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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS SESJI XII. PRACE 
ORYGINALNE 
 
RĘKAWKI T-BRANCHA - CZY ZAWSZE DO ZAPROJEKTOWANYCH TĘTNIC? 

 

Klaudiusz Kobziakowski, Arkadiusz Jawień 

 

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy 

 

Postępowanie z tętnicą krezkową dolną w trakcie operacji tętniaka aorty brzusznej zarówno w czasie 
zabiegu otwartego jak i wewnątrznaczyniowego, od lat nie budzi wątpliwości - czy aby napewno ? Mimo 
zachodzącego postępu w chirurgii naczyniowej, zwłaszcza endowaskularnej, uważa się że zachowanie 
prawidłowej, anatomicznej drogi napływu do tego naczynia nie jest priorytetem.  
Prezentowany opis przypadku przedstawia pomysłowy sposób zaopatrzenia tętnic trzewnych w trakcie 
implantacji stentgraftu, u pacjenta z tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. W trakcie zabiegu w 
nieszablonowy sposób wykorzystano typowe, dostępne "off the shelf" instrumentarium uzyskując 
bardzo dobry efekt końcowy.
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OGROMNE GUZY POWŁOK KLATKI PIERSIOWEJ I PRZEDNIEGO ŚRÓDPIERSIA. POTENCJALNE 
PROBLEMY TECHNICZNE I  OPERACYJNE.  
 
Andrzej Dorobisz1, Piotr Błasiak2, Barbara Wolf 1, Magda Czajkowska 3, Adam Rzechonek2 

 

1 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu 
2 Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu  
3 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wrocław   
 
Cel:  
Przedstawiono dwa  przypadki rozległych guzów z naciekiem kości przedniej ściany klatki piersiowej 
śródpiersia i naczyń. 
Materiał:  
Przypadek 1. 62- letnia pacjentka przyjęta została z objawami wstrząsu oligowolemicznego w przebiegu 
krwotoku z owrzodzenia nowotworowego okolicy mostka. Kolejny krwotok, zaopatrzono głębokimi 
podkuciami w centrum nacieku. Badanie CT wykazało całkowitą destrukcję rękojeści i górnej części 
trzonu mostka wraz z przyśrodkowymi odcinkami przyległych żeber I-IV i obu obojczyków. Uwidoczniono 
częściowo „wtopione”  żyły szyjna prawej i bezimiennej. Kwalifikacja do zabiegu odbyła się ze wskazań 
życiowych. Po resekcji zmiany stycznie zeszyto naczynia żylne śródpiersia z wszyciem łat z osierdzia. W 
miejsce ubytku w klatce piersiowej  wszyto implant  z polimeru-Codubix. Całość przykryto 
uszypułowanymi przeszczepami lewego mięśnia najszerszego grzbietu i części prawego mięśnia 
piersiowego większego. 
Przypadek 2. 26 letni chory z ogromnym guzem klatki piersiowej obejmującym duże naczynia 
dogłowowe i tętnicę podobojczykową lewą. Po przecięciu mostka zlokalizowano w przednim śródpiersiu 
policykliczną strukturę, gładką otorebkowaną, o nieregularnych kształtach, schodzącą przez ciągłość w 
głąb klatki piersiowej oraz na strony prawą i lewą uciskającą w znaczonym stopniu płuca i odsuwającą je 
wraz z opłucną. Zmiana penetrująca również przez ciągłość w kierunku szyi i modelowała przebieg 
tchawicy-(przepchnięta znacznie na stronę prawą) oraz naczyń dogłowowych. Guz wypreparowano w 
całości jednak naciek spowodował uszkodzenie tętnicy szyjnej lewej i podobojczykowej. W tej sytuacji 
wszyto protezę naczyniowa rozwidloną od aorty zstępującej. Rozległą ranę operacyjną (wycięte żebra 
wraz ze skórą) podobnie jak w pierwszym przypadku zaopatrzono przeszczepem skórnym. 
Powikłania: zatrzymanie krążenia z masażem zewnętrznym serca, ruchomość opaczna ściany klatki 
piersiowej, odcinkowa martwica dystalnych części auto-przeszczepów, zakażenie. 
Leczenie: Gorset usztywniający, sztuczna wentylacja, opatrunki podciśnieniowe, antybiotyki, 
hiperalimentacja,  
Wnioski:  

