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Nowoczesna kardiochirurgia rozwija siê, zw³aszcza w ostatnich latach,
niezwykle prê¿nie. Kardiochirurdzy
oferuj¹c nowe metody leczenia, wprowadzaj¹c jednoczenie coraz mniej
inwazyjne, przyjazne dla chorego
techniki operacji, musz¹ siêgaæ po
zawansowane technologie. W pracy
przedstawimy najnowsze propozycje
leczenia wad serca, w aspekcie aktualnych proporcji pomiêdzy nauk¹ i
technik¹, pozostaj¹cych w s³u¿bie
sztuki leczenia.

Modern cardiac surgery developes
signifficanly, exspeccialy in the last
few years. Cardiac surgeons have to
explore very advanced technics
provading the new surgical treatment
with less invasive and more "patient
friendly" modalities. New methods of
surgical treatment based on the actual balance beetwen science,
enginering techniqe in the art of medical treatment are presented in the paper.

Schorzenia uk³adu kr¹¿enia s¹, obok
chorób nowotworowych, najgroniejszymi
czynnikami limituj¹cymi d³ugoæ ¿ycia polskiej populacji. Rocznie zawa³ miênia sercowego jest stwierdzany u ok. 100 000 osób.
Na niewydolnoæ serca choruje nawet do 2%
populacji, tj. ok. 700 000 ludzi w Polsce, a
rokowanie w niewydolnoci uk³adu kr¹¿enia jest nawet gorsze ni¿ w przypadku chorób nowotworowych. Te wszystkie przera¿aj¹ce dane musz¹ stymulowaæ lekarzy do
ci¹g³ego szukania coraz to lepszych sposobów leczenia. Kardiochirurdzy, podobnie jak
kardiolodzy interwencyjni, podjêli wyzwanie
wyposa¿eni w wiedze naukow¹, nowe technologie i sztukê leczenia. Jak dzi, w XXI
wieku wykorzystujemy, ten potrójny orê¿,
jakie, czêsto heroiczne, próby podejmujemy szukania nowych bezpieczniejszych, a
zarazem mniej inwazyjnych technologii  o
tym opowiem w trakcie wyk³adu.
Poprowadmy nasze rozwa¿ania analizuj¹c kolejno poszczególne poligony
wzmagañ kardiochirurgów.

têtniczych jest znacznie lepsza ni¿ standartowo wykorzystywanej ¿y³y odpiszczelowej.
Dlatego coraz czêciej wykonuje siê tzw.
ca³kowit¹ têtnicz¹ rewaskularyzacjê z wykorzystaniem g³ównie obu têtnic piersiowych
i têtnicy promieniowej. Têtnica piersiowa
wewnêtrzna jest wykorzystywana praktycznie u wszystkich chorych. Nie obra¿amy siê
jednak na wspomnian¹ ¿y³ê odpiszczelow¹,
której dostêpnoæ pozwala na wykonanie
dowolnej liczby pomostów. Istniej¹ ju¿ nowe
programy, których celem jest opracowanie
sposobów konserwacji pobranej ¿y³y bezporednio przed jej wszczepieniem.
Ad 2.
Zastosowanie specjalnych stabilizatorów, manipulatorów, torów wizyjnych, czy
tzw. robotów kardiochirurgicznych pozwala
kolejno na:
 wykonywanie operacji CABG bez
kr¹¿enia pozaustrojowego, tj. na bij¹cym
sercu;
 stosowania tzw. ma³ego dostêpu
przez mini torakotomiê;
 operowanie przy pomocy manipulatórw laparoskopowych z zastosowaniem
toru wizyjnego.
Ostatnia technika pozwala tak¿e na
zminimalizowanie urazu zwi¹zanego z pozyskaniem, zarówno ¿ylnego jak i têtniczego, materia³u do pomostowania.
Postêp rokuj¹ tak¿e nowe techniki obrazowania têtnic nasierdziowych. Byæ mo¿e
ju¿ nied³ugo wielowarstwowa tomografia
komputerowa zast¹pi dotychczasowy z³oty rodek czyli koronarografiê. Podobnie
coraz szerzej stosuje siê specjalne g³owice
ultrasonograficzne kontroluj¹ce, ju¿ w polu
operacyjnym, dro¿noæ zespoleñ.
Rozwijane s¹ te¿ techniki modyfikacji
samych zespoleñ. Istniej¹ m.in próby zastêpowania szwów np. magnesami...

