
nej (SIRS), obserwowanemu u chorych po operacjach w krążeniu pozaustrojo−
wym. Uważa się, że jego opanowanie lub znaczne ograniczenie, wpłynie na
zmniejszenie wielu niekorzystnych objawów ubocznych w kardiochirurgii.

9.4. Ograniczenia i potencjalne trudności techniczne
Poszukiwanie i rozwój technik małoinwazyjnych w kardiochirurgii napotyka na
szereg problemów, wymuszanych często przez radykalną zmianę dotychczasowej
strategii operacyjnej (23). Ograniczenie dostępu operacyjnego powoduje często
konieczność wykonania wszystkich czynności przez jednego tylko chirurga, po−
zostawiając operatora bez realnej pomocy ze strony asysty. Zasadniczej zmianie
uległy niektóre z dotychczas stosowanych narzędzi, wprowadzono też wiele no−
wych rozwieraczy i stabilizatorów serca oraz zaawansowanych technologicznie
przyrządów wspomagających (roboty kardiochirurgiczne, tor wizyjny, mechanicz−
ne ramię chwytne, zminiaturyzowane rozwieracze i narzędzia chirurgiczne), przy−
stosowanych do pracy w ograniczonym polu operacyjnym lub z dystansu. Niety−
powa ekspozycja serca i wielkich naczyń często stwarza problemy związane z do−
stępem do kaniulacji, co znajduje rozwiązanie przez odsłonięcie naczyń udowych.
Podobnie utrudnione jest zatrzymanie serca, jego ochrona przed niedokrwieniem
w trakcie operacji a także właściwe odpowietrzenie i kontrola hemostazy. Wyko−
nywanie zmodyfikowanych operacji kardiochirurgicznych, często z zastosowaniem
dostosowanego protokołu krążenia pozaustrojowego, wiąże się z koniecznością
zwiększonej troski o ochronę innych narządów, głównie mózgu i nerek, zagrożo−
nych wystąpieniem hipoperfuzji i niedokrwienia, w przypadku zmniejszenia ciśnie−
nia krwi. Wykonanie zasadniczego zabiegu na sercu, jak chociażby zamknięcie
ubytków przegród czy wszczepienia zastawek, odbywa się w warunkach utrudnia−
jących bezpośrednią ich kontrolę, co pociąga za sobą poszukiwanie dodatkowych
pomocniczych metod diagnostyki śródoperacyjnej, jak np. śródoperacyjnej ultra−
sonografii przezprzełykowej i epikardialnej. Anestezjolog, opiekujący się chorym
w trakcie zabiegu, bywa zmuszany do modyfikacji sposobów znieczulania oraz
korzystania z dodatkowych przyrządów diagnostycznych i monitorujących, także
z powodu braku możliwości bezpośredniego obserwowania pola operacyjnego.
Wprowadzenie małoinwazyjnej kardiochirurgii związane jest z pojawieniem
się określonej grupy powikłań, mogących mieć związek z zastosowaną metodą.
Wśród najczęstszych wczesnych komplikacji opisywane są rezydualne przecie−
ki na poziomie przegród serca, nieszczelności okołozastawkowe, niedrożne
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zespolenia wieńcowe lub przypadkowe uszkodzenia struktur serca. Do najgroź−
niejszych należą jednak powikłania dotyczące ośrodkowego układu nerwowego
o charakterze udarów mózgu, głównie niedokrwiennych, co związane jest z nie−
dostatecznym przepływem krwi w naczyniach dogłowowych w trakcie zmody−
fikowanych procedur kardiochirurgicznych.
Modyfikacji ulega także prowadzenie pooperacyjne, w tym podstawowe
schematy farmakoterapii i rehabilitacji we wczesnym okresie po zabiegu. Wy−
daje się, że określenie standardów postępowania we wczesnym okresie poope−
racyjnym dla chorych operowanych w sposób mniej inwazyjny jest zadaniem na
przyszłość. Wiadomo obecnie, że zastosowanie technik kardiochirurgicznych
o zmniejszonej inwazyjności owocuje usprawnieniem wczesnej rehabilitacji
pooperacyjnej i przyspieszeniem powrotu pacjentów do pełnej aktywności po
zabiegu. Ważnym, przytaczanym przez wielu autorów argumentem jest ograni−
czenie stosowania leków przeciwbólowych i transfuzji uzupełniających po ope−
racjach małoinwazyjnych. Leczenie kardiochirurgiczne w trybie ambulatoryjnym,
które według prognoz stanowi bliską perspektywę standardowych operacji ser−
ca, jest ciągle w sferze oczekiwań. Możliwe natomiast wydaje się skrócenie
okresu pobytu w szpitalu chorego po operacji serca, u którego zastosowano
procedury ograniczające uraz towarzyszący zabiegowi chirurgicznemu.
Wprowadzenie każdej nowej metody, po przekroczeniu okresu jej wstępne−
go opracowania i akceptacji, wiąże się z niezbędną we współczesnej medycynie
analizą ekonomiczną w zakresie całości kosztów. Na podstawie ocen wstępnych
można oczekiwać, iż właściwe stosowanie i upowszechnienie małoinwazyjnej
kardiochirurgii przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne w postaci zmniejsze−
nia wydatków na leczenie chorych.
Nadal ważnym problemem jest odpowiedni dobór chorych, co bezpośrednio
związane jest z opracowaniem uniwersalnych kryteriów kwalifikacji (24). Ob−
serwując rozwój technik kardiochirurgii małoinwazyjnej u dorosłych, pod wzglę−
dem przekroju populacji operowanych pacjentów, w ostatnim dziesięcioleciu
można wyodrębnić dwa jego okresy. W pierwszym etapie do zmodyfikowanych
operacji kwalifikowano tylko chorych w dobrym stanie ogólnym, z typowym
wskazaniem do standardowej operacji kardiochirurgicznej, u których przedope−
racyjna prognoza wskazywała na niskie ryzyko. Obecnie wydaje się, iż dzięki
sprawdzonym korzystnym efektom terapii, metodami małoinwazyjnymi przepro−
wadza się coraz więcej operacji u chorych podwyższonego ryzyka, u których
istnieją poważne obawy o przebieg w pełni inwazyjnego, klasycznego zabiegu
na sercu. Warto zaznaczyć, że podobna tendencja obserwowana jest również
w kardiochirurgii dziecięcej. Większość typowych ubytków przegród serca
kwalifikuje się obecnie do procedur małoinwazyjnych, coraz śmielej rozszerza−
jąc zakres wskazań o pacjentów z bardziej złożonymi wadami. Chirurgia serca
u dzieci, która dodatkowo ograniczona jest wieloma czynnikami typowymi dla
okresu rozwoju i wzrostu małego pacjenta, wymaga wzmożonej ostrożności i roz−
wagi przy stosowaniu nowych technik i modyfikacji klasycznych metod.
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