 Rozległa naciekowa postać nowotworu jest zawsze zagrożeniem życia  
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 W tak trudnym zainfekowanym polu operacyjnym zaopatrzenie naczyń żylnych łatą z osierdzia 
było najbardziej bezpiecznym sposobem postępowania. Przeszczep naczyniowy w drugim 
przypadku pozwolił na zapewnienie ukrwienia mózgu i kończyny górnej lewej 

 Codubix zapewnia dobrą stabilizację ściany klatki piersiowej. 

 Zaawansowany nowotwór śródpiersia wymaga wieloetapowych i wielospecjalistycznych 
zabiegów. 
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PIERWSZE DOŚWIADCZENIA  Z UŻYCIEM  BALONU MAGICTOUCH POKRYWANEGO SIROLISMUSEM W 
UTRZYMANIU DROŻNOŚCI  PRZETOK TĘTNICZO-ŻYLNYCH DO HEMODIALIZY. 
 
Magdalena Biss-Mierzwińska, Aleksander Horeglad 
 
Oddział Chirurgii Naczyniowej w Przemyślu, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 
 
Rosnąca liczba chorych z terminalną niewydolnością nerek (wyłączając ostatnie 2 lata pandemii SARS 
Cov 19,  z uwagi na znaczną śmiertelność wśród chorych dializowanych), przewaga chorych po 65 roku 
życia, oraz wzrost liczby chorych obciążonych wieloma schorzeniami generują rosnąca liczbę procedur 
naczyniowych związanych z wytwarzaniem i korektą dostępów naczyniowych do hemodializy. Procedury 
wewnątrznaczyniowe, jak i procedury hybrydowe stały się ważnym narzędziem w rękach lekarzy 
zajmujących się dostępem naczyniowym do hemodializ. Poszukuje się nowych rozwiązań 
technologicznych, celem poprawy skuteczności leczenia. Wśród procedur endowaskularnych 
przedłużających drożność przetok tętniczo-żylnych znajduje się angioplastyka z użyciem balonu 
lekowego. Dostępnych jest wiele opracowań potwierdzających skuteczność leczenia balonami 
pokrywanymi paklitakselem. Aktualnie mamy dostępne balony pokrywane sirolismusem - Magic Touch, 
które różnią się nie tylko substancją czynną, ale także technologią dostarczenia leku do ściany naczynia. 
W okresie od 01.04.2021-01.04.2022 wykonaliśmy 39  zabiegów PTA na dostępie naczyniowym do 
hemodializ, w tym u 6 zastosowaliśmy DEB, u 4 pacjentów zastosowaliśmy balony pokrywane 
sirolismusem. Ocena skuteczności leczenia obejmuje: 1. bezpieczeństwo (brak lokalnych i systemowych 
głównych zdarzeń niepożądanych oraz 30-dniowej śmiertelności) 
2. 1,3,6 miesięczna drożność dostępu  (rozwój stenozy w dowolnym miejscu dostępu AVF wymagający 
interwencji) 
3. drożność pierwszorzędową zmiany docelowej (brak  re-interwencji zmiany docelowej kliniczne 
kierowanych lub trombozy dostępu lub znaczącej stenozy) 
4. sukces techniczny  (<30% pozostałości stenozy przy angiografii ).  
Pierwsze doświadczenia wskazują na bezpieczeństwo i skuteczność stosowania  balonów z sirolismusem  
i otwierają perspektywę alternatywy dla balonów pokrywanych paklitakselem. Konieczna jest większa 
liczba pacjentów dla  weryfikacji tego stwierdzenia. 
 