Choroba niedokrwienna serca
Pomimo gwa³townego rozwoju kardiologii interwencyjnej z milowym krokiem jakim mia³y byæ (w³anie  mia³y byæ !!) stenty
pokrywane, wed³ug obowi¹zuj¹cych wytycznych choroba wielonaczyniowa oraz zwê¿enie pnia lewej têtnicy wieñcowej stanowi¹ wskazanie do leczenia operacyjnego
(CABG).
Kardiochirurdzy obrali dwa g³ówne cele
by systematycznie poprawiaæ, wyniki operacji CABG i komfort pacjenta:
1. zwiêkszenie dro¿noci materia³u
do pomostowania;
2. zmniejszenie urazu
oko³ooperacyjnego.
Ad.1
Od dawna wiemy, i¿ dro¿noæ pomostów
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Leczenie operacyjne wad
zastawkowych
W przypadku zastawki dwudzielnej lewego ujcia ¿ylnego ci¹gle rozwijane s¹
techniki naprawy zastawki, która wymieniana jest w ostatecznoci. Na rynku od niedawna dostêpna jest ca³a gama specjalnie
konfigurowanych piercieni dedykowanych
poszczególnym patologi¹ lewego ujcia ¿ylnego. Mo¿na te¿, w wybranych przypadkach
wykonywaæ tego typu operacje z wspomnianego ju¿ tzw. ma³ego dostêpu, tj. bocznej
4-5 cm-owej torakotomii. Prowadzone s¹
tak¿e intensywne prace nad modyfikacj¹
technologii operacyjnego leczenia migotania przedsionków (ablacji).
Operacyjne leczenie wad lewego ujcia
têtniczego to g³ównie wymiana zastawki
aortalnej. Dlatego nieprzerwanie modyfikowane s¹ rodzaje protez aortalnych w poszukiwaniu tej idealnej, czyli najbardziej przypominaj¹cej w³asn¹, a zarazem ³atwo dostêpnej zastawki.
Du¿e nadzieje wi¹¿e siê z protezami biologicznymi, zw³aszcza tzw. bezstentowymi,
które okazuj¹ siê bardziej trwa³e ni¿ zastawki
biologiczne oparte na stenci, zapewniaj¹
niemal¿e optymaln¹ hemodynamikê przep³ywu, a jednoczenie nie wymagaj¹ (w
przeciwieñstwie do standartowo stosowanych protez mechanicznych) przewlek³ego
stosowania leków przeciwkrzepliwych.
W Klinice Chirurgii Serca, Naczyñ i
Transplantologii UJ prowadzono wraz z innym wiod¹cymi Klinikami Kardiochirurgii na
wiecie badania nad nowym modelem bezstentowej zastawki biologicznej (3f Theraupeutics) wykonanej z osierdzia koñskiego.
Choæ prawid³owa jej implantacja wymaga
dobrego rozeznania fizjologii lewego ujcia
têtniczego, to dotychczasowe wyniki s¹,
naprawdê dobre i obecnie zastawka jest w
sposób komercyjny dostêpna na wielu rynkach.
Byæ mo¿e najwa¿niejszym dla pacjenta
jest poszukiwanie coraz mniej inwazyjnych
metod leczenia wad lewego ujcia têtniczego.
Niezmiernie wa¿nym elementem zmniejszenia inwazyjnoci implantacji zastawki
aortalnej jest opracowanie zastawki, mocowanej bez udzia³u szwów, które normalnie
mocuj¹ zastawk¹ aortaln¹ do piercienia
zastawki. Przed kilkoma laty amerykañska
firma opracowa³a prototyp takiej biologicznej zastawki.
W krakowskiej klinice kardiochirurgii (po
uzyskaniu wymaganej zgody Komisji Bioetycznej i adekwatnych urzêdów) w styczniu 2005 dokonano udanej pierwszej w wiecie implantacji takiego modelu zastawki u
pierwszych 4 chorych. Czas samej implantacji zastawki, który zwykle zajmuje ok. 60
min, zaj¹³ ok. 1 min!
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Trzeba podkreliæ, i¿ próby zminimalizowania inwazyjnoci klasycznej operacji
chirurgicznego leczenia wad lewego ujcia
têtniczego, prowadzone by³y od dawna.
Znana jest technika wszczepiania zastawki
aortalnej poprzez tzw. czêciow¹, górn¹
sternotomiê. Jednak pomimo raportowanych zadawalaj¹cych wyników, technika ta
nie wesz³a do standartowego kanonu technik kardiochirurgicznych.
Nastêpne etapy to opracowanie metod
implantacji zastawek aortalnych drog¹ przezskórn¹ oraz przezklatkow¹. Prowadzimy
tak¿e badania nad sposobem impalntacji
zastawki biologicznej poprzez umieszczenie jej za pomoc¹ zacisków (a nie szwów!)
w obrêbie wczenie wszytego piercienia.
Pozwoli to na szybk¹ wymianê zdegenerowanej zastawki na now¹
Leczenie têtniaków aorty
Operacyjne leczenie têtniaków aorty to
dalej najtrudniejszy odcinek dzia³alnoci
kardiochirurgów. Jednak i w tej dziedzinie
ma miejsce dynamiczny postêp. W drodze
wielu naukowych badañ wykazano ostatecznie, i¿ perfuzja naczyñ mózgowych drog¹
têtnicz¹ (tzw. antegradowa) jest najbardziej
skuteczn¹ metod¹ protekcji mózgu, gdy w
czasie operacji aorty trzeba ca³kowicie zatrzymaæ kr¹¿enia i ewakuowaæ czasowo
krew z aorty. Powstaj¹ nowe rodzaje specjalnie profilowanych protez aorty, podobnie jak udoskonalany jest sk³ad klejów tkankowych, u¿ywanych w trakcie najtrudniejszych operacji rozwarstwieñ aorty. Niew¹tpliwie najwiêkszym postêpem jest ju¿ praktycznie standardowe stosowanie ró¿nego
rodzaju stentów wprowadzanych do aorty
drog¹ przezskórn¹.
W ostatnich latach pojawi³a siê ca³kiem
nowa koncepcja ³¹cz¹ca dowiadczenia
kardiochirurga, kardiologa interwencyjnego
czy dowiadczonego radiologa  diagnosty.
To filozofia utworzenia tzw. AORTIC TEAM,
który zapewni kompleksowe i zarazem jak
najszybsze zaopatrzenie chorób aorty.
Aby zabezpieczyæ prace zespo³u aortalnego nale¿y stworzyæ nowoczesn¹ sale
operacyjn¹, tzw. hybryd OR wyposa¿on¹ w:
 pe³ne zaplecze pozwalaj¹ce
wykonaæ ka¿dy rodzaj operacji
kardiochirurgicznej;
 skopie, tzw. ramie C, pozwalaj¹ce
na kontrastowe badanie dowolnych
naczyñ (w tym tak¿e
nasierdziowych) oraz jednoczasowe
zabiegi rewaskularyzacyjne;
 Echokardiograf;
 Rezonans magnetyczny i tomograf;
 Tor wizyjny wraz
z oprzyrz¹dowaniem do
wykonywania zabiegów
ma³oinwazyjnych.

W krakowskiej Klinice Chirurgii Serca,
Naczyñ i Transplantologii UJ, zosta³a uruchomiona ju¿ sala hybrydowa (druga sala
jest w trakcie wyposa¿ania), która pozwala,
wspólnie z kardiologami interwencyjnymi na
przeprowadzanie nowych rodzajów zabiegów.
Leczenie operacyjne niewydolnoci
serca
Jak ju¿ wspominano problem ten dotyczy w samej Polsce nawet 700 000 chorych,
wród których kilka tysiêcy wymaga leczenie chirurgicznego. Choæ przeszczep serca
od wielu lat pozostaje najskuteczniejsz¹
metod¹ leczenia skrajnej niewydolnoci, to
jednak globalny brak dawców narz¹dów stymuluje ci¹gle udoskonalanie czy wrêcz tworzenie nowych mo¿liwoci pomocy tej najbardziej zagro¿onej grupie chorych. Do
metod, które w ostatnich latach udokumentowa³y najwiêksz¹ skutecznoæ (i bezpieczeñstwo dla chorego) nale¿¹:
 plastyka niedomykalnej zastawki mitralnej przy pomocy piercienia wykonywana u chorych z kardiomiopati¹ rozstrzeniow¹,
 plastyka lewej komory serca, po³¹czona z rewaskularyzacj¹ chirurgiczn¹ i czêsto te¿ plastyk¹ zastawki mitralnej wykonywana u chorych z tzw. kardiomiopati¹ niedokrwienn¹,
 urz¹dzenia nak³adane na kardiomiopatyczne serce, tak by ograniczyæ postêpuj¹c¹ rozstrzeñ,
 mechaniczne wspomaganie kr¹¿enia serca.
Jest to dziedzina, która w chwili obecnej prze¿ywa niezwykle dynamiczny rozwój,
co ju¿ przynosi widoczne, kliniczne, efekty.
Obecnie dostêpne urz¹dzenia do krótko,
rednio, i d³ugoterminowego mechanicznego wspomagania, charakteryzuj¹ siê coraz
mniejszym ryzykiem powik³añ infekcyjnych
czy za zakrzepowo zatorowych i znacznie
poprawiaj¹ prze¿ywalnoæ chorych. Niezwykle obiecuj¹ce s¹ badania nad d³ugoterminowymi, a zarazem ca³kowicie wszczepialnymi urz¹dzeniami, które byæ mo¿e w przysz³oci bêd¹ tak skuteczne jak przeszczepione serce.
Te krótkie rozwa¿ania na pewno nie oddadz¹ tempa w jakim rozwija siê wspó³czesna kardiochirurgia. Nie odzwierciedl¹ te¿
wszystkich emocji jakie towarzysz¹ opracowywaniu omawianych nowych metod leczenia. Winny jednak uzmys³owiæ jak bardzo
nauka pomaga tworzyæ bogate zaplecze
technologiczne, którego umiejêtne wykorzystanie to prawdziwa sztuka leczenia w XXI
-szym wieku.
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